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Summary 
The aim of this thesis is to investigate sensemaking and motivation when 

employees at hospitals in the Capital Region of Denmark is exposed to major 

changes in their jobs. More specifically the research investigates how the medical 

secretaries of four hospitals in the Capital Region are experiencing the changes 

after the hospitals introduced Sundhedsplatformen in a period from 2016-2017. 

The method used for this investigation was interviews with four medical 

secretaries from four different hospitals. I designed semi structural questionnaires 

with themes around sensemaking. I taped all the interviews and I later analysed 

them. The purpose of the interviews was to have a more in-depth understanding 

of the responses. 

To gain a deeper insight into the secretaries understanding of the changes taking 

place in a phenomenologically inspired approach, I apply Karl E. Weick’s theory on 

Sensemaking (Weick, 1995), which can be used to develop an understanding of 

how employees attempt to make sense of changes with which they are faced. 

Weick presents seven characteristics that are central to Sensemaking: 1) grounded 

in identity construction, 2) retrospective, 3) enactive of sensible environments, 4) 

social, 5) ongoing, 6) focused on and by extracted cues and 7) driven by plausibility 

rather than accuracy. These seven characteristics are used as inspiration for the 

creation of the question guide and analysis of the collected data. 

Helle Hein’s theory (2009) on archetypes and motivation profiles, and Herzberg’s 

two-factor theory of motivation is used to examine the question of motivation in 

major changes. Hein categorises people according to archetypes. There are four 

archetypes, each of which has its own motivation profile from which different 

factors motivate in relation to work. 

The main conclusions of the work were the following: 

• There is a big difference on how the medical secretaries seek sensemaking 

in their new position depending on the time since Sundhedsplatformen was 

introduced at their workplace. 

• The medical secretaries find it difficult to seek sensemaking in the jobs they 

are performing now in contrary to earlier. 

• The medical secretaries are motivated by different things but generally they 

all find job satisfaction according to Herzberg’s motivation profiles with 

contents and the wish to make a different as the most important elements. 

It seems that this motivation is disappeared for a while but slowly comes 

back to some of them.   
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• They want a visible and listening leadership, who listens to the secretaries 

and create enactment together.  
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1. kapitel – Indledning 
 

1.1 Baggrund 
I 2012 besluttes det, at Region Hovedstaden og Region Sjælland skal have et nyt 

fælles patientregistreringssystem – dengang kaldet IT-Sundhedsplatformen - på 

sygehusene. Efter en udbudsrunde med fem indledende tilbud, blev der udvalgt 

tre leverandører til den endelige tilbudsfase. I udvælgelsen af det endelige system 

deltog mere end 500 medarbejdere, blandt andet læger og lægesekretærer, både 

medarbejdere og ledere, for at sikre, at der blev valgt den løsning, der bedst 

imødekom krav og behov fra de sundhedsfaglige.  

Formålet med implementering af en ny IT-Sundhedsplatform var, at regionerne fik 

én papirløs journal i ét sammenhængende system – mod flere systemer tidligere – 

hvilket blandt andet skulle minimere dobbeltindtastning. Systemet skulle også give 

et bedre overblik over de undersøgelser, behandlinger og kontroller, patienten 

skal igennem, og sundhedspersonalet ville få adgang til alle data om den enkelte 

patient, så de bedre kan planlægge, overvåge og tilrettelægge behandlingen samt 

dele data med andre hospitaler og sektorer (kilde; regionh.dk). 

Region Hovedstaden implementerede Sundhedsplatformen (SP) i 4 såkaldte bølger 

fra maj 2016 til maj 2017. Region Sjælland implementeres samlet som bølge 5 i 

november 2017.  

Jeg blev i 2016 ansat som ledende lægesekretær på Amager Hvidovre Hospital, 

Medicinsk Afdeling på Amager, hvor jeg blandt andet blev ansvarlig for 

implementering af Sundhedsplatformen hos det administrative personale og var 

meget involveret i de lokale implementeringer, der involverede ændring af 

arbejdsgange i ambulatorier, sengeafsnit og akutklinik. Forinden 

implementeringen skulle registreringer færdiggøres i de gamle systemer, som blev 

varetaget af lægesekretærer. Derudover blev der igangsat flere forskellige 

parathedsgrupper, der prøvede at være på forkant med de store forandringer, der 

ville blive på afdelingerne.   

1.2 Problemfelt 
Det har været min opfattelse, at alle medarbejdere på sygehusene – det vil sige 

både sygeplejersker, læger og lægesekretærer – har fået nye og flere, og mere 

komplicerede, administrative opgaver. Der har været en opgaveglidning fra 

lægesekretæren til behandleren, der i Sundhedsplatformen selv skal dokumentere 

behandlingen tidstro og sammen med patienten. Dette har givet stor frustration i 

alle medarbejdergrupper.  
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Denne masterafhandling viser, at lægesekretærerne på Region Hovedstadens 

sygehuse efter den store forandring med indførelsen af Sundhedsplatformen har 

haft svært ved at finde mening og motivation i arbejdet. Den viser også, at der er 

forskel på, hvorledes lægesekretærerne oplever det i bølge 1 og 2 i forhold til 

bølge 3 og 4. Lægesekretærerne fra bølge 1 og 2, som blandt andet er Herlev 

Gentofte Hospital og Rigshospitalet Glostrup, er ved at genfinde meningen og 

motivationen med arbejdet, hvor lægesekretærerne fra bølge 3 og 4, som blandt 

andet er Amager Hvidovre Hospital og Psykiatrien, endnu ikke har fundet 

meningen med forandringerne og fået motivationen tilbage. 

1.3 Problemformulering 
Afhandlingen tager afsæt i følgende problemformulering  

Hvordan finder lægesekretærerne i Region Hovedstaden mening i deres arbejde 

efter indførelsen af Sundhedsplatformen på Regionens hospitaler og hvordan 

formår nogle lægesekretærer fremfor andre at skabe mening og bibeholde 

motivationen trods ændrede roller på arbejdspladsen. 
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2. kapitel – Teori 
 

2.1 Meningsskabelse (sensemaking) 
Jeg er interesseret i at undersøge, hvordan lægesekretærerne forsøger at skabe 

mening i arbejdet efter indførelsen af en stor IT-mæssig forandring. Begrebet 

meningsskabelse er næsten synonymt med forfatter og teoretiker Karl E.  Weick. 

