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”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det 

kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en 

lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den 

enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.” 

K. E. Løgstrup, Den etiske fordring, Gyldendal 1956.  
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1.0 Indledning og baggrund: 
I det følgende vil jeg give en kort beskrivelse af, hvilken kontekst jeg bevæger mig i. Dernæst vil jeg forklare, 

hvad jeg undres over i min dagligdag, hvad der motiverer mig til  at skrive denne afhandling og endelig hvil-

ke problemformuleringer, jeg har valgt at undersøge nærmere.  

1.1 Min kontekst: 
 Jeg har været sygeplejerske i 23 år, de sidste 10 år har jeg fungeret som leder. I mine otte ansættelser har 

jeg set forskellige sider af sundhedssektoren; jeg har haft 5 ansættelser på 3 forskellige sygehuse. For nu-

værende er jeg afdelingssygeplejerske på et medicinsk afsnit på et hospital i provinsen, en stilling jeg har 

haft i 4 år. Der er ca. 35 ansatte i form af sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter. Herudover er der 

læger og overlæger, som organisatorisk set primært refererer til den specialeansvarlige overlæge i afsnittet. 

En sådan har vi ikke haft ansat siden september 2016, hvilket medfører at lægerne dels refererer til mig, 

dels til den ledende overlæge for hele medicinsk afdeling. Overlægernes løn, arbejdsplaner mm. sorterer 

ikke under mig, jeg tager mig udelukkende af den daglige drift og det generelle arbejdsmiljø vedrørende 

dem. Derudover er der sekretærer og rengøringsassistenter ansat. De har deres egen ledelse og refererer 

ikke til mig. Afsnittet har 20 sengepladser, og det årlige budget til sengeafsnit samt tilhørende ambulatori-

um beløber sig til 15.000.000 kr., som primært går til aflønning af sundhedspersonale. Afsnittet håndterer i 

gennemsnit 1800 indlæggelser om året, ambulatoriet har gennemsnitligt 5000 konsultationer om året. 

1.2 Sygehusets kontekst: 
Sygehuset ligger i en region med 1 hovedsygehus, 3 akutsygehuse og 2 specialsygehuse, der tilsammen 

årligt har 233.598 indlæggelser og 1.013.990 ambulante besøg. Det sygehus jeg kommer fra har 338 senge-

pladser. Medicinsk afdeling står samlet for ca. 16.000 årlige indlæggelser og ca. 60.000 ambulante besøg. 

Et sygehus er en politisk ledet organisation, og der er mange interessenter. I flæng kan nævnes: regionen, 

som sygehuset er beliggende i, de kommuner, der serviceres af sygehuset, med særlig vægt på den kom-

mune, sygehuset er placeret i, da det er kommunens største arbejdsplads, medarbejdere i flere hierarkiske 

lag, regeringen, patienter, patientforeninger, pårørende, medicinalfirmaer, øvrige leverandører, byens er-

hvervsdrivende, diverse transportfirmaer, industrien i og omkring sygehuset, øvrige sygehuse i regionen.   
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1.3 Uddrag af mail fra en medarbejder: 
En dag i december 2016 da jeg mødte ind på min arbejdsplads og åbnede min indbakke, havde jeg modta-

get en mail fra en medarbejder. Jeg synes, at den på forbilledlig vis udtrykker sygeplejerskernes vilkår i dag-

ligdagen. Der står i uddrag følgende:  

”Idealet for mig vil være, at jeg havde tiden til at guide den hjerneskadede patient til at komme på badevæ-

relset og få lavet personlig hygiejne, frem for at acceptere hans nej tak til hjælp med at blive soigneret.  

Idealet for mig vil være, at jeg havde tid til at sikre, at han fik lavet mundpleje, således at han ikke udvikler 

mundsvamp eller andre sygdomme under indlæggelse.  

Idealet for mig vil være, at jeg ikke skulle stå med følelsen af at have mobiliseret patienten fra seng til læne-

stol mod hans vilje, for derefter at afvise hans forespørgsel om at komme tilbage i sengen igen.  

Idealet for mig vil være, at jeg havde tid til at sikre, at patienten fik den fornødne ernæring på trods af, at 

han afslår al mad der foreslås. 

Idealet for mig vil være, at jeg kunne skærme den alkoholbetingede hjerneskadede, så han slap for at blive 

sederet med sovemedicin eller beroligende.  

De dage hvor jeg har haft tid til at tage en patient i brusebad, udføre fodpleje, eller rense neglene på en 

sengeliggende og ikke kun nødtørftigt det øverste, der kan ”klares” med kluden, udføre tandbørstning eller 

smøre en patients underekstremiteter ind i creme til natten, således at uro i benene mindskes… DE dage er 

gode dage, for det er absolut ikke hver dag, jeg har mulighed for at gøre dette.” 

Mailen er skrevet af en sygeplejerske, der i 15 år har været ansat som social- og sundhedsassistent i organi-

sationen, og som for 10 år siden blev færdiguddannet som sygeplejerske og har arbejdet som sådan lige 

siden på 3 forskellige afdelinger i organisationen – men altså med 25 års anciennitet som sundhedspersona-

le i samme organisation. Jeg anser hende for at være en yderst kompetent medarbejder. Hvis jeg skal vur-

dere hende i spektret mellem novice og ekspert, vil hun i mine øjne være ekspert. 

1.4 Hvad undrer mig: 
Mailen understreger og udtrykker en stemning, en frustration, som passer meget fint med de observatio-

ner, jeg selv har gjort over en periode. 

De sidste 2-3 år har jeg oplevet et stemningsskift hos mine medarbejdere, forårsaget af øget frustration 

over de muligheder, de oplever at have, i forhold til at give en god sygepleje. Jeg oplever dagligt, at mine 

medarbejdere møder problemstillinger, som sætter dem i etiske dilemmaer. Det sker, når de må prioritere 

mellem opgaver, der vægter lige tungt. Det sker, når de må gå på kompromis med de etiske værdier for god 

sygepleje, som de har lært på uddannelsen, sygehusvæsenets etiske retningslinjer og værdigrundlag samt 
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ikke mindst deres egne etiske værdier.  

På baggrund af den problematik, som mailen tydeliggør, blev jeg optaget af den etiske og moralske udfor-

dring mine medarbejdere møder, og optaget af, hvordan jeg som leder på en etisk forsvarlig måde kunne 

imødekomme og understøtte deres arbejdsliv, så de fik et bedre og mere tilfredsstillende hverdag..  

Jeg har opfattelsen af, at samfundets gradvise indførelse af new public management (NPM) ideologien, 

med fokus på kontrol, regler, effektivitet og sanktioner, har udviklet sig til at præge de offentlige institutio-

ner i en sådan grad, at muligheden for at udføre etisk sygepleje begrænses af det omfattende regelsæt og 

det tidskrævende dokumentationsarbejde, der er fulgt i kølvandet på NPM. Som jeg har oplevet det, har 

det haft menneskelige omkostninger og nedprioriteringer til følge, og er en fare for lige netop de værdier, 

det var meningen skulle fremmes. Noget kunne tyde på, at det fratager sundhedspersonalet oplevelsen af, 

at der er overensstemmelse mellem de forventninger, de selv og organisationen har til deres arbejde, og de 

rammer, de reelt har at arbejde indenfor. 

Jeg har en fornemmelse af, at der i løbet af de sidste 20 år gradvist er blevet skåret i normeringen pr. hospi-

talsseng. Den stadigt voksende teknologi, som skulle afhjælpe opgavepresset og effektivisere arbejdsgan-

gene, har ikke forhindret, at opgaverne er blevet flere og langt mere komplicerede med tiden. Der er i dag 

en større kompleksitet hos indlagte patienter, end vi har set tidligere. Dette skyldes dels den forlængede 

levealder med mulighed for flere tilstødende sygdomme, dels nye og forbedrede behandlingsmetoder, der i 

højere grad muliggør en forlængelse af menneskelivet trods et sammensat sygdomsbillede. Endvidere kan 

nævnes den opgaveglidning, der har fundet sted. Den store lægemangel på flere sygehuse er blevet forsøgt 

løst ved at oplære sygeplejersker i opgaver, som lægerne tidligere varetog, og ligeledes tager social- og 

sundhedsassistenter del i sygeplejerskers tidligere arbejdsområde.  

Der er i dag langt større muligheder for at helbrede og lindre og hjælpe patienter til at leve længere med 

diverse sygdomme. Teknologien har ikke kunnet erstatte de fysiske nedskæringer, der har været, hvilket, 

som jeg opfatter det, blandt andet har været fatalt for den kerneopgave i sygeplejen, der hidtil har været 

gældende. 

Knappe økonomiske ressourcer har resulteret i, at sygehuset, som pr. tradition har været en meget lukket 

organisation, er begyndt at åbne op for frivillig indsats fra det omgivende samfund. Vi oplever således, at 

frivillige fra Røde Kors nu kommer rundt på sengeafdelinger og laver forhåndenværende arbejde. Det kan 

være at bringe kaffe til sengeliggende, ordne blomster, læse op fra bøger/aviser, sidde hos de patienter der 

gerne vil snakke osv.  

Der er dog stadig en mængde plejeopgaver, jfr. mailen, som personalet ikke kan påregne at løse hver dag, 

og som ikke sorterer under de frivillige.  
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Når jeg holder personalemøder og MUS-samtaler (medarbejderudviklingssamtaler) med mine medarbejde-

re, hører jeg  ofte, at de synes, der er alt for travlt, og det, de nævner, som det værste for dem, er, at de 

hele tiden skal tage stilling til, om de skal varetage den ene eller den anden opgave, mens de inderst inde 

føler, at de skal klare begge, for begge opgaver er lige rimelige i forhold til patienterne. Jeg hører om fru-

strationen over, at der ikke er hænder nok til at klare opgaver, som personalet føler, at man med rette kan 

forvente, at de udfører. Deres billede af situationen passer meget godt overens med det billede, som pati-

enterne giver, når de besvarer spørgsmål om deres oplevelser med det danske sundhedsvæsen i den lands-

dækkende patienttilfredshedsundersøgelse, der foretages en gang hvert år. (LUP). 

Jeg oplever ikke, at medarbejderne klager over den generelle travlhed, men at det tærer på dem, når de 

ikke kan nå opgaver, som de føler de burde gøre; når de i løbet af et øjeblik skal stå og vælge mellem opga-

ver, der alle burde blive løst omgående. Frustrationen opstår, efter min vurdering, når medarbejderne må 

gå på kompromis med deres pligt- og omsorgsetik. 

I samspillet med medarbejdere oplever jeg en generel afmatning, når vi snakker om udvikling/nye tiltag 

mm. Det har undret mig, fordi de samtidig giver udtryk for, at de ønsker en udvikling. De vil gerne vide me-

re, dygtiggøre sig, udvikle sygeplejen og sundhedsvidenskaben. 

1.5 Motivation for afhandlingen: 
I de forskellige mødefora, jeg sidder i, har jeg ligeledes oplevet i løbet af de sidste to år, at en større og stør-

re del af tiden går med at tale om personaleforhold, arbejdsmiljø, bekymring for patientsikkerheden samt 

den kendsgerning, at der i afdelingssygeplejerskernes stillings- og funktionsbeskrivelse står, at vi er ansvar-

lige for sygeplejen i de afsnit, hvor vi hver især er ansat.  

Problemet er gradvist vokset, og i de sidste 4 måneder er det accelereret yderligere. Det har resulteret i, at 

vi i afdelingssygeplejerskegruppen på medicinsk afdeling har sendt et fælles brev til sygehusledelsen, hvori 

vi giver udtryk for vores bekymring for patienternes sikkerhed og for muligheden for at fastholde og rekrut-

tere personale på sigt, samt personalets arbejdsmiljø, som vi oplever være så presset, at vi frygter det kan 

have konsekvenser for en større del af personalet i form af langtidssygdom, stress, depression. Endvidere 

giver vi udtryk for, at vi ikke føler, at vi kan være ansvarlige for den sygepleje der ydes, da den ligger langt 

under standarden og ikke kan leve op til sygehusets værdigrundlag, og vi beder derfor ledelsen om hjælp til 

at få defineret, hvilke opgaver sundhedspersonale skal udføre på medicinsk afdeling under de nuværende 

forhold, samt hvilke opgaver patienterne ikke kan forvente at få udført af sundhedspersonale.  

Efterfølgende har vi haft et møde med sygehusledelsen, som giver udtryk for, at man her er fuldt vidende 

om, at personalet på medicinsk afdeling er presset til det yderste. Ledelsen påpeger, at afsnittene er meget 
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forskellige, og at det derfor er op til den enkelte afdelingssygeplejerske selv at tage stilling til, hvilke opga-

ver det vil være muligt for personalet at løfte under de nuværende omstændigheder og hvilke ikke. 

Omtrent samtidig går alle fælles tillidsrepræsentanter i regionen sammen og laver et åbent brev til Regions-

rådet1, hvori de giver udtryk for, at sygeplejersker ofte går hjem med dårlig samvittighed, at den sparsom-

me normering har konsekvenser for patienternes sikkerhed og indlæggelse. Anette Møller, en FTR, udtaler 

følgende til TV 2 Øst: 

”Rent politisk snakker man om sammenhæng og patienter i fokus. Men det er bare ikke hverdagen på syge-

husene. Vi har ikke ressourcerne til det: 

Hun udtaler endvidere:  

”Og i sidste ende betyder det, at sygeplejersker jævnligt må afvise at hjælpe patienter på toilettet eller give 

hjælp til at få noget at drikke. Nogle dage gives der minimal hjælp til personlig hygiejne, ligesom de nedpri-

oriterer den nødvendige mobilisering, eller medicinen bliver givet for sent.” 

Jeg har ikke tidligere hørt om hverken en sådan fælles skrivelse til et Regionsråd eller til en sygehusledelse, 

og jeg synes det underbygger min fornemmelse af, at der er sket et skred i de vilkår sundhedsarbejdere har 

for at udføre deres arbejde. Da jeg kan se, hvor meget nævnte situationer influerer på hverdagen, hvor 

meget tid, der bliver brugt på frustrationerne, har jeg som leder interesse i at undersøge, om der reelt kan 

gøres noget for at afhjælpe dette skred. Jeg er optaget af den etiske dimension i ledelse, jeg er optaget af, 

hvordan jeg som leder kan imødegå de etiske dilemmaer – om muligt - som mine medarbejdere dagligt står 

i. Som medarbejder og skatteborger, er jeg interesseret i at vide, hvilken indflydelse det kan have på orga-

nisationen.  

1.6 Mit eget ledelsesmæssige ståsted: 
Jeg er formet af at være vokset op i et land, hvor den kristne tro er den fremherskende. Selvom min familie 

ikke var særlig religiøs, har jeg stadig fået dyder med, som kan henføres til kristendommen. Det er f.eks. en 

værdi som “du skal være mod andre, som du ønsker at andre skal være mod dig.” Jeg er optaget af, at “gø-

re det gode” og af retfærdighed og etik både i lederskab, personligt og privat. Da jeg satte mig i lederstolen, 

var det med et forsæt om at skabe god ledelse for medarbejdere med et afsæt i en demokratisk lederstil og 

et ønske om at være i stand til at skabe en sund arbejdsplads med anerkendelse som en af grundpillerne.  

Som mellemleder har jeg både et ansvar nedadtil og opadtil. Hvordan kan jeg sikre medarbejderne bedst 

mulig ledelse? Hvordan kan jeg give støtte og opbakning til opgaveløsninger, som sygehusledelsen, Region 

                                                           
1
 https://www.tveast.dk/artikel/pressede-sygeplejersker-retter-haard-kritik-mod-region-sjaelland-formand-erkender-

problemet 
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Sjælland, politikere m.fl. kræver, uden at det påvirker medarbejdernes arbejdsmiljø alt for hårdt? Samtidig 

med at jeg får medarbejdere til at performe bedst muligt.  

Derudover har jeg et ansvar opadtil for, at mine afdelinger præsterer det, der forventes mht. at overholde 

driftsaftaler og økonomiske rammer. Hvordan kan jeg håndtere dette krydspres i en etisk og moralsk kon-

tekst, som jeg selv kan leve med? 

1.7 Problemformulering:  
Derfor vil jeg i dette projekt undersøge: 

● Hvordan er det et etisk dilemma for medarbejdere i sundhedssektoren, at de må priorite-
re i deres arbejdsopgaver i forhold til ydre og indre krav? 

● Hvilken betydning har de etiske og moralske dilemmaer for personalet og organisatio-
nen? 

● Hvilke ledelsesmæssige tiltag kan jeg som afdelingssygeplejerske benytte mig af i en etisk 
kontekst for at være med til at styrke medarbejderne og derved organisationen?  

 

2.0 Metode og afgrænsning af spørgsmål 1: 
For at besvare hvordan det er et etisk dilemma for medarbejderne, at de må prioritere i deres arbejdsopga-

ver, vil jeg lave nogle semistrukturerede livsverdeninterviews.  

Jeg vil primært koncentrere mig om, hvorvidt medarbejderne synes, deres hverdag afviger nævneværdigt 

fra de idealer, de enten har lært på skolen eller i forhold til de kompetencer, de har udviklet, efter at de er 

blevet uddannet. Jeg vil meget gerne høre eksempler på dette.  Grunden til, at jeg finder netop disse diver-

genser interessante, er, at jeg mener, svarene kunne give mig en mulighed for at lave min egen subjektive 

vurdering af, om der er tale om etiske dilemmaer. Er situationen set i forhold til udviklingen banal eller 

katastrofal? Det vender jeg tilbage til i konklusionen. 

Dernæst vil jeg gerne have deres forslag til, hvordan hverdagen kunne blive bedre, hvis der skulle fore-

komme afvigelser fra det, vi har lært som det ”rigtige” at gøre, da det kunne give nogle ideer til, hvordan 

jeg som leder kunne bakke dem op. Det kunne meget vel være, at medarbejdere havde nogle gode forslag 

til ”håndgreb”, der nemt kunne implementeres.  

Ydermere vil jeg gerne høre, hvorfor de forbliver ansat. Hvis deres arbejdsvilkår er så dårlige, som vi snak-

ker om i forskellige fora, hvad er det så der gør, at de bliver? Dette spørgsmål har igen betydning for videre 

afklaring af min problemformulering.  

Dét, som jeg derimod ikke vil interessere mig for, er, om de synes forholdene er blevet værre over tid. Dels 
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tænker jeg, at de vil komme med meget forskellige forudsætninger for at kunne svare på spørgsmålet, og 

dels tænker jeg, at svar på det spørgsmål ikke er hverken interessant eller relevant i forhold til min pro-

blemstilling.  

Jeg vil heller ikke interessere mig voldsomt for, hvad pres betyder for dem som mennesker, altså om de 

f.eks. oplever stresssymptomer eller andet. Det finder jeg ikke relevant i forhold til min problemformule-

ring. Jeg har en ide om, at de alle vil have oplevet stress i større eller mindre grad, og hvis jeg åbner for den 

del af det frygter jeg, at vi kommer for langt fra sporet, og at der kan komme en slags indbyrdes konkurren-

ce om, hvem der har/har haft det værst. Det vil ikke have interesse for min problemformulering eller mit 

interesseområde. Desuden tænker jeg, at der i forvejen er skrevet metervis af bøger om, hvad arbejdspres 

gør ved mennesker.  

2.1 Metode til strukturerede livsverdeninterviews: 
Planen var at lave nogle semistrukturerede livsverdensinterviews, som beskrevet af Steinar Kvale (SK) og 

Svend Brinkmann (SB), med henblik på at få afklaret, hvordan medarbejderne oplever at stå i etiske og mo-

ralske dilemmaer, og hvor hyppigt det evt. sker. Således vil der fortsat være åbenhed overfor, hvad der må 

komme af interessante udsagn, og rummelighed inden for spørgeguiden til, at snakken kan flyde frit. Ifølge 

SK er dette at indsamle empirisk information. Han beskriver endvidere, at interviewundersøgelser ikke kun 

bør have til hensigt at fremkomme med ny viden, men også bør benyttes som en forbedring af den menne-

skelige situation, der forskes i.  

Jeg har forsøgt at skabe tillid ved at være aktivt lyttende og ved at spørge uddybende ind til særlige udsagn, 

der forekom relevante i forhold til problemformuleringen. Desuden skulle interviewet have en optakt og en 

afslutning. Som optakt har jeg præciseret, hvad formålet med interviewet er, hvilken opgave, jeg er i gang 

med at skrive, samt stadfæstet, at deres deltagelse og udsagn er anonyme, og at, hvis de bliver gengivet, vil 

det blive i anonymiseret form. Som afslutning har jeg kort opsummeret, hvad jeg har hørt, mens fokus-

gruppen har snakket. Denne fremgangsmåde følger et eksempel på en afslutning efter SK og SB. 

Ved hvert interview har jeg læst forelagte mail fra en medarbejder op, for at afprøve om denne vækkede 

genklang hos de interviewede.  

Grunden til, at jeg ikke ønskede en meget fast spørgeguide, er blandt andet, at jeg er enig med SK og SB i, 

at den vil være en hindring for at få spontane, levende og uforudsete svar fra gruppen. Da det emne, jeg 

skal behandle og berøre kan være følsomt at tale om, ønskede jeg at få gruppen til at tale så frit som mu-

ligt.  

Det er derfor en form for dobbelt-opmærksomhed, jeg skal besidde som interviewer, idet jeg både skal 
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sikre, at jeg får nogle resultater, jeg kan arbejde videre med, og være opmærksom på, at gruppen føler sig 

tilpas ved at tale om netop dette emne.  

Baggrunden for, at jeg vælger at benytte mig af livsverdeninterviews, skyldes et ønske om at mindske lede-

rens magtposition. Jeg har tænkt, at denne position kunne minimeres ved, at man ikke sidder to over for 

hinanden, men at de interviewede sidder som en gruppe. Det er i øvrigt også dette, som SK og SB anbefa-

ler, når der skal tales om netop følsomme og tabubelagte emner. Bente Halkier (BH) beskriver, at fokus-

grupper er gode at benytte til at diskutere normer, fordi deltagerne kan kommentere på hinanden og for-

handle med hinanden.  

I forhold til, hvordan sådanne grupper sammensættes, siger BH, at grupperne hverken må være for homo-

gene eller for heterogene. Dette tænkte jeg at imødegå ved, at grupperne skulle bestå af deltagere med 

forskelligt erfaringsgrundlag. Da der kun er få mænd i denne branche, måtte kønssammensætningen bero 

på, hvad der var muligt. Deltagerne behøver ikke at have arbejdet sammen med hinanden i flere år, for det 

kan ifølge BH også give bagslag og bevirke, at deltagerne er knapt så åbne over for hinanden i en sammen-

hæng, hvor det drejer sig om, hvorvidt den enkelte selv vurderer udførelsen og kvaliteten af eget arbejde.  

Jeg har fravalgt at have deltagere fra min egen afdeling med i fokusgrupperne. Som leder risikerer jeg, at 

egne medarbejdere vil afveje deres udsagn mere i forhold til “fremmede.” Når man interviewer personer, 

man kender, vil det ifølge BH gøre det langt sværere at stille dumme spørgsmål, og der vil ofte komme til at 

ligge noget underforstået/indforstået i samtalen. Derudover er det atter et hensyn til magtforholdet. Det vi 

skal snakke om, handler på sin vis om, om medarbejderne oplever, at de ikke kan gøre deres arbejde godt 

nok ift. deres egen og organisationens standarder. Det vil ikke være rigtigt, at jeg sætter mine egne medar-

bejderne i en sådan position overfor mig og jeg kan også være i tvivl om, om de udsagn der måtte komme, 

kunne regnes for lødige.   

Da en mellemleder er ansvarlig for at produktionen (= de arbejdsopgaver, der skal udføres på en sengeaf-

deling) balancerer, lod jeg det være op til de adspurgte andre mellemledere at beslutte, om de kunne und-

være nogen til interview, og i givet fald hvem. For at være sikker på, at der overhovedet kom nogen, undlod 

jeg at stille krav i form af kriterier til de medarbejdere, som mellemlederne sendte af sted. Jeg vurderede, 

at mit behov for at komme i kontakt med andre medarbejdere end mine egne vejede tungere end 

krav/kriterier om alder, uddannelseserfaring mm. Det eneste krav, jeg reelt stillede til mellemlederne var, 

at medarbejderne enten skulle være sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter. De måtte gerne 

have forskelligt erfaringsgrundlag, hvis to kunne undværes samtidig.   

BH anbefaler mindre grupper til sensitive emner, hvilket jeg valgte at følge. I øvrigt har mindre grupper den 

fordel, at datamaterialet efterfølgende er nemmere at gå i dybden med.  
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Hvor mange gruppeinterviews, der skal til, for at være fyldestgørende, kan være svært at sige, men da mit 

projekt er tidsbegrænset, forlader jeg mig på SK, som siger, hellere kvalitet frem for kvantitet, hvilket jeg 

forsøger at indfri. 

Jeg har valgt at lave 2 fokusgrupper. Kommunikationen til de forskellige afdelinger foregik på den måde, at 

jeg rundsendte mails til de øvrige afdelingssygeplejersker på sengeafsnittene, hvor der var vedhæftet et 

dokument, som fortalte lidt om mig, hvad jeg er optaget af, og hvad der skulle foregå. I selve mailen spurg-

te jeg, om de respektive ledere kunne undvære nogen af deres medarbejdere til ca. 1½ times interview. Jeg 

havde listet 2 datoer og tidsrum op at vælge imellem, hvor de så kunne melde tilbage, om de kunne deltage 

med nogen. Således er den enkelte gruppesammensætning ude af mine hænder, men, som sagt, har jeg 

vurderet, at det vigtigste var at få deltagere overhovedet. På denne måde ville jeg kunne skaffe mig 2 grup-

per med max. 16 medarbejdere i hver. Dette ville være et højt antal, så jeg havde kalkuleret med, at der 

ikke ville møde 2 fra hvert afsnit op hver gang.  

Interviewene foregik i et mødelokale på sygehuset. Jeg valgte bevidst et forholdsvist neutralt sted, hvor 

deltagerne ikke kunne høre uroen fra en travl sygehus afdeling.  

Ved første interview mødte 4 medarbejdere op, 2 fra samme afsnit og 2 fra hvert deres afsnit, men fra 

samme speciale, alle sygeplejersker. Dette interview varede præcist 1½ time. Den følgende gang kom der 

blot en enkelt deltager. Det var også en sygeplejerske. Dette interview svarede også 1½ time. Alle de inter-

viewede er kvinder og deres erfaringsgrundlag var mellem 2 og 25 år.  

At interviewene ikke kunne foregå i grupper hver gang giver nogle dilemmaer, da jeg, som tidligere beskre-

vet, netop har ønsket at undgå at interviewe medarbejdere alene, dels pga. magtforholdet, dels fordi em-

net kan være svært at tale om. Hende, der kom alene, havde dog ikke problemer med at lade sig interviewe 

af mig, og jeg vurderede i den uforudsete situation med én, at interviewet med fordel kunne ændres til at 

være semistruktureret. Jeg undlod således de forberedte cases, hvor tanken havde været, at de skulle lade 

sig inspirere af hinanden som gruppe. 

Det vil altid kunne diskuteres, hvor meget sådan en undersøgelse vil kunne bruges til, da 5 medarbejdere 

ud af omkring 853 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter må siges at være et lille antal i sam-

menhængen. Forskning baseret på kvantitet, vil ikke nødvendigvis have en højere evidens, da der gives 

bedre mulighed for at gå i dybden med undersøgelsesmaterialet, når det som her er relativt begrænset. 

Denne masteropgave har sin naturlige begrænsning i forhold til den tid, der er til rådighed for at indsamle 

og bearbejde empiri, men problemfeltet er fortsat interessant og vil sagtens kunne udvides til en større 

undersøgelse, som involverer langt flere medarbejdere.   
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Alle interviewpersoner har givet deres mundtlige samtykke til at deltage i undersøgelsen, og spørgsmålet 

om anonymitet har, som tidligere beskrevet, været drøftet. Dét, at alle interviewpersoner på denne måde 

er lovet anonymitet, kan gøre, at projektet nemt kan afvises som værende forskning med resultater, det er 

værd at undersøge nærmere, da konklusionerne ikke kan kontrolleres af andre. (SK) 

Til gengæld har jeg søgt at sikre mig deres ærlighed og oprigtighed omkring emnet og valgt, at dette var det 

vigtigste for at komme tættere på problemet, og vægtet ærligheden højere end muligheden for, at andre 

kan arbejde videre med mine data herfra eller kontrollere mine fund.  

Ydermere må jeg konstatere, at jeg ikke havde sikret mig godt nok teknisk ift. interviewene, idet det første 

interview ved en betjeningsfejl ikke blev optaget. Efterfølgende har jeg forsøgt at lave en form for referat at 

de 1½ time. Det andet interview blev optaget som planlagt. 