Weick har siden 1960’erne beskæftiget sig med emnet. Meningsskabelse betyder 

ifølge Weick ikke at have en mening om noget, men om at skabe en mening i 

noget. Jeg har derfor valgt at lægge vægt på Karl E. Weicks teorier om 

meningsskabelse, da disse kan anvendes til at studere meningsskabelse. 

Derudover har jeg undersøgt Herzbergs og Helle Heins motivationsteorier. 

Hvad betyder mening egentlig? En af Weicks yndlingshistorier om det at skabe 

mening, er historien om en gruppe soldater, der farer vild i Alperne under en 

voldsom snestorm. De er ved at give op, da en af soldaterne finder et kort i 

lommen. Med det kort finder gruppen tilbage til de andre soldater. Det viste sig 

blot efterfølgende, at kortet ikke var over Alperne, men over Pyrenæerne. Da 

soldaternes situation ikke længere gav mening, mistede de modet og gav op. Det 

fundne kort gav dem fornyet mening og gjorde dem igen til handlende mennesker. 

De fik i fællesskab kort og landskab til at passe sammen. Weick sammenfatter 

meningsskabelse i en række karakteristika, hvor den vigtigste, som kan udledes af 

den østrigske fortælling, måske er, at meningsskabelse er plausibel og ikke 

nødvendigvis nøjagtig og sand. Hvis noget ser rigtigt ud, giver det mening. 

Derudover peger Weick på, at vi skaber mening kollektivt i grupper, og at vi ved at 

agere selv påvirker omgivelserne og meningsskabelsen. 

Ifølge Weick er meningsskabelse meget tæt på korttegningens kunst 

(cartography). Uanset hvilken slags landskab, der skal tegnes, kan der bruges et 

ubestemt antal af forskellige korttyper. Der er således intet perfekt kort (Weick, 

2001). Vi skaber selv vores egen mening. 

Meningsskabelse sker ubevidst, og det sker hele tiden. Vi kan næsten ikke lade 

være med at forsøge at skabe mening for os selv. Meningsskabelse er både en 

individuel og en social aktivitet, og Weick tvivler på om det overhovedet er muligt 

at separere de to fra hinanden. Vi skaber naturligvis selv vores egen mening om 

det der sker, men vi bliver også meget påvirkede af andres meninger – og 

meningsskabelse er derfor også en kontinuerlig proces, som starter med kaos. 

Men meningsskabelse handler ikke om sandheden eller om at få ret. I stedet 

handler det mere om kontinuerligt at omformulere en spirende historie så den 

bliver mere omfattende og få indlemmet flere af de observerende data og gøre 
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den mere modstandsdygtig overfor kritik. Hvad der er troværdigt og sandsynligt 

for den ene gruppe, er det ikke nødvendigvis for andre – for eksempel i forhold til 

ledere og medarbejdere (Weick, 2009). 

Weick udpeger syv karakteristika, som han mener er væsentlige i 

meningsskabelsesprocessen (Weick, 1995; Hammer og Høpner 2014): 

• Det er en social proces (social) 

• Tager udgangspunkt i identitet (grounded in identity construction) 

• Det sker retrospektivt (retrospective) 

• Er fokuseret på og udgår fra ledetråde (focused on and by extracted cues) 

• Er en kontinuerlig proces (ongoing) 

• Drevet af plausibilitet snarere end af akkuratesse (driven by plausibility 

rather than accuracy) 

• Skaber handling (enactive of sensible environments) 

Weick påpeger dog, at disse elementer skal opfattes mere som en ’rough 

guideline’ (Weick 1995), der giver et bud på, hvad meningsskabelse er, hvordan 

det virker og hvor det kan fejle mere end det er en egentlig tjekliste. 

2.2 Meningsskabelse er en social proces 
Mennesker skaber ikke kun mening når de er alene, men også når de er sammen 

med andre. Man forsøger sammen med sine kollegaer at skabe mening i de 

hændelser, der sker rundt omkring en til dagligt. Der skabes et fælles sprog og 

gennem social interaktion: ”…shared meanings that are sustained trough the 

development and use of a common language and everyday social interaction” 

(Weick, 1995, 38). Weick slår fast, at meningsskabelse ikke blot er en kognitiv 

proces, der sker i hovedet på den enkelte, men i høj grad er noget, der sker 

sammen med andre (Hammer og Høpner, 2014). Medarbejderne sætter ord på 

forandringerne sammen med kollegaerne. 

2.3 Meningsskabelse tager udgangspunkt i identitet 
Alt efter hvordan vi opfatter os selv, ændrer vores opfattelse af omverden sig 

også. Vi skaber mening ud af jeg’et, men vi er alle sammen mange forskellige 

jeg’er afhængig af, hvilke situationer vi er. For eksempel tænker og handler vi 

forskelligt når vi er sammen med vores familie i forhold til når vi er sammen med 

kollegaer på en stor arbejdsplads. Som Weick (1995, 24) beskriver det ”What the 

situation will have meant to me is dictated by the identity I adopt in dealing with 

it…. What the situation means is defined by who I become while dealing with it…” 

og yderligere “The more selves I have access to, the more meanings I should be 

able to extract…”. 
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2.4 Meningsskabelse sker retrospektivt 

”Remembering and looking back are a primary source of meaning” (Weick, 2001, 

11). Den mening vi skaber, er påvirket af vores forforståelse. Vi har erfaringer og 

indtryk med os fra tidligere, der gør os i stand til at forstå de nye ting vi møder. 

Måske har vi prøvet noget lignende før, som ikke gik så godt og derfor ved vi, at 

sådan skal vi i hvert fald ikke gøre igen. Weick beskriver en sygeplejerske, der 

observerer en patient gennem nogle timer. Hendes opfattelse af patienten bliver 

altså dannet over tid; ”how can I know what I think until I see what I say” (Weick, 

2001, 61).  