Da der på denne baggrund er forholdsvist få interviews, har jeg valgt ikke at transskribere dem. I stedet har 

jeg valgt nogle spørgsmål, som jeg søger svar på, ved at lytte til interviewet flere gange samt ved at gen-

nemse de noter, jeg tog, under 1. interview.  Jeg har valgt at lytte og se efter svar der afdækker første del af 

min problemformulering: Hvordan oplever medarbejderne at det er et etisk problem, at de må prioritere i 

deres opgaver. Kan de sige noget om det og kan de komme med konkrete eksempler?  

Ved at komme andre steder i organisationen, end jeg normalt bevæger mig rundt i, har jeg undervejs i min 

egen forskning primært set mig selv som en hybrid. Fuldstændig som Linda Kragelund beskriver det i sin 

artikel.  

Da jeg netop ikke har interviewet i min egen afdeling, har jeg ikke umiddelbart haft insider rollen.  

Ved at indtage hybridrollen ser man organisationen med andres øjne og får derved et mere nuanceret bil-

lede. Man er bedre i stand til at være undrende, nysgerrig og har nemmere ved ikke på forhånd at tage 

noget for givet.  

I interviewrollen skal man som forsker tænke på, at være så neutral som muligt, både i kropssprog og ord-

valg.  

De fund, jeg gjorde, ville jeg gerne have sammenlignet med fund fra et andet sygehus, primært for at kunne 

afprøve, om resultatet blev det samme. Derfor var ideen, at jeg ville benytte de svar, jeg fik, under inter-

viewene til at udarbejde et spørgeskema, som jeg kunne sende ud på et andet sygehus. Desværre bevirke-

de de tidsmæssige rammer, der sætter en naturlig begrænsning for projektet, at jeg ikke har nået at lave et 

spørgeskema til udsending.  

Jeg har i stedet benyttet mig af de fund, jeg gjorde, under de første interviews og har derefter lavet et se-

mistruktureret interview med en sygeplejerske ansat på et andet hospital. Det har, om ikke andet, givet mig 

et fingerpeg om, hvorvidt de resultater, der er fremkommet, synes at være enestående for min egen orga-
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nisation.  

Da mit eget datamateriale blev meget begrænset grundet mangel på optagelse og et lavt antal interview-

personer, har jeg suppleret med et opkald til en faglig sekretær hos Dansk Sygepleje Råd (DSR), for at høre 

deres vurdering af mine fund. Om de på nogen måde var misvisende, eller om de gav grund til undren.  

Ligeledes har jeg drøftet fundene med FTR for sygeplejerskerne og FTR for social- og sundhedsassistenterne 

i min egen organisation.  

2.2 Videnskabsteori:  
Videnskabsteoretisk vil jeg benytte mig af den hermeneutiske optik, idet jeg er optaget af fortolkning og 

forståelse af både helheden og enkeltdelene. Jeg mener ikke, at man i dette projekt kan se enkeltdelene 

hver for sig og få det til at give mening, som i den positivistiske optik. Jeg kunne have valgt den fænomeno-

logiske tilgang, men den benyttes mere til at beskrive essensen af det undersøgte. Jeg ønsker at afdække 

de erfaringer, sundhedspersonale har med at udføre deres job efter bestemte standarder, og hvilken be-

tydning det har for dem. Til dette mener jeg umiddelbart, at den hermeneutiske tilgang, vil være den bedst 

egnede. Den hermeneutiske cirkel er en cirkulær proces mellem helheds- og delforståelse, hvor denne kun 

kan forstås på baggrund af delene. Det betyder, at hver gang ens horisont udvides, ændrer den hermeneu-

tiske cirkel sig også. De data, jeg vil indsamle for at belyse min problemstilling, har jeg på forhånd gennem 

mit virke i organisationen dannet mig meninger eller forståelser omkring. Menneskets natur ifølge herme-

neutikken er at danne forståelser, som får tingene til at passe ind i de rammer, vi hver især benytter til at 

forstå verden. Det er netop den forudindtagede forståelse, der skal sættes på spil i den hermeneutiske op-

tik. Ved hjælp af dialog vil jeg forstå, hvad de andre forstår. Jeg kan ikke overtage deres forståelse, for den 

er en del af deres verdensbillede, men de kan rykke ved min for-forståelse, og på den måde kan min hori-

sont blive udvidet. 

Jeg er klar over, at jeg ser tingene fra mit perspektiv, og at der er flere sider af samme sag, eller, som det 

ses i den hermeneutiske optik, jeg har for-forståelse (kan forklares som ”fordomme,” eller forventninger) af 

problemet. Under interviewene er jeg i dialog med nogen, som forventeligt har en anden for-forståelse. 

Ved hjælp af kommunikation og villighed til at forstå, hvad den anden forstår, kan vi formentlig nå en hori-

sontsammensmeltning, hvor vi mødes om noget fælles tredje. 
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2.3 Teorigennemgang til besvarelse af spørgsmål 1: 
I det følgende vil jeg komme med en gennemgang af de teorier, som jeg mener kan belyse første spørgsmål 

i min problemformulering. Herunder vil jeg blandt andet komme med definitioner på, hvad etik og moral er, 

etiske konfliktområder og hvordan etiske dilemmaer løses fagproffesionelt.   

2.4 Etisk råds definition på etik: 
Etisk råd er et uafhængigt og selvstændigt organ, der, efter min opfattelse, er respekt om, og jeg har besøgt 

deres hjemmeside for at se deres definition på etik. 

Definitionen lyder som følger: 

”Etiske spørgsmål drejer sig om, hvordan man behandler andre mennesker. Etik handler om, hvad det gode 

liv er og betydningen af at tage hensyn til andre og ikke kun have blik for sig selv og sine egne behov”. 

Senere i opgaven vil jeg bl.a. bruge denne definition til at konkludere på, om medarbejdernes problemstil-

linger er af etisk karakter. 

2.5 Etik og moral defineret af Einar Aadland: 
I lighed med Etisk Råds definition af etik, vil jeg i opgaven bruge Einar Aadland´s (EA) definitioner til at kon-

kludere på, om medarbejdernes problemstillinger er af etisk karakter. 

Ifølge EA defineres etik som:  

En systematisk refleksion over moralsk adfærd, altså en “moralteori”. 

EA definerer moral således: 

En samling opfattelser af, hvad der er rigtigt og forkert, knyttet til egne eller andres handlinger. 

Etik er således teori, og moral er praksis.  

EA finder det vigtigt i forhold til praktisk etik og moral, at man selv ved, hvem man er, hvad man selv opfat-

ter som meningsfuldt, og herudfra selv er i stand til at vurdere, hvad der er rigtigt og forkert i det personlige 

møde med andre.  

Normativ etik benyttes til at opstille normer og foretage vurderinger af, hvordan det vil være korrekt at 

handle. Normativ etik anser handlinger for at være relationelle, og en handling vil altid få følger for flere 

personer end den enkelte handlende.  

Omsorgsetik inddeles i 3 former for etik. 

● Dydsetikken, der omhandler, at personen der træffer et valg, skal være god. 

● Pligtetikken, der siger, at den handling, personen foretager sig, skal være god   

● Konsekvensetikken, der handler om, at målet skal være godt.  
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Omsorgsetik: tager udgangspunkt i, at det er menneskeligt at have behov for omsorg, men også at have 

behov for at give omsorg. Det mærkes blandt andet meget tydeligt mellem sundhedspersonale og deres 

patienter.  Ifølge EA er et hospital et tydeligt tegn på omsorg og på, at omsorg har stor prioritet i samfundet 

både statsligt og institutionelt. Mennesket er altruistisk og giver gerne til andre uden tanker om gengæld. 

Særligt inden for sygeplejen har netop denne etik profileret sig meget stærkt. Professionel omsorg er base-

ret på sympati for den anden. Sympatien medfører i dette tilfælde, at man automatisk drager omsorg for 

patienten. Dog kan den professionelle miste engagement i forhold til patienten på grund af f.eks. højt ar-

bejdspres og sløvende rutiner.  

Kritikken af omsorgsetik går på, at tilknytningen til den ene, kan ske på bekostning af den anden eller den 

tredje.  EA påpeger, at omsorgsetik fortsat er et vigtigt redskab til en moralsk faglig praksis, og at omsorgs-

etik blot skal ses i sammenhæng med andre etikker. 

Dydsetikken: er kendetegnet ved, at dyder, følelser og empati er vigtige i moralsk teori.  Forstås ifølge EA 

således, at et grundlæggende godt menneske, vil begå de gode handlinger. Det er oftest en etik, der er 

tilknyttet det enkelte menneske, og derfor egner den sig ikke så godt til organisatorisk tænkning, hvor der 

findes politikker og retningslinjer som beskriver, hvordan den enkelte skal handle. Sundhedspersonale har 

udover retningslinjer mm. dog også en formuleret faglig etik, derfor giver det stadig mening, at have dydse-

tikken med i opgaven.  

Kritikken af dydsetikken går på dens manglende evne til at se det fælles, men lade alle bestemmelser være 

op til den enkelte.   

Pligtetik: Pligtetik lægger ikke vægt på at gøre godt, her er det mere væsentligt at gøre det rigtigt. Det er 

en autoritetsetik, og man handler efter andres eller egen autoritet. Fagetiske retningslinjer er pligtetiske 

regler for sundhedsfagliges handlinger. Man vil kunne blive straffet for at bryde dem. Pligtetikere lægger 

ikke vægt på reglerne ud fra en frygt om at blive straffet eller dømt, men fordi de føler, at autoriteterne har 

ret i deres krav. Ifølge EA bliver pligtetikere udfordret, når deres overordnede pålægger dem at gøre noget, 

som flertallet vil beskrive som værende i strid med rigtigt eller forkert.  

Kritikken af pligtetik omhandler, at hvis pligtetikere blindt følger autoriteten uden at forholde sig kritisk til 

den, vil der kunne opstå situationer, hvor sundhedsmedarbejdere overser den menneskelige faktor. Pligt-

etikere kritiseres for, at de skal leve fuldstændig efter reglerne. Regler kan ikke gradbøjes på nogen måde.  

Konsekvensetik: Her er faste regler og normer ikke nødvendige, heller ikke den handlendes motiver og 

dyder. I konsekvensetikken er følgerne af handlingen vigtig, og den skal være i overensstemmelse med må-

let og helst gavne så mange som muligt.   

”Konsekvensetik er populær hos sundhedsfaglige, fordi den er et godt redskab til at udføre “det muliges 
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kunst” i et samfund, hvor fælles pligtetiske idealer møder stadig trangere kår. Når køen af hjælpsøgende 

bliver stadigt længere og budgettet mindre, så giver konsekvensetiske vurderinger et redskab, der kan bru-

ges til at fordele de resurser, man nu engang har, til de personer, som har størst behov.” 2 

Kritikken af konsekvensetik er, at normer og værdier er et middel til at nå et mål, som etikeren selv sætter. 

På den måde bliver værdier til noget relativt. 

 

De fleste mennesker kan jonglere mellem de forskellige etikker, men der er selvfølgelig etik, som vi hver 

især er mere styret af end andre.  

“Hvis man skal sikre, at den etiske refleksion bliver en proces, hvor forståelsen af problemet udvikler sig til 

en ny fortælling, er der brug for en mangfoldighed af synsvinkler at se problemet ud fra.”3 

2.6 Åbenlyse og skjulte værdier, EA:  
Ifølge EA har vi behov for viden om, hvad der forhindrer os i at handle rigtigt. Han siger også, at når man 

skal vurdere hvad der ligger bag en handling, er det ikke nok at holde sig de åbenlyse værdier og normer for 

øje. Man er også nødt til at afdække og erkende de skjulte værdier, hvis man vil have sandheden frem. Iføl-

ge EA kan man betragte værdier som et isbjerg, hvor de åbenlyse værdier er det synlige af isbjerget, mens 

de skjulte er den del af isbjerget, der er under vandoverfladen.  

2.7 Etiske konfliktområder, EA:  
Som EA ser det, vil en sundhedsperson ofte ikke være sine ubevidste værdier bekendt, og de vil, som de 

bevidste værdier, påvirke den hjælp sundhedspersonen tilbyder/foreslår patienten. Ydermere fastslår EA, 

at hvis en patient får overdraget valg og ansvar, kan det for sundhedspersonen opleves, som om vedkom-

mende fralægger sig det ansvar, der ligger i hans job, nemlig at hjælpe. Ifølge EA opstår etiske dilemmaer 

ved sammenstød mellem dybereliggende værdier. 

2.8 Hvordan håndteres etiske dilemmaer fagproffesionnelt, EA?  
EA foreslår en etisk refleksion, der nærmest kan ses som en cirkulær proces, og som kan sammenlignes 

med f.eks. sygeplejeprocessen. Den cirkulære proces består i først at definere, hvad problemet er, herefter 

analysere hvilke handlemuligheder, der er, for til sidst at vurdere, hvad den bedst mulige løsning på pro-

blemet er og siden evaluere processen. 

                                                           
2
 Aadland (2010) s. 116-117 

3
 Aadland (2010) s. 126 
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2.9 Lovkravet for en autoriseret sundhedsperson:  
I bekendtgørelse af lov om sundhedspersoner står der følgende4:  

Kapitel 3, §17: En autoriseret sundhedsperson er under udførelsen af sin gerning forpligtet til at udvise 

omhu og samvittighedsfuldhed. 

Jeg medtager dette punkt, fordi der kan herske tvivl om, hvordan omhu og samvitigedsfuldhed skal tolkes. 

Dette vil jeg kommentere på senere. 

2.91 Maslows behovspyramide: 
 
I 1943 lavede en russisk-amerikansk psykolog Abraham Maslow5 en figur, som efter hans mening fortæller 

om menneskets basale behov og hvad der skal til for at få dem opfyldt.  

 

 
 
Figur 1: Maslows behovspyramide 

Figuren har efterhånden nogle år på bagen, men jeg mener fortsat, at den har sin berettigelse i nutidens 

samfund.  

Ifølge Maslow starter man med at opfylde behovene nedefra og op, og man kan ikke gå videre til næste 

niveau, før det niveau, man står på, er blevet opfyldt. 

Når man er syg, er man ofte ikke selv i stand til at tage vare på sine egne behov, og man har derfor behov 

for, at andre hjælper en med dette. Når man er på et sygehus, vil patienter og deres nærmeste i vid ud-

strækning forvente, at plejepersonalet tager sig af at opfylde patienternes basale behov. I dette tilfælde at 

de f.eks. sørger for, at patienterne får væske, ernæring, kommer af med deres affaldsstoffer, opretholder 

en vis hygiejnisk standard mm. 