2.5 Meningsskabelse er fokuseret på og udgår fra ledetråde 

”Meaning is constructed when people link received cues with existing cognitive 

structures” (Weick, 2001, 13). Ledetråde (cues) er de ting man lægger mærke til og 

fortolker ud fra, og kan være mange ting, men blandt andet de ord der siges og de 

’signaler’ der sendes. Vi udvælger ledetrådene ud fra sammenhængen og får 

derved en samlet forståelse af billedet. Weick bruger selv metaforen om et frø, 

hvor for eksempel et agern bliver til et egetræ, men et agern indeholder absolut 

ikke et egetræ eller noget lignende, ikke en gang i miniatureform. Og vi ved heller 

ikke præcist, hvordan træet kommer til at se ud (hvor mange grene, blade etc. får 

det), da træer vokser forskelligt afhængig af lokale uforudsigelige forhold (Weick, 

1995). 

2.6 Meningsskabelse er en kontinuerlig proces 

”Reality is an ongoing accomplishment”. Folk udvikler justeringer af deres opførsel 

i forløbet for på den måde at gøre opførslen meningsfuld og forklarlig (Weick, 

2001, 11). Der er to elementer, der har særlig betydning for, at vi opfatter 

meningsskabelse som en kontinuerlig proces: 1’kastethed’ og følelser (Hammer og 

Høpner, 2014). Kastethed betyder, at vi som medarbejdere og ledere kastes ud i 

alle mulige situationer, hvor vi ikke kan undgå at handle på det – selv hvis vi vælger 

ikke at handle på det, påvirker vi situationen. Vi får ikke tid til at overveje og 

reflektere over vores handlinger, men stilles ofte overfor at skulle handle her og 

nu og når ofte heller ikke at planlægge os ud af det. Vores handlinger bliver derfor 

også uforudsigelige. Når vi kastes ud i nye ting når vi ikke at genfinde mønstre og 

følelser fra tidligere, disse vil først komme senere. Vi oplever ofte at blive kastet ud 

i nye situationer og reagerer også umiddelbart, mens refleksionen så kommer 

senere. Vi er nødt til at handle her og nu for at skabe mening kontinuerligt. 

Følelser er også stor del af det at skabe mening i noget. Man kan reagere med 

vrede eller opgivenhed fordi man tidligere har oplevet noget lignende, der vakte 

                                                           
1 Kastethed er oversat af Hammer og Høpner (2014) fra Weicks begreb “thrownness”. 
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de følelser i en (for eksempel dårligt ledede fusioner eller indførelsen af IT-

systemer, der ikke fik det forventede resultat). 

2.7 Meningsskabelse er drevet af plausibilitet 
Med meningsskabelse er det ikke meningen at skabe akkuratesse og 

fuldstændighed. Der fokuseres i stedet mere på at skabe en rimelig sandsynlig 

forklaring, lige nok til at skabe mening for os – hvad virker sandsynligt selv om det 

ikke nødvendigvis er sandt. Vi har ifølge Weick mere brug en god historie, hvor der 

bruges symboler som myter, metaforer etc., som kan forklare og give mening, 

hvilket er vigtigere end korrekthed i forbindelse med meningsskabelse (Hammer 

og Høpner, 2014). ”The stories are templates. They are products of previous efforts 

at sensemaking. They explain. And they energize” (Weick, 1995, 61). 

2.8 Mening skabes gennem handling 

Enactment betyder, i Weicks brug af ordet, at handle – at skabe handling. 

Enactment bruges normalt i jura, og det er også derfor Weick har brugt ordet i 

denne sammenhæng, da han synes det lægger op til, at der er store paralleller 

mellem det en lovgiver og en leder laver (Weick, 1995). Hvis de andre punkter i 

Weicks karakteristika nærmere relaterer sig til ”hvad sker der her?”, så lægger 

enactment op til ”hvad skal jeg nu gøre?”, et spørgsmål, der direkte drejer sig om 

handling. (Weick, 2009). Vi kan så vælge fysisk at handle på det vi oplever, eller vi 

kan vælge at lade være – hvilket vel egentlig også er at handle, da mening også 

skabes af det, der aldrig sker eller sker for sent. 

2.9 Sammenfatning  

Eller som Weick (1995, 61-62) selv sammenfatter alle de syv karakteristikas: 

• Identity: The recipe is a question about who I am as indicated by discovery 

of how and what I think 

• Retrospect: To learn what I think, I look back over what I said earlier. 

• Enactment: I create the object to be seen and inspected when I say or do 

something. 

• Social: What I say and single out and conclude are determined by who 

socialized me and how I was socialized, as well as by the audience I 

anticipate will audit the conclusions I reach. 

• Ongoing: My talking is spread across time, competes for attention with 

other ongoing projects, and is reflected on after it is finished, which means 

my interests may already have changed. 

• Extracted cues: The “what” that I single out and embellish as the content of 

the thought is only a small portion of the utterance that becomes salient 

because of context and personal dispositions. 
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• Plausibility: I need to know enough about what I think to get on with my 

projects, but no more, which means sufficiency and plausibility take 

precedence over accuracy.  

Og som Hammer og Høpner har oversat sammenfatningen (2014, 115): 

”Når folk begynder at handle (enactment), genererer de håndgribelige resultater 

(ledetråde) i nogle sammenhænge (socialt), og dette hjælper dem med at opdage 

(retrospektivt), hvad der sker (kontinuerligt), hvad der skal forklares (plausibelt), og 

hvad der bør gøres herefter (identitet).” 

 

2.10 Motivation 

Hvad er motivation? At motivere er en proces, som skaber og fastholder en 

målrettet adfærd, der i sidste ende skal resultere i, at en person præsterer noget 

bestemt (lederweb, 2010). En gængs definition på motivation er: Motivation er de 

faktorer i et individ, som vækker, kanaliserer og vedligeholder adfærd i retning 

mod et mål. Denne definition beskriver drivkraften til en adfærd (Hein, 2009a). 