                                                           
4
 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183809 

5
 https://da.wikipedia.org/wiki/Maslows_behovspyramide 
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Maslows behovspyramide tager jeg med for at underbygge medarbejdernes udsagn om, at de ikke kan nå 

at opfylde de basale plejeopgaver. Dette kommenteres på senere. 

3.0 Empiri: 
I projektet vil indgå uddrag af sygehusets værdier, mission og vision. Disse punkter vil jeg benytte mig af til 

at forstå en del af de krav som sundhedspersonale er underlagt. Desuden vil de kvalitative data, jeg finder i 

mine interviews, også indgå. Som jeg tidligere har været inde på, er data forholdsvis spinkle og har derved 

ikke den tyngde, jeg kunne ønske mig, men jeg vil fortsat gøre brug af dem, idet jeg mener, at de data, der 

trods alt er fremkommet, har en værdi.  

De indsamlede data vil sammenholdes med den teori jeg tidligere har præsenteret for at kunne give et 

kvalificeret svar på spørgsmål 1 i min problemformulering.   

3.1 Data fra interviewundersøgelsen af medarbejdere: 
Jeg har fravalgt at transskribere det ene interview, jeg endte med at have, da det ikke gav mening for mig, 

når jeg manglede optagelsen af det største interview. Derfor har jeg heller ikke lavet en struktureret gen-

nemgang af data og f.eks. placeret dem i displays eller på anden vis gjort dem overskuelige. Jeg har lyttet til 

den eksisterende optagelse og benyttet referatet af det andet interview til at finde data. Det er klart, at 

empirien ville have været langt bedre, hvis begge interviews var blevet optaget, og man derfor kunne bear-

bejde data systematisk og opstille dem i skemaer. Det lader sig imidlertid ikke gøre her. Jeg har vurderet at 

dataene fortsat er vigtige for projektet, og derfor vil jeg benytte dem alligevel.  

 

Hvorvidt oplever medarbejderne, at deres dagligdag afviger fra det lærte eller erhvervede ideal: 

Alle 5 medarbejdere oplever dagligt at stå i dilemma med, at skulle prioritere i opgaverne hos deres patien-

ter.  

Alle 5 medarbejdere oplever, at de må vælge mellem at udføre en opgave, eller at dokumentere udførelsen 

af en opgave. De valgte at udføre opgaven og ikke dokumentere den.  

Alle 5 beskrev dokumentation som tidskrævende. 4 ud af 5 gav udtryk for, at en del af den dokumentation 

der skulle foretages, ikke gav mening for dem.  

Alle 5 medarbejdere gav udtryk for, at de ønskede, det var muligt at udføre sygepleje på det lærte niveau.  

Alle 5 stod dagligt i situationer, hvor de, for bedre at kunne nå rundt til alle deres patienter, kortede opga-

ver ned, f.eks. ved at give mindre information om en given undersøgelse til en patient.  

Alle genkendte den verden, der blev skitseret i mailen fra en medarbejder.  
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4 ud af 5 havde bedt pårørende om hjælp til at udføre nogle af deres opgaver, fordi de ikke selv kunne nå 

det. Der var ingen af de 4, der brød sig om at spørge, eller som så det som en god ide at inddrage pårøren-

de.  

Alle 5 sagde, at det blandt andet var basale plejeopgaver, de ikke kunne nå dagligt hos patienterne.  

4 ud af 5 havde oplevet, at døende patienter uden netværk, eller med pårørende geografisk langt væk, var 

døde alene pga. manglende tid til at sidde hos dem. 

Alle 5 gav udtryk for, at der ikke længere var plads til at tænke holistisk omkring patienterne. 

Alle 5 gav udtryk for, at deres arbejde prægede dem i en sådan grad, at de over tid blev forrået i deres em-

pati, både professionelt og privat. 

 

Hvad mener medarbejderne, kan afhælpe deres nuværende arbejdssituation:  

3 ud af 5 mente, at en detaljeret kerneopgavebeskrivelse ville være en god hjælp.  

3 ud af 5 mente, at en ledelsesgodkendt prioriteringstrekant ville hjælpe, idet det så blev synligt hvilke op-

gaver der skulle løses i vagtens nuværende situation.  

5 ud af 5 mente, at der skulle flere hænder til.  

4 ud af 5 mente ikke nødvendigvis højere normering, men blot, at der ikke fandtes vakante stillinger.  

4 ud af 5 mente, at man skulle af med overbelægning permanent.   

3.2 Data fra interview af medarbejder på andet sygehus: 
Dette interview blev optaget, men jeg har valgt ikke at transskribere det, blot at gennemlytte det og sam-

menligne det med fundene fra tidligere interviews.  

Sygeplejersken oplever dagligt at stå i dilemma med at skulle prioritere opgaverne hos sine patienter. 

- Oplever dagligt, at må vælge mellem at udføre en opgave, eller at dokumentere udførelsen af en opgave. 

Hun valgte at udføre opgaven og ikke dokumentere den.  

- Beskrev dokumentation som tidskrævende. Gav udtryk for, at en del af den dokumentation, der skulle 

foretages, ikke gav mening for hende.  

- Gav udtryk for, at hun ønskede, det var muligt at udføre sygepleje på det lærte niveau.  

- Genkendte den verden, der blev skitseret i mailen fra en medarbejder, sagde, at det var præcis sådan, det 

så ud i hendes afsnit.  

- Havde bedt pårørende om hjælp til at udføre nogle af sine opgaver. Hun brød sig ikke om at spørge, så det 

ikke som en god ide at inddrage pårørende.  

- Fortalte, at det blandt andet var basale plejeopgaver, hun ikke kunne nå dagligt hos patienterne.  
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- Gav udtryk for, at der ikke længere var plads til at tænke holistisk omkring patienterne. 

- Gav udtryk for, at hendes arbejde prægede hende i en sådan grad, at hun over tid blev forrået i sin empa-

ti, både professionelt og privat. 

Som det fremgår, svarede denne sygeplejerske det samme, som de andre interviewede, på de samme stil-

lede spørgsmål. 

3.3 Data fra opringning til DSR: 
Jeg ringede til DSR, kreds Sjælland, og fortalte dem om ovenstående data. Jeg spurgte den faglige sekretær, 

om hun havde indsigt i, om fundene var generelle, eller om det var sjældent, hun hørte om de her forhold. 

De kendte udmærket til forholdene, især på medicinsk afdeling.  

De anså dataene for at være realiteter, og der var intet, de ikke havde hørt før.  

De var meget bekymret over situationen og kom derfor i øjeblikket til møde med sygehusledelsen et par 

gange om måneden.   

3.4 Data fra samtale mellem FTR og undertegnede: 
Jeg har talt med FTR for social- og sundhedsassistenterne og med FTR for sygeplejerskerne. Jeg viste dem 

det brev, som afdelingssygeplejerskerne fra medicinsk afdeling havde sendt til sygehusledelsen, hvori 

blandt andet benyttes data fundet i ovenstående interviews. Brevet er senere med til at danne baggrund 

for den skrivelse som FTR sender som et åbent brev til Region Sjælland.  

FTR for DSR giver udtryk for, at det er rigtig godt, at der er konkrete eksempler på, hvad patienterne ikke 

længere nødvendigvis får hjælp til på sygehuset. Indtil nu har det været meget ukonkret, idet vi blot i flæng 

har snakket om, at vi har travlt, men ikke om konsekvenserne af travlheden. Dét, at der således kommer 

ord på, hvad det er, vi ikke når, opfatter FTR og DSR som noget positivt i den forstand, at sygehusledelsen 

ikke så nemt kan afvise den eksisterende problematik.  

3.5 Sygehusets værdigrundlag, mission og vision: 
Følgende er defineret og beskrevet af den siddende sygehusledelse og er bragt i uddrag: 

Værdigrundlag: 

Patienten er vores partner og skal kende os for høj faglig kvalitet og for, at der tages individuelle hensyn til 

den enkelte patient.  
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Mission: 

Bidrager til udviklingen af det samlede sundhedsvæsen. 

Vision: 

Tilbyder sammenhængende behandlingsforløb med høj patientoplevet kvalitet. 

Involverer patienten og de pårørende i behandlingsforløbet. 

Er en attraktiv og fagligt udfordrende arbejdsplads.  

Indsatsområder: 

Høj kvalitet, produktivitet og patienttilfredshed 

Vi vil derfor være de bedste, når det gælder den patientoplevede kvalitet. Derfor har vi fokus på den indivi-

duelle patienttilfredshed - hvad har værdi for den enkelte? 

Kendt som et patientvenligt, ambitiøst og veldrevet akutsygehus. 

Vi vil derfor være patienternes første valg, for det er dem, vi er til for. Patienten er vores partner, derfor 

lytter vi, og sammen finder vi de løsninger, der giver værdi og øget livskvalitet for den enkelte patient. Der-

for arbejder vi med god og nærværende kommunikation med patienter og pårørende samt internt på syge-

huset. At patienter på sygehuset skal føle sig velkomne og velinformerede. At opnå et godt omdømme 

blandt patienter, politikere, i sundhedsvæsenet og i resten af det omgivende samfund. Patienter skal vælge 

at blive behandlet på sygehuset - selv uden for optageområdet.  

Vi vil skabe de bedste rammer for en god arbejdsplads. Et sted, hvor alle har en fælles bevidsthed om, hvor 

vi skal hen og en bevidsthed om, at vi med engagement og vilje vil nå vores mål. Derfor vil vi kunne tilbyde 

alle medarbejdere en mere overskuelig og sammenhængende hverdag. Vi vil skabe plads til, at medarbej-

derne kan være med til at udvikle nye og bedre måder at udføre deres arbejde på for at opnå optimale 

resultater. For at kunne tilbyde personalet et stimulerende og udviklende læringsmiljø. 

3.6 Analyse af interviews: 
Medarbejderne oplever dagligt, at de må fravige den standard de enten har opnået under deres uddannel-

se eller gennem deres erfaring.  

 

For at kunne sandsynliggøre, om den problematik, medarbejderne oplever, kan kaldes for en etisk pro-

blemstilling, må jeg henholde mig til den teori, jeg har valgt at benytte i forhold til etik. 

 Citat fra interview: 
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”Ikke moralsk forkert men absolut etisk forkert, da det jo ikke er min moral. Så derfor bliver det etisk forkert, 

det bliver en uetisk sygepleje, men jo påtvunget.” 

 

Ifølge definitionen fra Etisk Råd, er der tale om et etisk problem, idet medarbejderne primært forholder sig 

til behandlingen af andre mennesker og i mindre grad til dem selv og deres egne behov.  

Ifølge EA er etik en systematisk refleksion over, hvad der er rigtig og forkert adfærd i egne eller andres 

handlinger. Ud fra de fund, jeg gjorde ved interviewene, mener jeg, at medarbejderne i høj grad reflekterer 

over den moralske adfærd. Hvor systematisk, det er, har jeg dog ikke påvist, og det har heller ikke været 

mit formål med undersøgelsen. Fokus har heller ikke ligget på hensigtsmæssig adfærd; jeg er udelukkende 

gået efter eksempler på uhensigtsmæssig adfærd, da jeg synes, det er mest interessant at finde ud af, hvad 

der går galt. For at medarbejderne kan vurdere rigtig og forkert adfærd skal de ifølge EA vide, hvad der er 

meningsfuldt for dem. Det har alle de adspurgte, efter min vurdering, været klar over.  

Jeg har defineret dybereliggende værdier for sundhedspersonale som muligheden for at kunne yde en sy-

gepleje, der ligger på linje med det ideal, de har lært, enten fra deres uddannelse, eller via den erfaring og 

de kompetencer, de har opøvet, gennem udøvelsen af deres fag. Ifølge EA opstår et etisk dilemma ved 

sammenstød mellem dybereliggende værdier. I dette projekt har jeg defineret det etiske dilemma ved, at 

sundhedsmedarbejdere fraviger den tillærte standard, idet forholdene tvinger dem til et ringere serviceni-

veau.  

Citat fra interview: 

”Som nyuddannet tænker man så visionært, og man vil bare gerne udføre den grundlæggende sygepleje til 

fulde, og det er hele pakken. Det er nærmest en kæmpe skuffelse hver gang. Man bliver konfronteret med 

virkeligheden på en utrolig barsk måde, for det er jo ikke derfor, man er gået ind i sygehusvæsnet på nogen 

måde. Så på den måde har den (prioriteringstrekanten) betydet rigtig rigtig meget. Jeg skulle have hjælp til 

det, fordi jeg gerne ville det hele for mine patienter.” 

 

Jeg ser et sygehus som blandt andet værende meget baseret på den normative etik, jf. hvordan vil det være 

”korrekt” at handle. Sådan som jeg forstår EA vil normativ etik kunne danne grundlag for uskrevne regler, 

som der er en del af på sygehuset. Et sygehus har rigtig mange nedskrevne retningslinjer, men der er fort-

sat handlinger/adfærd, som ikke er nedskrevet, og som vi gør, fordi ”det er det rigtige”. Det kan f.eks. dreje 

sig om måden at modtage patienter på, eller hvordan medarbejderne er over for hinanden. Vi benytter os 

også i stigende grad af best-practise. 

EA beskriver omsorgsetik som meget fremherskende på et sygehus. I forhold til omsorgsetik skriver han, at 
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sundhedsmedarbejdere kan miste engagement i forhold til patienten, blandt andet pga. højt arbejdspres. 

Den teori samt medarbejdernes udtalelse om forråelse, har fået mig til at overveje, om de to ting hænger 

sammen? Forstået på den måde, at når sundhedsmedarbejdere oplever en forråelse af sig selv både pro-

fessionelt og privat, kunne det skyldes, at deres omsorgsetik lider under det høje arbejdspres til skade ikke 

kun for patienterne men også for medarbejderne selv.  

Kritikken af omsorgsetik er, at omsorgen for den enkelte kan forhindre, at der kan ydes omsorg til flere. De 

medarbejdere, jeg interviewede, gjorde dog meget ud af at fortælle, hvordan de fordelte deres tid og res-

sourcer ved at give mindre til den enkelte patient for at nå rundt til flere.  

Medarbejdernes dydsetik kom til udtryk ved, at de gerne ville gøre de gode handlinger. De var meget opta-

get af dyder og empati. Dydsetikken forhindrede dog ikke, at de havde blik for det fælles, som i ovenståen-

de med lidt til alle.  

Pligtetik, mener jeg, er den etik, der kommer tættest på at beskrive eller forstå den lovgivning, som autori-

serede sundhedsmedarbejdere er underlagt. Vi er forpligtet til at handle på en bestemt måde, ellers kan vi 

miste vores autorisation. Jeg har kun indsat en meget lille del af loven, den som omhandler vores forpligtel-

se til at handle med omhu og samvittighedsfuldhed. Jeg synes, det er et paradoks, at det ikke står nærmere 

beskrevet, hvad der forstås ved omhu og samvittighedsfuldhed, hvad disse begreber indebærer. På den 

måde bliver det op til den enkelte at definere betydningen, som derved bliver subjektivt præget. Jeg synes, 

der mangler en klar formulering og udlægning af denne lovparagraf. Menes der den mulige omhu og sam-

vittighedsfuldhed i forhold til de politisk afstukne rammer? Menes der omhu og samvittighedsfuldhed i 

forhold til medarbejderens etiske overbevisning? Hvordan kan man som leder vurdere, om den enkelte 

efterlever en paragraf, der er så vagt præciseret? Kan denne del af pligtetikken være med til at sætte med-

arbejderne under pres? Når de fraprioriterer nogle opgaver, som de selv føler, at de burde udføre, giver det 

følelsen af ikke at udvise den nødvendige omhu og samvittighedsfuldhed og således komme i konflikt med 

loven.  

Konsekvensetik bliver benyttet meget på et sygehus, blandt andet ved de årlige budgetforhandlinger, som 

ofte drejer sig om, hvordan vi kan gavne flest mennesker med de midler, vi har til rådighed. Det betyder, 

som EA også skriver, at livskvalitet for den enkelte bliver en relativ antagelse.  

Citat fra interview: 

“Det er ikke mig, der har bestemt det, og jeg bliver ikke til et dårligere menneske, fordi jeg gør det bedste, 

jeg kan, indenfor de rammer jeg har.” 

 

Ifølge EA skal man være bevidst om de skjulte værdier for at kunne vurdere, hvad der ligger bag en hand-
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ling. Jeg har ikke, med dette projekt, forsøgt at afdække medarbejdernes skjulte værdier. De kan nok være 

svære at afdække, idet de ofte er skjult også for dem selv.  

Et etisk konfliktområde kan være, hvis man overlader ansvaret til patienterne selv. For en sundhedsmedar-

bejder kan det opleves som en ansvarsfraskrivelse ikke at hjælpe patienten. At bede pårørende om hjælp er 

også at overlade ansvar til andre, og jeg tror, det kan være en del af forklaringen på, hvorfor det er svært at 

bede de pårørende om hjælp.  

Citat fra interview:  

”Det gør, at det føles utilfredsstillende at gå hjem. Man får jo dels dårlig samvittighed, man føler sig util-

strækkelig. Jeg føler mig ikke som noget dårligt menneske, fordi jeg ved, at jeg ikke kunne have gjort det 

anderledes. Jeg kunne ikke have ydet flere minutter ind i timen i min sygepleje, det kan jeg simpelthen ikke. 

Men det gør jo, at man føler sig utilstrækkelig, man går jo næsten sådan lidt ydmyg ud af den stue. Og jeg 

kan nogle gange have det helt skidt ved at kigge folk i øjnene. Jeg føler, at de kan se, hvor skidt man har 

det, hvor presset man kan være nogle dage.  Og det er dårligt at gå hjem, det giver ikke nogen stor arbejds-

glæde, når det er pågående dagligt.” 

 

Står medarbejderne i virkeligheden i et etisk krydspres imellem de forskellige etikker, autorisationsloven 

samt sygehusets værdigrundlag? Det kan se sådan ud: 
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Ifølge Maslow skal man først opfylde niveau 1, før man kan opfylde de øvrige niveauer. Niveau 1 er det, vi 

sundhedsmedarbejdere refererer til som basale behov, dvs. nogle af de behov, som medarbejdere har ud-

talt, at de på daglig basis må gå på kompromis med. Måske jeg sætter tingene lidt på spidsen, men det har 

givet mig den refleksion, at personalet indirekte forhindrer patienterne i at komme op på de øvrige niveau-

er, som blandt andet handler om, at tage vare på deres eget helbred, krop og problemløsning. Kan man ud 

af det udlede, at sundhedsmedarbejdere i stigende grad er en forhindring for, at patienten bliver i stand til 

at tage vare på deres eget liv? Kan det over tid medføre, at flere patienter genindlægges efter kortere eller 

længere indlæggelser, fordi de under deres indlæggelse er blevet forhindret i at tage ansvar for dem selv? I 

så fald vil det være en cirkel, hvor genindlæggelser ofte føre til overbelægning og dermed giver sundheds-

medarbejdere en travlere hverdag, som igen medfører, at de får dårligere mulighed for at hjælpe patienter 

med deres basale behov… hvorefter cirklen kan fortsætte. Jeg tror, at det kan ses som en del af virkelighe-

den - men min hypotese vil være, at det nok primært vil gælde for ressourcesvage patienter/familier.  

3.7 Konklusion på, hvordan det er et etisk dilemma for sundhedsmedar-

bejdere, at de skal prioritere i deres arbejdsopgaver i forhold til ydre og 

indre krav. 
Svarene fra de adspurgte medarbejdere har synliggjort, at sundhedsmedarbejdere dagligt oplever en afvi-

gelse fra det tillærte eller erhvervede ideal, med de udfordringer dette må give for medarbejderne både 

professionelt og privat.   

Ligeledes fremgår det, at medarbejdere står i etiske problemstillinger, både når det vurderes ud fra Etisk 

Råds definition, men også efter EA´s definition. 

Dét, at en medarbejder fra et andet sygehus giver svar, der er så meget på linje med medarbejdere i egen 

organisation, kan ikke ses som den fulde sandhed. Men svarene kan indikere, at lignende forhold også kan 

være gældende på et andet sygehus. 

Når man sammenligner ovenstående med sygehusets værdigrundlag, mission og vision, er der umiddelbart 

nogle ting, der stikker ud. Vel vidende at en vision er et fremtidsbillede, er sundhedsmedarbejderne under-

lagt, at de skal levere en høj faglig kvalitet med individuelle hensyn til den enkelte patient. Patienterne skal 

opleve en høj kvalitet, og både patienter og pårørende skal involveres i behandlingen. Samtidig vil sygehu-

set gerne fremstå som en attraktiv og fagligt udfordrende arbejdsplads.  

Det virker umiddelbart som mange krav og mange hensyn at være underlagt, når medarbejderne i forvejen 

er så udfordret på blot at levere en basal sygepleje.  
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Ledelsens krav er, for mig at se, meget høje i forhold til den virkelighed, medarbejderne har beskrevet.  

Medarbejderne har et ønske om at yde sygepleje ud fra idealet, men dette lader sig på daglig basis ikke 

gøre. Derfor må de gå på kompromis med deres dybereliggende værdier.  

De står i et krydspres mellem forskellige etikker, egne normer og værdier, autorisationsloven, sygehusets 

værdigrundlag.  

Muligvis forhindrer medarbejderne ubevidst patienten i at tage vare på eget liv, fordi de ikke kan dække 

hans basale behov, og derved får han ikke adgang til de næste niveauer i behovspyramiden. 

Jeg har beskrevet, hvor svært det er at vurdere om medarbejderne lever op til autorisationsloven.    

4.0 Metode og afgrænsning af spørgsmål 2: 
Jeg vil benytte mig af det desværre ret begrænsede datamateriale, jeg fik ud af mine interviews, samt de 

input, jeg har fået, ved at tale med DSR, FTR og en sygeplejerske på et andet sygehus. Dette vil jeg sam-

menholde med teorier, der kunne belyse denne del af min problemformulering. Den litteratur, jeg har be-

nyttet, er jeg dels blevet præsenteret for på CBS, dels har jeg været bekendt med i forvejen. 

Jeg har ikke spurgt de interviewede, hvilken betydning de troede, de etiske og moralske dilemmaer havde 

for organisationen. Jeg syntes ikke, det var relevant. Jeg har hellere villet benytte eksisterende viden på 

området, så det blev mere konkret og ikke tilfældige gisninger.  

Jeg har ikke foretaget interviews af topledere eller forskere, som måtte have viden om området. Det skyl-

des både en tidsmæssig afgrænsning og en nødvendig sidetalsafgrænsning.  

Der er naturligvis ret store mængder af andre teorier, som jeg kunne have valgt at benytte, og dette ville i 

givet fald have belyst problemformuleringen ud fra andre synsvinkler.   

4.1 Teorigennemgang til besvarelse af spørgsmål 2:  
I det følgende vil jeg komme med en gennemgang af de teorier, som jeg mener kan belyse spørgsmål 2. Jeg 

vil benytte en udvalgt del af den frie organisation samt styring og motivation i den offentlige sektor.  

 

 4.2 Teori om den frie organisation: 
Jeg har valgt at inddrage Ole Fogh Kirkebys (OFK) teori om den frie organisation for at belyse konsekven-

serne ved, at medarbejdere ikke har samme værdisæt som organisationen. Teorien har et filosofisk islæt, 

der kan være i modstrid med en traditionel organisation tilknyttet den offentlige sektor. Når jeg alligevel 
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vælger at inddrage teorien, er det udfra det synspunkt, at teorien om den frie organisation indeholder nog-

le interessante aspekter, som det for mig er vigtigt og nødvendigt at holde sig for øje vedr. dualiteten mel-

lem medarbejdere og organisation.  

OFK´s  teori  beskriver, hvad der kan ske for en organisation, hvis der ikke er sammenhæng mellem medar-

bejdernes og organisationens værdisæt.  

Ifølge OFK afhjælper en innovativ organisation, at videnmedarbejdere med spidskompetencer forlader or-

ganisationen og tager deres viden med sig. OFK hævder, at vi som selvstændige individer har vores eget 

værdisystem, også kaldet vores aksiologi. En organisation har også et aksiologisystem, som er adskilt fra 

enkeltindividets aksiologi. Hvis man som enkelt individ oplever, at ens egen aksiologi er i konflikt med orga-

nisationens aksiologi, kan man som medarbejder opleve at måtte gå for meget på kompromis. Dette kan 

medføre, at medarbejderen bliver syg eller siger op. Punkterne, hvor medarbejdernes aksiologi ramme 

organisationens, vil ikke kunne lade sig gøre helt systematisk. Det må være enkeltstående værdier fra orga-

nisationen, der kan ramme/rumme enkeltstående værdier blandt medarbejderne.  OFK skriver blandt an-

det, at hvis innovative virksomheder skal bestå, er de afhængige af videnarbejdere med kernekompetencer. 

OFK nævner også engagement, deltagelse og fælles virksomhed som middel til at styrke fællesskabsfølel-

sen. 

 

 4.3 Teori om styring og motivation i den offentlige sektor: 
Jeg har valgt at inddrage Lotte Bøgh Andersen (LA) og Lene Holm Pedersens (LP) teori om styring og motiva-

tion i den offentlige sektor, primært fordi den beskæftiger sig meget med, hvordan man kan motivere med-

arbejdere. Jeg vil prøve at sammenholde deres teori med medarbejdernes udsagn.  

LA og LP beskriver public service motivation (PSM) som et begreb, der har taget sit afsæt i den offentlige 

sektor. PSM er defineret som en altruistisk motivationsform, der knytter sig til at levere offentlig service.  

Medarbejderne skal føle, at de enten selv eller den organisation, de er ansat i, bidrager positivt til samfun-

det og til at hjælpe andre. Medarbejdernes arbejdsplads og deres PSM har stor betydning for medarbejder-

nes adfærd. Hvis det er tydeligt for medarbejderne, at de bidrager til samfundet og til at hjælpe andre, kan 

man ifølge LA og LP få medarbejderne til at performe bedre og derved øge organisationens performance. 

Det skal være tydeligt for medarbejderne, at deres arbejde ikke består i dokumentation og andre rutine-

prægede opgaver. Ellers kan medarbejdernes PSM skades, på samme måde som hvis der kommer for me-

get styring fra hierarkiet over den offentlige leder. De får en lavere opgavemotivation og et højere sygefra-

vær.  
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Det er vigtigt, at der i organisationen er enighed om værdierne, og at de understøtter samfundsværdien af 

medarbejdernes arbejde.  

Da sammensætningen af menneskelige egenskaber er lige så bred blandt offentligt ansatte, som i resten af 

det omgivende samfund, vil kun få offentligt ansatte være rene altruister (riddere) eller rene egoister 

(landsknægte) Hensynet til dem selv, til andre mennesker og samfundet spiller ind, når de træffer deres 

valg.  

Arbejdsmotivation, er den energi en medarbejder er villig til at lægge bag opnåelsen af et givet mål. 

Ydre motivation er enten at gavne sig selv eller undgå straf. Ydre betyder også belønning eller undgå sank-

tioner.  

Indre motivation knyttes til selve opgaveløsningen. Interessen i eller nydelsen af opgaven for dens egen 

skyld. Altså hvis man værdsætter selve processen, og handlingen er målet, så er det indre motivation. Indre 

motivation betyder mere, jo mere kompleks og videnskrævende en given opgave er.  

Styring i den offentlige sektor ses af LA og LP som de konkrete initiativer, der retter sig mod at fremme eller 

forhindre bestemt adfærd i det offentliges ofte hierarkiske relationer. Styringsproblemerne skyldes ikke 

nødvendigvis, at agenterne er egoistiske, men at de f.eks. ser sig selv som advokater for borgerne.  

Principal-agent teorien beskriver relationer, hvor et individ (agenten) på vegne af en anden part (principa-

len) skal udføre en bestemt handling.  

Der vil sjældent være enighed om, hvad det fælles bedste er, eller om, hvordan man når målet. Der kan 

både være uenighed om mål og midler, selvom medarbejderne har en høj grad af PSM.  

PSM kan måske øge den offentlige sektors performance uden ekstra omkostninger, man skal blot sikre sig, 

at medarbejderne får opfyldt 3 grundlæggende behov: autonomi, tilknytning og kompetencer.  

Medarbejdere skal ledes på en måde, der taler til de ansattes faglighed og kompetencer, til deres selvbe-

stemmelse og autonomi, og som indtænker betydningen af relationer for, at medarbejdernes autonome 

motivation øges. Ifølge LA og LP er det vigtigste for succes med ledelse i det offentlige, at lederen ikke 

stopper med at styre.  

Hvis lederne vil fastholde medarbejdernes motivation, skal de styre på en måde, som de ansatte opfatter 

som understøttende i forhold til at opnå organisationens mål. Offentlige ledere kan tiltrække personale 

med høj PSM, hvis der er overensstemmelse mellem medarbejdernes ønsker og organisationens mål og 

opgaver.  