Der er mange teorier om motivation i arbejdet, blandt andet Maslow, Herzberg og 

Hein. Jeg har valgt at kigge nærmere på Herzberg og Hein, da de i modsætning til 

Maslow beskæftiger sig med motivation i arbejdet og fagprofessionelle, hvilket er 

relevant for min analyse. 

Den amerikanske psykolog Frederick Herzberg har forsket i motivation på 

arbejdspladsen og har fremsat en teori om motivationsfaktorer i 

arbejdslivet, Herzbergs to-faktor teori, der viser, at der er to faktorer, der påvirker 

den enkelte medarbejder. 

2.11 Herzberg vedligeholdelsesfaktorer – hygiejnefaktorer 

Hygiejnefaktorerne udgør rammerne omkring arbejdets udførelse. 

Hygiejnefaktorerne dækker over forhold, der er eksterne i forhold til selve jobbet 

eller jobfunktionen. Disse faktorer øger ikke jobtilfredsheden, men de øger 

utilfredsheden såfremt, de ikke er der. 

 

Herzberg vedligeholdelsesfaktorer (hygiejnefaktorer): 

• Penge, løn, firmabil  

• Arbejdsforhold, arbejdstid 

• Sociale forhold  

• Jobsikkerhed  

• Status  

• Kvalitet i supervision og relationerne på arbejde  
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2.12 Herzberg motivationsfaktorer 

Motivationsfaktorer dækker over forhold, der har direkte betydning for selve 

jobbet eller jobfunktionen. Disse er med til at skabe tilfredshed og dermed også 

mere vedvarende motivation. Motivationsfaktorer skal med andre ord fremme 

motivationen og lede til bedre præstationer.  

Herzberg motivationsfaktorer (resultat af arbejdet): 

• Jobbets indhold, at opleve at opnå noget  

• Præstationsmuligheder, mulighed for personlig udvikling  

• Ansvar, indflydelse, at have gjort et godt job 

• Anerkendelse, at modtage ros 

• Personlige udviklingsmuligheder og forfremmelse  

Hygiejnefaktorerne (vedligeholdelsesfaktorer) kan kun motivere negativt i deres 

fravær, det vil sige, at de øger utilfredsheden, hvis de ikke er der. Mens 

motivationsfaktorerne har potentiale til at motivere positivt. 

Herzberg mener altså, at det er opgaven, der driver medarbejderen – ikke lønnen 

eller arbejdsforholdene. Grøn, Hansen & Kristiansen (2014) beskriver, at alle 

medarbejdere grundlæggende har et behov for tre ting: At føle sig kompetente, at 

føle sig autonome og at føle sig som en del af et fællesskab. Det skal således være 

sjovt eller meningsfuldt at arbejde, og derfor arbejder man. 

For de traditionelt fagprofessionelle (læger, præster, ingeniører) og de semi-

fagprofessionelle medarbejdere (sygeplejersker, skolelærere) vil der ofte være en 

motivation i form af altruisme, altså at fremme andres vel uden tanke for egne 

interesser og behov. Disse findes specielt blandt offentligt ansatte, beskrevet som 

Public Service Motivation (PSM), hvor der er fokus på, at det er noget særligt, der 

motiverer offentligt ansatte – udover belønning og det at udføre opgaven i sig 

selv.  

2.13 Helle Heins motivation af højtspecialiserede medarbejdere 

Ph.d. Helle Hein har i 2005-2009 forsket i, hvad der motiverer og driver 

højtspecialiserede kreative medarbejdere og hvordan de bør ledes. Projektet førte 

til en ny motivationsteori, hvor der skelnes mellem fire arketyper af 

højtspecialiserede medarbejdere med de i tabellens motivationsprofiler/arke-

typer. 

De fire arketyper kan ses i oversigtsform i nedenstående figur, hvor de er placeret 

på en skala, der illustrerer villigheden til at bringe ofre. Villigheden til at bringe 

ofre handler primært om den grad af mental energi, man investerer i sit arbejde, 

og i hvor høj grad man er villig til at kæmpe for det, man tror på. Jo mindre villig 
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man er til at gå på kompromis med sine værdier og idealer, jo længere ude til 

højre på skalaen ligger man (Hein, H. 2009a). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Stor villighed til          Lille villighed til 

at bringe ofre         at bringe ofre 

tabel 2.13 Uddrag af Helle Heins motivationsprofiler for fagprofessionelle 

 

Helle Hein (2009a) pointerer, at arketyperne ikke er statiske. Medarbejdere kan 

sagtens rykke rundt i de forskellige kategorier, men der vil som regel altid være én 

kategori, som bedst beskriver en medarbejders motivationsprofil.  

”Alle har brug for et kick på jobbet for at føle arbejdsglæde og lyst til at gøre en 

ekstra indsats”, citat af Helle Hein (HK Statbladet, 2013, 21):  

Primadonnaens kick kommer af den følelse hun får når det lykkes hende at udføre 

meningsfuldt arbejde af høj standard. Det handler om livsmening. Formålet med 

arbejdet er at gøre en forskel. Hun er tiltrukket af kerneopgaven, men mange 

havner også i stabsfunktioner og administrative jobs, der ikke er typiske 

primadonnafunktioner. Eksempelvis lægesekretæren, der er bevidst om, at en 

hurtigt skrevet og fejlfri journal kan være med til at redde menneskeliv. 

Primadonnaen bryder sig ikke om ros som en vurdering af hendes faglige indsats. 

Hun har derimod behov for om hendes arbejdsindsats gjorde en forskel.  