Offentlige ledere, der ønsker medarbejdere, der lever sig ind i patientforhold og indgår i langvarige, me-

ningsfulde relationer, skal kigge relativt mere efter medarbejdere med en høj grad af compassion. Mens 

ledere, der ønsker ansatte med fokus på det fælles bedste, skal kigge efter medarbejdere med en mere 
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normativ og/eller instrumentel PSM profil.  

Rekruttering handler derved mere om opgaven end om sektortilknytning. 

Ifølge LA og LP er det nemmere at rekruttere medarbejdere med høj PSM til offentlige organisationer, fordi 

de på forhånd ved, at deres indsats gavner fællesskabet.  

Man skal kende sine medarbejdere og vide hvad der motiverer dem.  

Den offentlige leder skal tydeliggøre for medarbejderne at de bidrager, f.eks. ved at bringe dem i kontakt 

med dem, de har hjulpet, så de ser effekten af deres eget arbejde, også gerne en mere langsigtet effekt.  

Man kan rekruttere medarbejdere med en meget høj grad af PSM og som leder forsøge at undgå, at styring 

overtager deres motivation.  

 

 4.4 Analyse af de etiske og moralske dilemmaers betydning for medarbej-

dere og organisation:  
OFK beskriver, at hvis der ikke i en eller anden grad er et sammenfald af værdier mellem organisation og 

medarbejdere, kan det ende med at medarbejderne enten bliver syge eller forlader organisationen. Jeg har 

set på opgørelser over sygefraværet på hele sygehuset over de sidste 5 år, og der ses ikke nogen stigende 

tendens. Det er højt, forstået på den måde, at det er højere end et gennemsnitligt sygefravær for befolk-

ningen, og det kan indikere, at OFK har ret i sin tese.   

De fund jeg gjorde under interviewene var, at medarbejderne ikke synes, de lever op til hverken deres egne 

eller andres krav i deres opgaveudførelse. De oplever ikke at have mulighed for at levere den kvalitet i de 

offentlige ydelser, som de har viden om, erfaring med og ønske om at gøre. Dette foregik på daglig basis.  

De går på kompromis med at udføre deres arbejde på en lang række af parametre, som f.eks. at hjælpe 

patienter med basale behov, levere viden, tryghed og information nok om kommende undersøgelser, ple-

jeplaner, behandlingsplaner, deres holistiske menneskesyn osv.  

Det viste sig ved analysen af interviewene, at medarbejderne rigtig gerne vil leve op til sygehusets værdi-

grundlag mm., men at de ikke så det som en reel mulighed under de nuværende omstændigheder.   

Der er derfor et stort spænd mellem værdigrundlaget og virkeligheden. Dette er et etisk dilemma, da flere 

dybtliggende værdier støder sammen. Ud fra hvad hver enkelt medarbejder har givet udtryk for, ser det ud 

til, at der er stor forskel på medarbejdernes aksiologi og organisationens. Ifølge OFK vil der her være en reel 

risiko for, at kompetente vidensmedarbejdere forlader deres organisation.  

I forhold til teorien omkring styring og motivation i den offentlige sektor, mener jeg, at medarbejderne 

føler, at de bidrager positivt til samfundet og hjælper andre. Det gør jeg ud fra at de svarer, at årsagen til at 
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de stadig er ansat er, at der er ære og værdighed i arbejdet. De kunne godt tænke sig bedre vilkår for at 

løse opgaver, men det arbejde, de får gjort, opfatter de stadig som et bidrag til samfundet og andre.  

Ifølge LA og LP vil en høj PSM hos medarbejderen skyldes, at de har følelsen af at bidrage positivt til sam-

fundet og til at hjælpe deres medmennesker. Jo mere synligt det bliver for medarbejderen, at det er det, de 

gør, jo højere PSM. Højere PSM giver den enkelte medarbejder en bedre performance, og derved leverer 

organisationen bedre ydelser. Dette understreger i høj grad, hvorfor det er så vigtigt som offentlig leder at 

sikre en høj grad af PSM hos den enkelte medarbejder. Det tilfredsstiller både ham og organisationen. Så 

der er noget på spil her, hvis lederen enten er i stand til at give sine medarbejdere en høj PSM - eller det 

modsatte. Det vil sige, at medarbejdernes PSM falder, hvis de ikke føler, at de hjælper nok. Min påstand vil 

være, at deres PSM ikke falder helt til nulpunktet, fordi de fortsat synes, at de gør en forskel, at de bidrager 

med noget til samfundet.  

Ifølge LA og LP skader det også medarbejdernes PSM, hvis deres arbejde består af meningsløs dokumenta-

tion, hvilket der blev talt en del om under interviewene: dokumentation for dokumentationens skyld. Flere 

medarbejdere fortalte, at når de prioriterede deres opgaver, så fravalgte de oftest dokumentation og valgte 

at udføre en opgave hos en patient i stedet for. Dette opfatter jeg som medarbejdernes sandsynligvis ube-

vidste måde at nære deres egen PSM på. Ved deres valg, kan jeg forestille mig at de finder mening i jobbet 

og ikke f.eks. sygemelder sig, som både OFK og LA og LP er inde på. Dog er det tankevækkende, at ud fra 

interviewene tolker medarbejderne organisationen således, at værdien af medarbejdernes opgaveløsning 

til gavn for andre og for samfundet sidestilles med dokumentation. I LA og LP´s teori skal arbejdet til gavn 

for den enkelte samt samfundet vægtes over dokumentationen, hvilket ifølge dem giver stigning i PSM hos 

medarbejderne.  

LA og LP skriver, at det er vigtigt, at der er enighed om værdierne i organisationen. Under mine interviews 

fandt jeg ikke nogen i min egen organisation, som var uenige i de nedskrevne værdier. Deres holdning var 

mere præget af, at det ville være godt, hvis værdierne lignede virkeligheden. Eller måske snarere omvendt. 

Jeg tror, at årsagen til, at medarbejderne er enige i værdierne, er, at de, som LA og LP skriver, understøtter 

værdien af medarbejdernes arbejde. F.eks. har jeg tidligere nævnt en af værdierne i sygehusledelsens vær-

digrundlag som hedder: “Medarbejderne bidrager til udviklingen af det samlede sundhedsvæsen”. Det un-

derstøtter for mig at se, virkelig hvordan medarbejdere med en høj PSM kan bidrage til at gøre godt for 

samfundet. Eller et par andre eksempler taget samme sted fra: “vi vil være de bedste, når det gælder den 

patientoplevede kvalitet”, og “vi involverer patienter og de pårørende i behandlingsforløbet”, hvilket på 

samme måde gør det tydeligt for medarbejderne, i hvor høj grad de kan gøre en forskel for den enkelte 

patient og dennes pårørende.  
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Ifølge LA og LP vil løn alene ofte ikke være en gangbar motivationsfaktor for offentligt ansatte, idet de i 

langt højere grad næres af det meningsfulde bidrag til samfundet og den enkelte. I offentlige debatter og i 

medierne generelt bliver der jævnligt talt om f.eks. sygeplejerskernes (lave) løn. Ved i højere grad at være 

bevidst om medarbejderne, vil man, som jeg ser det, i højere grad kunne styrke de 3 grundlæggende behov 

hos medarbejderne, autonomi, tilknytning og kompetencer. Det vil øge lederens mulighed for at lede med-

arbejderne på deres faglighed og kompetencer, samt ud fra organisationens mål og opgaver, som også har 

en høj prioritering. Dette vil på sigt, ifølge LA og LP gøre det nemmere at rekruttere medarbejdere. 

 4.5 Konklusion på hvilken betydning de etiske og moralske dilemmaer har 

for medarbejdere og for organisationen: 
Det er svært at vide, hvordan den enkelte medarbejders aksiologi passer med organisationens. Jeg konklu-

derer, at idet medarbejderne må gå på kompromis med en stor del af de opgaver, der giver dem værdi, må 

der være en stor forskellighed i aksiologien. Dette vil både ifølge OFK og LA og LP øge sandsynligheden for, 

at kompetente medarbejdere enten forlader organisationen eller bliver syge. De etiske dilemmaer vil yder-

ligere øge denne risiko. Noget sådant har jeg ikke kunne konkludere på baggrund af min undersøgelser eller 

analyse. Det kan skyldes, at sygehusets værdigrundlag minder meget om det, medarbejderne ønsker. Må-

ske medarbejdere derfor forbliver ansat i håbet om, at værdigrundlaget bliver til virkelighed. Det kan også 

skyldes, at medarbejderne, trods alt, fortsat føler, at de gør et godt stykke arbejde for samfundet, og at 

deres indsats gavner nogen. Disse faktorer fastholder tilsyneladende stadig deres PSM.  

Det kan endvidere skyldes, at de, som før nævnt, rent faktisk nærer deres egen PSM ved at udføre de opga-

ver, der giver mening for dem, og undlade eller nedprioritere de mere meningsløse opgaver. Dette kan 

formentlig kun lade sig gøre, fordi der er en leder, der lader dem gøre det.  

Ud fra det ovenstående vil jeg fortsat konkludere, at vi som offentlige ledere i virkeligheden skal flytte fokus 

til, hvordan vi bedre kan understøtte medarbejderne i at få mulighed for i højere grad at bidrage menings-

fuldt til samfundet. For at kunne nære sine medarbejdere ordentligt ud fra, hvad den enkelte synes, målet 

og det fælles bedste måtte være, kræver det, at man kender sine medarbejdere godt. Kendskabet kunne 

f.eks. understøttes ved MUS samtaler, hvor jeg kan se en mulighed for at tale med medarbejderen om den-

nes PSM.  

Vi har ikke stor personaleflugt, men vi mangler sygeplejersker, hvilket de fleste sygehuse gør, og arbejds-

løsheden for sygeplejersker er 0,1 %. En af årsagerne til, at folk ikke rejser kan være lokalitet. Der skal køres 

langt for at komme til f.eks. et andet sygehus for at arbejd, og arbejdets indhold og vilkår vil sandsynligvis 

være det samme på et andet sygehus.  
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For at undgå pludselig personaleflugt mener jeg, at det er vigtigt, at jeg prøver at finde ud af, hvad jeg kan 

gøre for at understøtte medarbejdere, og hvordan jeg bedst kan imødekomme den daglige utilfredshed. Jeg 

har et stort ønske om at være en god leder, og jeg finder det vigtigt som leder at imødegå at medarbejder-

ne føler, at de bliver presset ud over, hvad deres etik og moral foreskriver dem, og at de mærker en lang-

som forråelse af sig selv.  

 

5.0 Metode og afgrænsning af spørgsmål 3: 
Spørgsmål 3 er besvaret ved et rent litteraturstudie. Litteraturen har jeg enten stiftet bekendtskab med på 

CBS, under tidligere uddannelser, eller via råd fra min vejleder. Besvarelsen bygger på konklusioner fra 

spørgsmål 1 og 2.   

Jeg beskæftiger mig ikke med, hvad evt. interessenter kan gøre eller bidrage med. Jeg søger kun viden om, 

hvordan mellemledere kan agere i den konkrete situation.  

 5.1 Ole Fogh Kirkebys teori om Det nye lederskab: 
Jeg har valgt at medtage Ole Fogh Kirkebys (OFK)teori om lederskab, idet denne teori giver et bud på, hvor-

dan jeg som leder skal være for at kunne understøtte opgaveporteføljen på alle niveauer. 

OFK taler om en leder i indre krig med sig selv. Denne krig skyldes blandt andet, at man ved at have påtaget 

sig ledergerningen også har påtaget sig magten. Når man har magten, har man samtidig fravalgt ligheds-

tankegangen og skal dermed gøre op med de normer, de fleste mennesker er opdraget til: Behandl andre, 

som du ønsker, at de skal behandle dig. Ifølge OFK, kan det ikke lade sig gøre at tænke sådan i en lederposi-

tion. Det vil hindre, at man kan opsige et menneske, eller i et sådant tilfælde må tænke, at personen selv 

har påført sig opsigelsen, hvilket den opsagte nok vil opfatte som en uretfærdighed. Lederen må træffe et 

aktivt valg ift. at vælge ledelse og må dernæst lære at finde en begrundelse for at udøve magten, der ligger 

udover ham selv. Som leder er man tvunget til at realisere ulighed, og lederen har magt til at bestemme, 

hvilke kompetencer/værdier, der lige nu er vigtige, og hvilke, der ikke er. OFK skriver, at en leder, der 

glemmer magten, enten er tam eller uduelig. For at skabe legitimitet beskriver OFK, at lederen må accepte-

re at have magten, for kun derved kan han virke troværdig. Desuden skal lederen kunne begrunde magten i 

noget, der ligger uden for ham selv, f.eks. tage udgangspunkt i at tjene organisationen bedst. Lederen må, 

ifølge OFK, skabe sig selv hver dag. Dette kan han ikke alene, da man enten skaber sig for nogen eller sam-

men med nogen. OFK går i sine teorier meget op i, at det enkelte individ finder ind til kernen af sig selv for 

at kunne begå sig som leder. Som leder skal man både etisk og moralsk vurdere magten og samtidig holde 
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fast i, at det vigtigste er, at lederen skal være det, han forventer af sig selv. Og dermed ikke være det, som 

andre eller rollen forventer af ham. En leder skal udover at skabe sig selv, også træde i karakter hver dag. 

Ikke nødvendigvis som vi forestiller os at ”træde i karakter”, men han skal udvise empati og vide, at bag 

empati ligger der strategi. 

OFK skriver: ”Ligevægten mellem det, virksomheden kan gøre for medarbejderen ved at give ham arbejde, 

socialt samvær, mulighed for at udfolde sig, for at lære, for at brillere, og medarbejderens evne og vilje til at 

styrke organisationen gennem lidenskab, innovativ vilje, opmærksomhed og omhu, er det lederens opgave at 

etablere.”
6
  

5.2 Helle Heins teori om motivation og ledelse af højtspecialiserede med-

arbejdere: 
Denne teori er medtaget, fordi jeg under mit studie på CBS er blevet opmærksom på, hvor vigtigt det er 

som leder at kende sine medarbejdere for derved at vide, hvordan den enkelte kan motiveres. Dette finder 

jeg især meget relevant under udarbejdelsen af dette projekt. Her synes jeg, at Helle Heins (HH) forskning 

har været både interessant og forståelig for mig. HH arbejder med 4 arketyper. Primadonnaen, præstati-

onstripperen, pragmagtikeren og lønmodtageren. 