 

Præstations-tripperens kick kommer af at præstere på højt niveau. Der skelnes 

mellem den ekstroverte og den introverte præstations-tripper, hvor den 

ekstroverte vil høste anerkendelse for at være den bedste til arbejdet. Den 

ekstroverte skal også have hyppige kick for at holde motivationen oppe. Den 

introverte får sit kick af at fordybe sig med at løse komplekse arbejdsopgaver og 

knække de fagligt svære udfordringer. Den ekstroverte præstations-tripper har 

Styret af et kald + ønske om 

at gøre en forskel 

Styret af ekstremt stærke 

værdier og idealer 

Den udadrettede 

anerkendelse er ikke i sig selv 

motiverende, men bruges til 

at give arbejdet mening 

Arbejdet er en primær kilde 

til tilfredshed og identitet 

Ekstrovert: Styret af den 

udadvendte præstation, af 

anerkendelse og 

karrieremæssig succes 

Introvert: Styret af den 

indadvendte præstation som 

“bjergbestigeren” 

Vil nok tilslutte sig 

professionens værdier som 

skueværdier, men de 

egentligt styrende værdier 

knytter sig til egen præstation 

Har et pragmatisk forhold til 

arbejdet 

Prioriterer ud fra og tænker i 

work-life-balance 

Arbejdet er ikke den primære 

kilde til tilfredshed og 

identitet 

Deler professionens værdier, 

men er ikke villig til at bringe 

store ofre 

Arbejdet er kilde til 

ressourcer, som kan anvendes 

til at søge tilfredshed uden for 

arbejdet 

Tænker i bidrags-belønnings-

balance 

Tilslutter sig kun 

professionens værdier, hvis 

det er til personlig fordel og 

uden omkostninger 

Bliver af primadonnaen 

betragtet som ”kætter” 

Primadonnaen Præstations-tripperen Pragmatikeren Lønmodtageren 
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behov for at blive set. Hvis anerkendelsen udebliver, sørger han for at gøre tydeligt 

opmærksom på sine egne præstationer. Den introverte præstations-tripper har 

brug for at præstationen og resultatet bliver set samt en anerkendelse af, at det 

løser et problem. 

 

Pragmatikerens største kick kommer af en følelse af tilfredsstillelse ved at have 

udført et godt stykke arbejde. Det er vigtigt, at arbejdet og privatlivet fungerer 

godt sammen. Hun kan lide at løfte i flok og vil gerne have en god stemning på 

arbejdspladsen. Pragmatikeren er meget socialt anlagt og har behov for flere 

sociale pauser med kollegaerne. Formålet med arbejdet er at udføre et godt stykke 

arbejde. Pragmatikeren har en høj faglig stolthed, er opgavefokuseret og ønsker at 

udføre arbejdet så korrekt og ordentligt som muligt. Pragmatikeren har behov for 

anerkendelse af om det hun laver kan opleves som god faglighed. Pragmatikeren 

er den mest udbredte arketype. 

 

Lønmodtageren går groft sagt på arbejde for at tjene penge. Lønmodtageren får sit 

kick i fritiden. Lønmodtageren har fokus på at gøre det der skal gøres, og ikke mere 

end det. Lønmodtageren går højt op i belønning for sin indsats og bliver motiveret 

af løn, bonus, afspadsering, fleksibilitet. Lønmodtageren er faktisk ofte en af de 

andre arketyper, der er blevet demotiveret eller frustreret over ikke at kunne være 

den man selv ønsker, og derfor kan lønmodtageren også vende tilbage til ’egen’ 

arketype med rette motivation og anerkendelse.  

2.14 Anvendt teori og metode 

Valget af Weicks teori om meningsskabelse fandt sted i samarbejde med min 

vejleder efter jeg havde præsenteret, at min afhandling skulle handle om 

meningsskabelse efter Sundhedsplatformen. Jeg har tidligere stiftet bekendtskab 

med Weick, men ikke fået lejlighed til at fordybe sig i hans teori om 

meningsskabelse i forandringer. Valget af teorien hjalp mig til at vælge min 

metode for indsamling af data og hjalp mig til at stille respondenterne de rette 

spørgsmål i interviewene.  

Ingen af Weicks bøger eller artikler er oversat til dansk. Først i 2014 skriver 

Hammer og Høpner en bog, der gennemgår Weicks værk fra 1995 om 

meningsskabelse, der som en slags ”starthjælp” bagefter gør det noget nemmere 

at læse og forstå Weick på originalsproget.  

Weicks teorier bygger lidt på hvad-synes-du-selv. Han anvender ord som kunne, 

muligvis, formentlig, måske og hvis. Ord, der udtrykker en form for forbehold og er 

med til, at meget kan virke uklart hos ham. Mange af hans begreber har han selv 

”opfundet”, andre har han videreudviklet og fundet anvendelse for i nye 
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sammenhænge (Hammer og Høpner, 2014). Dette er med til, synes jeg, at det kan 

være svært at læse og forstå ham.  

Teorierne om motivation tog jeg med som hjælpeteorier for at få en bedre 

forståelse af, hvad der motiverer os mennesker på arbejdspladsen. Jeg har i 

forbindelse med faget Ledelse af fagprofessionelle stiftet bekendtskab med Helle 

Heins teori, som jeg siden da har syntes er fascinerende. Heins teori er dog baseret 

på en undersøgelse på Det Kongelige Teater af scenekunstnere. Hendes 

undersøgelse har derfor den svaghed, at den udelukkende beskæftiger sig med 

højtspecialiserede kreative medarbejdere – og ikke med ’sceneteknikeren’. 

Et af kritikpunkterne ved Herzbergs to-faktor model er, at løn udelukkende er en 

vedligeholdelsesfaktor. Argumentet er, at en høj løn i sig selv ikke motiverer til 

øget indsats, men hvis den højere løn derimod kædes sammen med anerkendelse 

af arbejdspræstation vil det øge tilfredsheden og dermed motivationen således, at 

det er lønkriterierne, der får medarbejderen til at arbejde hårdere. Uanset dette er 

teorien stadig anvendelig som vejledning i at øge motivationen. 
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3. kapitel – Metode 

 

3.1 Perspektiv og forskningstype 

Mit primære mål med denne afhandling er at forstå, hvordan lægesekretærerne 

finder mening i arbejdet igen efter en stor IT-forandring, hvilket lægger op til en 

fænomenologisk tilgang. Fænomenologien vil snarere forstå end forklare. Det 

vigtigste er virkeligheden, sådan som medarbejderne opfatter den (Justesen og 

Mik-Meyer, 2010). Med det fænomenologiske perspektiv skal jeg ikke stille 

spørgsmålstegn ved, hvorvidt den interviewedes oplevelse er rigtig eller ej og om 

hun ’har ret’ eller ’tager fejl’ når hun fortæller om situationer, der kan være svære. 

Min opgave i interviewsituationen vil være at skabe et fordomsfrit rum, hvor den 

interviewede føler sig tryg og tør udtrykke sig frit. Konkret skal man prøve at stille 

så åbne spørgsmål som muligt, så man kan få gode beskrivelser, der senere gør det 

muligt at analysere på virkeligheden som hun beskriver den. 

Da jeg har valgt den fænomenologiske tilgang, er det også mest oplagt, at jeg 

vælger den forstående forskningstype, der er mest kendetegnet ved, at forskeren 

søger viden helt eller delvist baseret på de udforskede menneskers perspektiv. 

Kernespørgsmålet formuleres som ”Hvilken mening tillægger X (kilden) et bestemt 

fænomen (Y) i hvilken kontekst (Z)?” (Launsø og Rieper, 2000, 29). Den forstående 

forskningstype er altså valgt fordi jeg primært ønsker viden baseret på 

medarbejdernes perspektiv herunder deres meninger, følelser, fortællinger og 

lignende. I modsætning til den forstående forskningstype, taler den beskrivende 

og den forklarende forskningstype om målinger, skalaer, præcision og pålidelig, 

man kontrollerer, isolerer, opdeler og påviser teser og beviser. En forstående 

forskningstype kræver, at intervieweren fortolker svarene efter interviewet er 

afsluttet (Launsø og Rieper, 2000). Derfor er det også muligt, at der ville 

fremkomme forskellige resultater, hvis to eller flere analyserede og fortolkede de 

samme interviews.  

Min opgave bliver overvejende deduktiv, hvor jeg har taget udgangspunkt i teorien 

for at forklare den virkelighed jeg finder ved efterfølgende at analysere 

interviewene. At arbejde deduktivt betyder, at man tager udgangspunkt i noget 

teori og så undersøger man én lille ting ved virkeligheden for at forklare noget helt 

specifikt i modsætning til at arbejde induktivt, der betyder, at man tager 

udgangspunkt i empirien – for eksempel interviewet, hvorefter man prøver at 

skabe en generel teori, der siger noget bredt om det undersøgte. 
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Da jeg selv er uddannet lægesekretær, har jeg i afsnittet om, hvordan 

lægesekretærerne blev motiverede før indførelsen af Sundhedsplatformen, 

inddraget mine personlige erfaringer i datagrundlaget. 

3.2 Interviewguide 

Det semistrukturerede interview er defineret ved, at intervieweren arbejder med 

en interviewguide, hvor temaer og hovedspørgsmål er defineret på forhånd, men 

hvor der vil være plads til at afvige fra guiden, hvis den interviewede bringer 

uventede, interessante emner op (Justesen og Mik-Meyer, 2010). Der skal stilles 

samme åbne spørgsmål til alle de interviewede, da der vil være mulighed for at få 

alle til at reflektere over de samme spørgsmål, men også samtidig have mulighed 

for at spørge yderligere ind, hvis der dukker noget interessant op undervejs.  

Jeg udarbejdede derfor en interviewguide med 16 spørgsmål. Interviewguiden kan 

ses i sin helhed som bilag. 

Forskningstype 

 

Den forstående forskningstype 

Teori/Begreber 

 

Weicks meningsskabelse 

Herzberg og Helle Heins motivationsteorier 

Metode 

 

 

4 kvalitative interviews med lægesekretærer fra de 4 såkaldte bølger i 

forhold til implementeringen af Sundhedsplatformen, dvs. fra 

henholdsvis Herlev Gentofte, Rigshospitalet Glostrup, Amager 

Hvidovre og Psykiatrien.  

Introduktion 
  
 
Baggrund til 
statistik 
  
Retrospektiv 
mening 
  
 
Hvordan ser du på 
SP-forandringerne? 
 
Identitet 
  
 
Socialt perspektiv 
  

Introduktion til den interviewede om emnet, tidsramme og lovning på 
anonymitet.  
 
Hvilket hospital er du ansat på? Hvor længe har du været 
lægesekretær? Hvornår fik I indført SP? 
 
Kan du huske, hvad din første tanke var, da du hørte, at vi skulle have 
nyt registreringssystem? 
Hvad tænkte du meningen var med et nyt system? 
 
Hvad er den mest positive forandring, der er sket efter SP? Hvorfor? 
Hvad er den mest negative forandring, der er sket efter SP? Hvorfor? 
 
Hvad betyder mening med arbejdet for dig? 
Kan du komme med nogle eksempler? 
 
Har I på din afdeling prøvet at skabe mening i arbejdet for jer 
lægesekretærer efter I har fået SP? (uddyb) 
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Værdiskabelse 
 
 
Retrospektivt og 
handling 
 
Kontinuerligt  
 
 
 
Afslutning 
 

 
Hvad tænker du er din rolle i forhold til at skabe værdi for patienten? 
Hvordan skaber du værdi for dig selv i arbejdet? 
 
Er der noget, du har ændret efter indførelsen af SP?  
Har du fået nye arbejdsopgaver efter I har indført SP?  
 
Hvordan tænker du, at fremtiden bliver for en lægesekretær med SP?  
Hvad tænker du, at du selv kan gøre for eventuelt at skabe (mere) 
mening og værdi i det arbejde du udfører nu? 
 
Er der noget som vi mangler at tale om eller noget som du gerne vil 
fortælle mig i forhold til det som vi har talt om. 
 