Ifølge HH har en primadonna et eksistentielt forhold til sit arbejde, samt en stærk pligtfølelse der gør, at 

denne type hele tiden søger efter at opnå den højeste standard i arbejdet. Arbejdet er et kald, for sygeple-

jerskers vedkommende kunne det være Florence Nightingale. En primadonna søger altid efter meningen, 

som er knyttet til kaldet, og det er i særdeleshed vigtigt at gøre en forskel for andre. Motivationsfaktorerne 

er ifølge HH kick, flow og identitet. 

I modsætning hertil har vi lønmodtageren der arbejder ud fra den gamle sociologiske definition, at arbejdet 

er midlet til målet, hvilket er penge til at gøre ting i sin fritid. Denne vil ifølge HH meget bevidst arbejde på, 

at sænke standarden og øge belønningen. Lønmodtageren vil argumentere for, hvorfor et bestemt stykke 

arbejde ikke kan udføres. Han vil føle sig berettiget til en større bidrags-belønning, og han reagerer kraftigt 

på en oplevet uretfærdighed med brokkeri, henvendelse til TR, forslag om at stå sammen som gruppe om 

utilfredsheden. Her kan løn i alle former og ros benyttes for at motivere medarbejderen. Derfor skal lede-

ren ifølge HH sikre, at lønmodtageren ikke får indflydelse på organisationskulturen og i øvrigt bruge mere 

energi på de andre 3 arketyper. 

Præstationstripperen vil ofte gøre meget for sit arbejde. Han gør det dog ikke, for den gode sags tjeneste, 

men fordi det gavner ham selv. Han får et kick ud af penge, prestige og offentlig anerkendelse. Eller for hele 
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tiden at konkurrere med sig selv. Ledelsesstrategien over for ham vil være, at have en målsætning som han 

skal stå på tæer for at nå, men som ikke må være helt uden for hans rækkevidde.  

Pragmagtikeren føler ikke selv et kald for sit arbejde, han næres primært uden for arbejdet. Altså en work-

life-balance, men han sætter stadig en ære i at udføre et ordentligt stykke arbejde. Denne medarbejder har 

et stort behov for ros og anerkendelse, samt et godt socialt arbejdsmiljø.  

 

5.3 Strategisk relationel ledelse: 
Carsten Hornstrup (CH) samt Thomas Johansen (TJ) har skrevet en bog om relationel ledelse. Der er fokus 

på anerkendelse, tillid og respekt, for at skabe en tættere sammenhæng mellem anerkendende ledelse og 

de organisatoriske mål og strategier, og at se anerkendelse som andet og mere end en positiv ledelsestil-

gang.  

“Hvis ikke du har dine medarbejderes tillid i fredstid – har du den heller ikke, når krisen kradser. Den vigtig-

ste investering som leder er at skabe et tillidsfuldt og anerkendende forhold til dine medarbejdere – for det 

er en investering, der kommer tilbage til dig, netop når du har mest brug for den.”7
 

Carsten Bjerg, Grundfos. 

Tillid og respekt øger kvaliteten af vores koordination, mens mangel på samme skaber organisatoriske hul-

ler, som forhindrer, at viden, erfaringer, informationer, og beslutninger kan bevæge sig på tværs af perso-

ner og enheder.  

Uden tillid, respekt og anerkendelse risikerer vi meget let, at hvert enkelt individ, gruppe eller afdeling pas-

ser sit, og at de af mangel på gode samarbejdsevner og gensidig nysgerrighed eller af frygt for andres reak-

tioner og kritik ikke får delt vitale informationer. Ifølge disse forfattere har en organisations forudsætninger 

for at udvikle sig ikke gang på jord, uden menneskelig anerkendelse. Mennesker der ikke anerkendes mister 

selvrespekt og selvtillid.  

Når vi skal forandre noget kræver det, at vi oplever en retfærdig beslutningsproces, der tager hensyn til 

forskellige interesser og interessenter.  

Anerkendelse er en grundlæggende social, mellemmenneskelig og følelsesmæssig anerkendelse. Det hand-

ler om, at vi som enkeltpersoner eller grupper, oplever at blive set som en vigtig del af det organisatoriske 

fællesskab. 

Endeligt handler anerkendelse om, at have fokus på den personlige og professionelle kompetencer og bi-

drag, så vi bliver taget alvorligt og er en vigtig bidragyder til forandringerne.  
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Hvis vi ikke oplever at blive anerkendt som de mennesker, vi er, vil vi i langt mindre grad se os selv som en 

vigtig del af organisationens fremtid. Formår ledere til syvende og sidst at skabe en sådan anerkendende 

organisation, vil den enkelte tage ansvar og løse opgaverne på en måde der gør, at de er strategiske, kom-

petente bidragydere. Pointen her er, at det er hensigtsmæssigt at starte med at anerkende, at medarbejde-

re gør deres bedste – ud fra deres perspektiv. Derfor bliver det tit noget rod, når der skal ske organisati-

onsændringer. Typisk foregår det sådan, at topledelsen har X antal måneder, til at regne ud, planlægge, 

hvordan det skal foregå. Så går det videre til næste ledelseslag, som får lidt mindre tid til forståelse og plan-

lægning og så fremdeles, indtil det til sidst havner hos dem, der rent faktisk skal udføre det, og som har 

uendelig kort tid til at forstå, komme med forslag osv. Det skaber ikke sammenhængskraft.  

I vores søgen efter at give anerkendende ledelse, har fokus kun været på det positive. Det problematiske 

har været skjult. På den måde har det positive altså skjult det negative. Vi har ikke været optaget af dem, 

der er pressede, udfordrede, og derfor er der ikke blevet talt om det, som er vigtigt for dem. På den måde 

kan man mene, at det positive pludselig er blevet en moderne magt, der fremmer de positive diskurser og 

hæmmer de andre.  

Alt kan ikke klares med respekt, tillid og anerkendelse. Hvis vi kun roser dem, der løfter deres opgaver op-

timalt og samtidig ser igennem fingre med andre, der ikke gør det, så vil anerkendelse miste sin værdi og 

måske virke demotiverende.  

En anden udfordring ligger i, at der er så stort fokus på at anerkende og på trivsel og samarbejde, at man 

helt undlader eller overser, at koble det til organisationens evne til at performe. Det kræver, at lederen kan 

koble den sociale kapital, med fokus på kundens oplevede kvalitet og med fokus på at anvende organisato-

riske ressourcer optimalt. 

“Det at anerkende er både positivt at se mennesker og anerkende dem for deres bidrag og kompetencer, 

men det er også anerkendende at stille krav og at påtale det, der ikke er i orden. At stille krav er jo også at 

tilkendegive positive forventninger til andres evner og færdigheder, og ikke at tage fat på det, der er uhen-

sigtsmæssigt, er jo dybest set en manglende anerkendelse. Både af alle dem, der løser opgaverne som for-

ventet – men også for den, der ikke lykkes, fordi det vil være et signal om ligegyldighed. Det er klart, at vi 

ikke kan forvente, at en person føler sig anerkendt, i det øjeblik vi påtaler fejl eller mangler ved opgaveløs-

ningen. Men i et længere tidsperspektiv vil de fleste opfatte denne ledelsesmæssige opmærksomhed som 

positiv, fordi det at stille krav også er at have tiltro til, at vi kan gøre det bedre.”8
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5.4 Æstetisk ledelse OFK: 
Ledelse skal her være indirekte og værdibaseret. En æstetisk ledelse iscenesætter dagligdagen ud fra kol-

lektive forestillinger om mission og vision, og skaber derved fælles fortællinger, der virker samlende indadtil 

og styrkende udadtil.  

OFK citerer en anden for at sige, at det afgørende for menneskers adfærd i samfundet ikke er nyttemaksi-

mering, men søgen efter anerkendelse.  

Årsagen til at ledelse ændres fra direkte til indirekte er, at skabe og anvende viden i højere grad nu er ble-

vet organisationers og det offentliges opgave. At medarbejdere uddannes på et højere niveau i dag end 

tidligere stiller større krav til udnyttelsen af den enkeltes potentiale. Opgaverne i dag er tillige så komplek-

se, at det ikke længere er muligt for lederen at have dybdegående kendskab til dem.  

Derfor er en moderne leders opgave, at aktivere den enkeltes medarbejderes potentialer og samarbejds-

kompetencer. Da lederen ikke længere har indgående kendskab til opgaveporteføljen, vil de ledelsesmæs-

sige opgaver derfor bestå i at forme og styrke medarbejderens holdning, engagement, empati og entusias-

me. De selvsamme dyder som en god leder skal besidde.  

Ifølge OFK er æstetisk ledelse en proces, hvorigennem lederen skaber tiltro ved at skabe frirum for medar-

bejderne.  

Hvornår det ifølge OFK kan kaldes etik, er grænsen på sin vis meget bred og samtidig også meget smal for. 

Etik er, når vi grundlæggende har et ønske om, at gøre godt. 

5.5 Kierkegaard og ledelse:  
Ifølge Kirstine Andersen (KA) er en god leder én, der kender sig selv og kan lede sig selv i retning af at være 

et ordentligt og autentisk menneske. Lederen skal både vise vej, gå foran, men også være søgende og kan 

derfor heller ikke altid kende svaret eller vejen. At være troværdig handler ikke om ufejlbarlighed, men om 

overensstemmelse mellem det sagte og det gjorte. 

Ligeværdighed i det Kierkegaardske perspektiv handler ifølge KA om, at vi behandler alle mennesker med 

værdighed og respekt uanset status og rolle til forskel fra lighed, som betyder, at vi alle er lige, og det er vi 

ikke. Vi indgår i forskellige relationer med forskellig status. Som KA ser det, gør danskernes modstand mod 

magt og autoriteter det en del sværere at være en god leder. KA benytter flere gange den term at livet er 

en gave, som vi har fået. Opgaven er så at tage det liv og gøre det til vores eget.  

Opgaven som leder er, at stå ved sig selv og tage ansvar for sig selv og sine handlinger.  

KA beskriver en splittelse mellem menneskelighed og personlig samt de krav, der stilles til lederrollen. For 

at kunne træde i karakter som leder, må man påtage sig den splittelse og stå til ansvar for den. Simpelthen 
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lære at leve med de paradokser og dilemmaer som ledelse nu engang er fuld af og tackle dem etisk forsvar-

ligt. Desuden leve med, at du aldrig kan vide, men må nøjes med at tro på, at det, du gør, er det rigtige og 

til stadighed være klar til at se på konsekvenserne af dine handlinger samt modtage feedback for dem.  

Om det kan lykkes for en leder at skabe tillid og troværdighed om sin person, vil ifølge KA handle om lede-

rens egne personlige erfaringer og formåen.  

KA mener, at en anden vigtig side ved god ledelse er, at lederen formår at bevare sin menneskelighed og 

går endda så vidt som til at sige, at hvis man mister det personlige touch, så mister man også interessen for 

sit arbejde. Desuden beskriver hun også, hvordan det er lederens opgave at sætte organisationens mål over 

den enkelte medarbejder.  

Ifølge Christina Antorini (CA) fra samme bog, er en godt ledet organisation én, hvor alle kender målet. For 

at kunne skabe et udviklingsmiljø kræver det tillid i organisationen.  

Hvis organisationens mål er veldefineret, gør det ledelsesopgaven lettere, fordi man bedre kan få øje på, 

hvem der gør det godt og hvem, der gør det mindre godt. Det gør det nemmere sagligt at rose ”gode” 

medarbejdere men også, og måske især, at komme sagligt med konstruktiv kritik til medarbejdere, der ikke 

gør det så godt, så de får mulighed for at forbedre sig. Desuden vil en organisation med et værdigrundlag 

gøre, at medarbejderne har en retning, de ved, hvad de har at rette sig efter. Det vil understøtte, at alle 

trækker på samme hammel.  

God ledelse er også, at se medarbejderne som et hold, hvor man har blik for den enkeltes mulighed for at 

bidrage til at nå målene, eller støtte den enkeltes dygtiggørelse, så vedkommende kan gøre sit bedste til 

gavn for det fælles mål.  

”Ved at kæmpe mod det, vi ikke kan ændre, begrænser vi ikke bare vores indflydelse på egen arbejds- og 

livssituation, vi mister efterhånden også evnen til at få øje på, hvad det er vi selv drømmer om og håber på. 

Hvis det er grundstemningen i vores tankegang, har vi for alvor gjort skæbnen og de ydre vilkår til en farlig 

magt, i og med at vi har sat os selv uden for indflydelse.”9 

5.6 Analyse af, spørgsmål 3: 
Jeg synes OFK´s teori om Det nye lederskab giver mig et indblik i de dele ved ledelse, som jeg finder kompli-

ceret og også samtidig giver en afklaring. OFK har gjort mig bevidst om, hvorfor ledergerningen er en ud-

fordring for mig. Jeg har for eksempel aldrig gjort op med OFK´s lighedsbegreb. Det vil sige, at jeg har aldrig 

tænkt mig selv, som værende bedre end de andre. Jeg tænker ikke, når min dag begynder, at jeg skal skabe 

mig selv og træde i karakter hver eneste dag. Jeg føler tit, at jeg har stået i et dilemma om, hvorvidt jeg skal 
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være det, jeg forventer af mig selv, være det, andre forventer af mig eller være det, som rollen forventer af 

mig. Jeg har ikke skelnet imellem dem som her, blot været forvirret over, hvad jeg skulle gøre. Løsningen er 

ifølge OFK, at man skal vælge sig selv. Det giver god mening ift. autencitet, troværdighed og troen  på sig 

selv.  Jeg har ikke tidligere være bevidst om, hvordan magt i virkeligheden komplicerer tingene en del. Til 

forskel fra nogle andre teoretikere mener OFK ikke, at der kan være et magtfrit rum. Ifølge OFK kan det i 

værste fald have gjort mig tam eller uduelig, at jeg ikke har gjort op med det forhold, at jeg har magten og 

er bedre end andre. Når det drejer sig om at placere og legitimere magten, skal lederen kunne begrunde 

den i noget udenfor sig selv. Så når jeg f.eks. skal anvende min magt over for medarbejdere under f.eks. 

adfærdskorrigerende samtaler, skal jeg ikke tage den ind i mig selv, men væk fra mig selv og begrunde det 

med, at det f.eks. ikke er godt for organisationen at have en medarbejder, der laver sådanne fejl, eller at 

det kan være direkte farligt for patienterne. Sådan som CH og TJ beskriver det, ligger der også omsorg i at 

gøre en medarbejder opmærksom på, hvad man er utilfreds med. Jeg har ikke selv tænkt det på denne 

måde. 