TAK 

Forventet resultat 

 

 

 

 

Jeg håber at blive overrasket, men jeg tænker, at der vil være en vis 

grad af håbløshed. Jeg tror ikke, at der er blevet talt særligt meget om 

deres følelser og det at skabe mening og værdi i deres nye 

arbejdsopgaver. Der tales mere om direkte opgaveløsning og 

opgaveglidning. Måske er der også forskel i, hvordan 

lægesekretærerne finder mening i arbejdet afhængigt af, hvor langt de 

er i processen (tænker her at interviewe fra 4 forskellige hospitaler, 

der har implementeret SP forskudt hen over et år), hvor sekretærerne, 

der har været i gang længere tid har fået andre og mere spændende 

opgaver. Men til gengæld gik implementeringen på Herlev Gentofte 

Hospital ikke så godt, idet de manglede god og konkret undervisning, 

ændring af arbejdsgange og flere af funktionerne i SP blev først 

udviklet efter de havde implementeret og derfor manglede de 

undervisning og viden om funktionerne. 

Tabel 3.2: interviewguide med konkrete spørgsmål og teori 

For ikke at give de interviewede en mulighed for at forberede sig på spørgsmålene 

(jeg ønskede de umiddelbare svar), havde jeg været meget sparsom med 

oplysningerne inden selve interviewet. Først ved selve interviewet i forbindelse 

med indledningen, fik de at vide, hvilket tema mine spørgsmål ville kredse sig om. 

Alle de interviewede blev lovet fuld anonymitet for at sikre så ærlige svar som 

muligt. Alle interviews blev lydoptaget og transskriberet rent derefter.  

3.3 Udvælgelse af respondenter 

Jeg havde på forhånd valgt ikke at ville interviewe egne medarbejdere på Amager 

Hospitals Medicinske Afdeling, idet jeg derved ikke nødvendigvis ville få helt ærlige 

svar. Derimod brugte jeg mine forbindelser til andre ledende lægesekretærer i 
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Region Hovedstaden, hvorved jeg fik etableret kontakt med fire forskellige 

lægesekretærer fra henholdsvis Amager Hvidovre Hospital, Rigshospitalet 

Glostrup, Herlev Gentofte Hospital og i Psykiatrien. Mine eneste kriterier for de 

forskellige sekretærer var, at de skulle være uddannede lægesekretærer, have 

arbejdet som sådan i en årrække og derudover have lyst til at svare så ærligt som 

muligt på mine spørgsmål. Derudover ønskede jeg de alle var ansat i ambulatorier, 

så der var en smule lighed mellem deres arbejdsfunktioner.  

Når jeg ikke kendte de interviewede på forhånd og lovede dem anonymitet, havde 

jeg også det håb, at de ville være mere villige til at svare ærligt på mine spørgsmål 

end hvis det var egne medarbejdere, der måske ville være hæmmede i deres 

ærlighed, hvis de var bekymrede for, at jeg som deres leder ville ’bruge’ deres 

måske lidt for ærlige svar senere. I modsætning til dette, kunne man måske også 

tænke, at de jo ikke kendte mig eller var tryg ved mig, og hvorfor skulle de så være 

ærlige eller overhovedet ’gide’ stille op for at hjælpe mig. 

Ved at interviewe fra alle hospitalerne i forhold til implementeringen af 

Sundhedsplatformen, kunne jeg også undersøge om der var forskel på, hvordan 

bølge 1 oplevede mening og motivation i forhold til bølge 4, da der var gået mere 

end et år fra 1. bølge til sidste bølge.  

Det viste sig efterfølgende at være godt ikke at have aftalt interview af egne 

medarbejdere, idet jeg desværre blev opsagt og fritstillet i min stilling (min 

funktion blev nedlagt på grund af besparelser i forbindelse med gevinstrealisering 

af Sundhedsplatformen) ganske kort tid før interviewene skulle starte. Det ville 

have været overordentligt svært at interviewe og undersøge egen organisation og 

egne medarbejdere mens jeg var fritstillet og jeg samtidig forhandlede med 

ledelsen om en aftrædelsesordning. Det betød så desværre også, at jeg ikke havde 

mulighed for at lave et pilotinterview med min souschef, hvor jeg kunne have 

prøvet spørgsmålene af inden, for at tjekke dem for om de eventuelt kunne forstås 

på en anden måde end de var tilsigtede. Jeg overvejede desuden på et tidspunkt 

om jeg skulle lave en spørgeskemaundersøgelse til alle lægesekretærerne (ca. 45 

styk) på Amager Hospital på baggrund af svarene fra de fire interviews. En 

spørgeskemaundersøgelse ville have givet mig flere data til at kunne besvare mine 

spørgsmål, men dette kunne desværre heller ikke lade sig gøre, da jeg ikke 

længere havde kontakt med medarbejderne på Amager Hospital.  

Under selve interviewene startede jeg med at takke for, at de havde lyst til at stille 

op og hjælpe mig med min undersøgelse. Derudover oplyste jeg dem om, at 

interviewene ville blive optaget med henblik på senere afskrivning for at hjælpe 

min hukommelse. Jeg lovede fuld anonymitet, og at det de sagde ikke ville kunne 

blive brugt imod dem senere, og i den anledning bad jeg dem også om at gøre mig 
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opmærksom undervejs, hvis der var noget de ikke ville citeres for. 

Transskriberingerne er vedhæftet i deres helhed som bilag.  
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4. kapitel - Analyse 
 

Nedenfor har jeg lavet en oversigt over de interviewede respondenter, der alle er 

erfarne og uddannede lægesekretærer (alle kvinder), arbejder i ambulatorier, og 

havde kendskab til arbejdet både før og efter indførelsen af Sundhedsplatformen. 

De er alle lovet anonymitet, men for læsbarhedens skyld har jeg valgt at navngive 

dem med fiktive navne. 

Respondent nummer: 

  

1. 50-årig kvinde fra Herlev Gentofte Hospital – jeg kalder hende ”Birthe”. 

Hun har 9 års erfaring som lægesekretær. Herlev Gentofte Hospital var det 

første hospital til at konvertere til Sundhedsplatformen d. 21. maj 2016. 