For at kunne leve op til LA og LP´s teori om, at kende medarbejderen godt for at kunne behandle dem indi-

viduelt efter, hvad der vil øge deres PSM, synes jeg at HH´s teori er et godt bud på denne tilgang. Hun ar-

bejder ikke med uoverskueligt mange personlighedstyper, og jeg kan genkende dem alle i den medarbej-

dergruppe jeg har. Hendes teori gør mig meget bevidst om hvilke medarbejdere, jeg absolut ikke har be-

handlet således, at deres PSM ville øges, fordi jeg ikke har sat mig ind i deres verden, men har bedømt dem 

ud fra min egen personlighedstype. Jeg synes, det er en meget spændende side af lederskabet, at jeg ved at 

differentiere mit lederskab forskelligt kan blive bedre i stand til at øge medarbejdernes PSM. Jeg synes, det 

er vigtigt at bemærke, at medarbejdere skal anerkendes for at gøre det rigtige - ud fra deres perspektiv. CH 

og TJ understreger vigtigheden af, at det er så menneskeligt at have et ønske om at blive set og regnet som 

bidragsydere. Det er helt på linje med, hvad LA og LP også er kommet frem til i tidligere benyttet teori.  

Anerkendelse, tillid og respekt er milepæle, hvis man kan kunsten at se anerkendelse som andet end en 

positiv lederstil. Citatet af Carsten Bjerg gav så meget mening at tage med. Hvis du kan regne med dine 

medarbejdere i fredstid, som hverdagen ofte er, så kan du også regne med dem i krisetider. Personligt har 

jeg fået en meget stabil personalegruppe og har derfor kun haft ganske få opsigelser i indeværende år. Det 

kunne indikere, at mine medarbejdere er med både i freds- og krisetider.  

CH og TJ gør det meget tydeligt, at når vi jagter den anerkendende ledelse, overser vi ofte de negative ting, 

der derfor ikke påtales. Det er kunsten ved anerkendende ledelse, både at have blik for det positive og det 

negative. Ellers vil det anerkendende falde til jorden; et godt argument for, hvorfor det er vigtigt at kunne 

give ris, både af hensyn til den enkelte, men også for fællesskabet. 
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I den æstetiske ledelse skriver OFK om anerkendelse i forhold til menneskets adfærd i samfundet. Derved 

bliver det anerkendende bragt i spil i en samfundsmæssig kontekst, ikke kun i en organisatorisk.  

Derudover skriver både han og KA, at en leder i dag umuligt kan have kendskab til hele den samlede opga-

veportefølje, grundet opgavernes kompleksitet og medarbejdernes stigende uddannelsesniveau. Så meget 

desto vigtigere er det derfor, at lederen kan forløse sine medarbejderes potentialer og samarbejdskompe-

tencer. En leder skaber tiltro ved at skabe et frirum for medarbejderne. Er frirum der, som jeg opfatter det, 

kan skabes ved at følge LA og LP´s teori om, at give medarbejderne større mulighed for indflydelse på egen 

autonomi, tilknytning og kompetencer.  

Jeg hæfter mig ved, at OFK skriver, at når vi grundlæggende har et ønske om at gøre godt, så er det etik. 

Ifølge KA kender lederen ikke altid svaret eller vejen. Men hun lægger vægt på, at en leder ikke skal være 

ufejlbarlig, men ordentlig og gøre det, han siger. Ved ordentlig menes der at behandle mennesker ligevær-

digt. Lederen skal stå ved sig selv og sine handlinger. Med hensyn til de paradokser og dilemmaer som le-

delse involverer, anfører KA at det er en splittelse mellem menneskelighed, personlighed og lederrollen, og 

det skal man lære at leve med. Tro på sig selv, tage konsekvenserne af ens handlinger, aldrig være bange 

for at modtage feedback og bevare sin menneskelighed. Saglig ros og konstruktiv ris kan lade sig gøre med 

veldefinerede værdier, så har lederen noget at måle medarbejderen på.       

 

5.7 Konklusion på hvilke ledelsesmæssige tiltag jeg kan benytte mig af i en 

etisk kontekst for at være med til at styrke medarbejderne. 
Hvis jeg læner mig op af OFK som siger, at etik er, når man vil det gode, så vil mine handlinger foregå i en 

etisk kontekst, for jeg vil oprigtigt det gode. Derudover kan jeg som leder: 

● være mig selv 

● tro på mig selv 

● tage magten - den følger med rollen 

● give saglig ros og konstruktiv kritik 

● kende mine medarbejdere og være bevidst om, hvad der nærer og motiverer den enkelte 

●  accepter ikke at kende hele den komplekse opgaveportefølje, alle svar, alle veje 

●  sætte mine medarbejderes potentialer og kompetencer i spil i organisationen 

● behandle mennesker ligeværdigt 

● stå ved mine handlinger, modtage feedback med et åbent sind 

● lære at leve med splittelsen mellem menneskelighed, personlighed og lederrollen 
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Derudover sagde medarbejderne, at de kunne tænke sig en detaljeret kerneopgave beskrivelse, og en le-

delsesgodkendt prioriteringstrekant.  

 

5.8 Samlet konklusion på problemformulering: 
Hvordan er det et etisk dilemma for medarbejderne i sundhedssektoren, at de må prioritere i deres ar-

bejdsopgaver i forhold til ydre og indre krav? 

Det er et etisk dilemma for medarbejderne, dagligt at måtte prioritere opgaver af lige væsentlig karakter. 

Det betyder, at de må gå på kompromis med deres faglige ideal. At de ikke hver dag kan nå de basale pleje-

opgaver, kan have betydning for patienters mulighed for sundhedsfremme og varetagelse af deres eget liv. 

 Over tid synes medarbejdere at kunne mærke, at de bliver forrået både personligt og professionelt. Det 

anser jeg også for at være et dilemma for medarbejderne.  

Hvilken betydning har de etiske og moralske dilemmaer for medarbejderne og organisationen? 

Dilemmaerne kan medføre at medarbejderne bliver hyppigere syge eller forlader organisationen. De kan 

medføre, at medarbejderne bliver så frustrerede, at de performer dårligere, hvilket igen har betydning for 

organisationens performance.  

Hvilke ledelsesmæssige tiltag kan jeg som afdelingssygeplejerske benytte mig af i en etisk kontekst for at 

styrke organisationen? 

Jeg kan sørge for at der bliver udarbejdet en detaljeret kerneopgavebeskrivelse, samt en ledelsesgodkendt 

prioriteringstrekant.  

Derudover kan jeg blandt andet stå ved mig selv, tage magten og kende mine medarbejdere godt. 

Emnet etik har grebet mig, og jeg kan se, hvordan den politiske dagsorden og økonomi spiller ind på offent-

lige medarbejderes arbejde og trivsel.  

Omfanget af de etiske dilemmaer har overrasket mig meget, at de fyldte så meget hos alle, jeg interviewe-

de. Jeg blev meget ydmyg over den tillid og fortrolighed medarbejderne udviste. At de var så åbne om di-

lemmaerne, tager jeg som et udtryk for, at de generelt ikke går og bebrejder sig selv, at situationen er, som 

den er. De er underlagt systemets vilkår. 

En anden ting, der også har overrasket mig, er, at autorisationslovgivningen er så bredt formuleret, at da 

jeg analyserede den nærmere, kunne jeg ikke udlede, om det er en politisk betinget omhu og samvittig-

hedsfuldhed der tænkes på, eller det er den enkelte medarbejders etiske sans og formåen, der viser vejen.  
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Nogle problematikker var mindre, end jeg havde forventet. Der er således ikke øget sygefravær og heller 

ikke medarbejderflugt.  

6.0 Perspektivering: 
Jeg kunne have valgt, at lade mig forstyrre noget mere, ved at have taget noget teori der modsagde hinan-

den, særligt i den del af projektet der omhandler mit råderum og handlemuligheder. Det ville med stor 

sandsynlighed have givet andre indsigter i projektet.  

Den forråelse medarbejderne nævner finder jeg særdeles interessant. Det kunne have været rigtig spæn-

dende, at gå mere i dybden med den vinkel.  

Autorisationsloven ville jeg også gerne have foldet langt mere ud.   

7.0 Egen læring:  

Oprindelig udviklingsplan: 
Hele livet har jeg været udfordret af en grundlæggende bekymring for, om jeg gør tingene godt nok. Som 

om det ikke var slemt nok, så har jeg valgt mig et job som offentlig leder, hvor jeg altså er leder for nogle 

mennesker, som skal stole på mig, have tillid til mig, og jeg skal leve op til mine egne forventninger om, 

også i ledergerningen at gøre mit yderste for at være en god leder for alle mine medarbejdere. Dét, at an-

dre mennesker er afhængige af mig og den etik og moral jeg lægger for dagen, sammen med min generelle 

performance i det daglige og min måde at forvalte min ledergerning på, har helt klart givet mig et yderlige-

re pres. Nu er jeg ikke “kun” ansat og står til ansvar overfor mine ledere. Jeg er også selv leder og står til 

ansvar over for mine medarbejdere.  

●  Jeg selv har en meget høj standard, hvad angår mine egne opgaver og føler det utrolig svært, hvis 

medarbejdere har en skødesløs tilgang til opgaven med at passe patienter.  

●  For ikke selv at blive presset urimeligt hårdt, skal jeg være meget opmærksom på ikke at være ser-

viceorgan, men medinddrage medarbejdere i løsninger. 

Jeg er opvokset i et system/samfund, hvor janteloven har betydning  ”du skal ikke tro, at du er noget. Du skal 

ikke tro, at du er bedre end andre…” Dette afspejles i min lederstil forstået ud fra det perspektiv, at jeg altid 

kræver perfektionisme af mig selv for at retfærdiggøre, at jeg er leder. At integrere OFK´s teori, om det 

modsatte i min lederstil, nemlig at lederen er bedre end andre, og at jeg som leder skal erkende, at jeg gerne 

vil have magten og tage den, tror jeg vil kunne mindske den usikkerhed, jeg har, på mine lederevner, når jeg 

står i forskellige dilemmaer og skal tage en beslutning.  
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Det er lykkedes mig, at finde ud af, at der er plads til etik og moral i ledergerningen, at det at være leder 

altid først og fremmest består i at være sig selv og dagligt skabe sig selv og træde i karakter. 

Det er endnu ikke lykkedes mig at forlige mig med tanken om, at lederen er bedre end de andre. Det kræver 

et andet mindset end det, jeg er opdraget med, og en ændring i den ydmyghed, jeg normalt står for. Jeg har 

brug for længere tid til at bearbejde det. Men jeg tror, at jeg kan gøre det samme, som man gør, når man 

skal bryde med et moralbegreb, man er vokset op med. Jeg tror, at jeg kan hente det udenfor mig selv og 

forklare det med, at jeg er bedre end medarbejderne til dét jeg gør, fordi jeg for eksempel kan se tingene i et 

andet perspektiv end de kan. Typisk fordi jeg kommer rundt på sygehuset til møder, bliver informeret på et 

andet niveau end øvrige medarbejdere osv.  

Jeg har fået viden om, hvad jeg ønsker at udvikle i min egen ledelse. Herudover har jeg fået redskaber til, 

hvordan det kan lade sig gøre at ændre afsættet for MUS- samtaler således, at de kan blive dybere, mere 

støttende/opbakkende for den enkelte medarbejder, og måske det kunne ændre min egen rolle også. 

Jeg har fået viden om retorik, som jeg synes var vanvittig interessant og vedkommende for ledere - ja, faktisk 

for alle mennesker. Retorikken har jeg forsøgt at bruge i min dagligdag lige siden, jeg stiftede bekendtskab 

med den. 

Jeg har fået viden om, hvordan man kan omsætte en strategi til praksis. 

Jeg er blevet klogere på, hvordan jeg kan understøtte implementering af organisationsændringer, i retning af 

udefra og ind perspektivet.  

Helt overordnet er jeg blevet væsentlig klogere på store del af kompleksiteten ved offentlig ledelse samt på 

at se helhederne i et helikopterperspektiv, når det kræves.  Jeg føler, at jeg har fået udvidet min begrebs-

verden betydeligt, og at jeg er blevet meget mere bevidst om, hvordan det omgivende samfund også spiller 

en rolle for ledelse bla.  

Som det er tilfældet hver eneste gang man dygtiggør sig, er jeg blevet bevidst om, hvor meget jeg faktisk 

ikke ved. Mit masterprojekt er blevet sat i perspektiv, og jeg ved nu, at det ikke kommer til at revolutionere 

noget - med undtagelse muligvis af mig selv.  
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8.0 Summary MPG, ethics in the Danish health sector from a manager’s 

point of view 
As a manager in the public sector with many years of experience, I am curious about why the level of frus-

tration among employees is increasing. 

I give a subjective evaluation of whether this development in the health sector is trivial or catastrophic. 

 

I have interviewed five employees from my own organisation as well as a member of a separate organisa-

tion and deduce from the interviews that: 

★ all employees experience on a daily basis that they are forced to choose which of each patient’s 

needs to meet. 

★ it is not necessarily possible to meet all patients’ basic nursing needs. 

★ they feel that the holistic approach is non-existent in their everyday work. 

★ over time, they are dehumanised both privately and professionally. 

I argue that the employees’ challenges can be viewed as an ethical issue. I explain how the employees face 

conflicting ethical imperatives regarding five different ethical approaches, their own norms and values as 

well as the core values of the hospital. I furthermore explain how it is not possible to determine whether 

the employees meet the requirements of the Danish law on medical authorisation. 

For the patients, the possible consequences are that the employees prevent the patients from taking care 

of themselves. If the employees do not meet a patient’s basic needs, they unintentionally may prevent the 

patient from progressing to the next level of the Hierarchy of Needs. 

Referring to theorists such as Ole Fogh Kirkeby, Lotte Bøgh Andersen and Lene Holm Pedersen I point to the 

possibility that it has consequences for the employees’ sickness absence and the ability to retain competent 

staff. When altruistic employees cannot fulfil their need to devote themselves to the welfare of their pa-

tients and of society, they underperform which has the effect that the organisation as a whole underper-

forms.  

Applying theories by Ole Fogh Kirkeby, Helle Hein and Kirstine Andersen, I present examples of how a man-

ager can act and navigate in the above-mentioned ethical conflicts in order to support the employees: 

★ Be authentic 

★ Be conscious of the fact that people have equal worth but not equal roles 

★ Acknowledge and accept yourself 
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★ Be true to yourself 

★ Acknowledge that you do not know everything and that you will not always have the answers or 

know the way 

★ Accept that you have the power  

★ Know your employees and what motivates them individually 

★ Avoid focussing exclusively on positive feedback. Over time, a balance of positive and critical feed-

back benefits the employee as well as the organisation. 
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