2. 46-årig kvinde fra Rigshospitalet Glostrup – jeg kalder hende ”Bente”. Hun 

har ca. 20 års erfaring som lægesekretær. Rigshospitalet Glostrup var med 

i 2. bølge og konverterede til Sundhedsplatformen d. 15. november 2016. 

3. 49-årig kvinde fra Amager Hvidovre Hospital – jeg kalder hende ”Pia”. Hun 

har 15 års erfaring som lægesekretær. Amager Hvidovre Hospital var med i 

bølge 3 og konverterede således til Sundhedsplatformen d. 17. marts 

2017. 

4. 40-årig kvinde fra Psykiatrien – jeg kalder hende ”Gitte”. Hun har 11 års 

erfaring som lægesekretær. Psykiatrien var med i 4. og sidste bølge, og 

konverterede til Sundhedsplatformen d. 19. maj 2017. 

 

4.1 Brug af Weick i analysen 

Min brug af Weicks teori om meningsskabelse i analysen vil tage udgangspunkt i 

de syv karakteristika som jeg har prøvet at udforme mine spørgsmål efter i min 

interviewguide. 

4.1.1 Det er en social proces 
Se efter eksempler, hvor der er sket meningsskabelse sammen med andre. Dette 

kan være med ledelsen, tværfagligt eller med fagkollegaer. 

4.1.2 Tager udgangspunkt i identitet 

Se efter eksempler, hvor lægesekretærerne beskriver sig selv og/eller deres 

gruppe.  
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4.1.3 Det sker retrospektivt 

Se efter eksempler på, hvor noget af fortiden og erfaringer derfra bruges til at 

skabe mening på forandringen i dag. 

4.1.4 Er fokuseret på og udgår fra ledetråde 

Bliver der brugt specifikke ord eller sætninger, som måske kan danne grundlag for 

en (forkert og misforstået?) meningsskabelse. 

4.1.5 Er en kontinuerlig proces 

Se efter om der er eksempler på, at medarbejderne er blevet kastet ind i 

forandringen eller om der er følelser på spil, som kan have påvirket deres 

meningsskabelse.  

4.1.6 Drevet af plausibilitet – ikke akkuratesse 

Er der blevet fortalt historier, som kan skabe en rimelig sandsynlig og troværdig 

forklaring. Er der specielle myter, som lever blandt medarbejderne.  

4.1.7 Skaber handling 

Se efter eksempler på, hvor lægesekretærerne har handlet på forandringerne – 

enten af sig selv eller sat i gang af ledelsen. 

4.2 De syv karakteristika i interviewene 

I analysen af de fire interviews har det vist sig, at stort set alle af Weicks syv 

karakteristika er kommet til udtryk i svarene. I forholdet til elementet 

retrospektivt, hvor vi leder efter noget fra fortiden, der kan skabe mening på i dag, 

kommer der ikke noget til udtryk i interviewene.  

Mange af respondenternes citater kan relateres til flere af begreberne end netop 

det, jeg har placeret dem under, men det vil ofte virke mere oplagt at knytte dem 

til det ene begreb frem for et andet. Pointen er også, at en anden end mig ville 

måske have uddraget andre ledetråde ud af udsagnene og placeret dem 

anderledes.  

4.2.1. Social proces  

På mit spørgsmål om, hvad de på afdelingen har gjort for at skabe mening i 

arbejdet for lægesekretærerne svarer Pia, at de først rigtig nu var kommet i gang 

med at kigge på ensartede arbejdsgange og få fælles fodslag på tværs af 

specialerne i afdelingen, idet de først nu havde fået ansat deres nye ledende 

lægesekretær, men hun siger dog alligevel til spørgsmålet om de eller hun har 

ændret noget efter indførelsen af Sundhedsplatformen; ”Vi har i fællesskab talt 

om arbejdsgange ..”, selvom hun også siger; ”Vi har ikke nået til at kunne mærke, 

at der er kommet en struktur på det og ensrettede arbejdsgange”. Hun siger også i 

forbindelse med snakken om den mest negative forandring, der er sket; ”Rent 
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kollegamæssigt synes jeg, at Sundhedsplatformen har gjort, at vi er blevet meget 

isolerede”. 

Gitte beskriver, at de ikke var kommet så langt i den fælles proces på hendes 

afdeling for at skabe mening i arbejdet for lægesekretærerne efter 

Sundhedsplatformen; ”Det har vi prøvet at gøre i samarbejde med vores kollegaer 

for at høre dem, hvad de kunne tænke sig...”.  

Birthe var så langt i forandringsprocessen, at de ikke længere talte om at skabe 

mening for lægesekretærerne i forandringen sammen, men siger dog; ”Vi har talt 

meget om det i afdelingen”.  

Bente var en person, der havde glædet sig helt vildt til at prøve noget nyt. Hele 

interviewet bar præg af hendes utilfredshed med selve systemet, men tilfredshed 

med de forandringer det havde haft for hende som medarbejder. Hun var også 

selv kommet så meget videre, at hun ikke søgte svar på mening med det hele, men 

mere havde fokus på handling og hvordan man kom videre. Til spørgsmålet om de 

sammen i afdelingen har prøvet at skabe mening for lægesekretærerne, svarer 

hun: ”Ja, det synes jeg bestemt vi har. Vi har alle sammen været rigtig 

opmærksomme på, at lige så snart, der var en hvilken som helst opgave, så tog vi 

den… Og det synes jeg, at vi er lykkedes rigtig godt med”.  

4.2.2 Identitet 
Flere steder i interviewene kommer de ind på, hvordan de oplever sig selv og/eller 

deres faggruppe. Pia beskriver for eksempel sin faggruppe som nederst i 

hierarkiet, der har brug for nogle gode ledere; ”Det er vigtigt også for vores lille 

faggruppe, at vi har nogle gode ledere… Vi er, føler jeg, nederst i hierarkiet...”. 

Til spørgsmålet om, hvad mening i arbejdet betyder for Gitte, beskriver hun først 

sig selv som efter indførelsen af Sundhedsplatformen at være blevet en 

”skraldespandsfunktion”, men hun siger også til spørgsmålet om hvad hendes rolle 

er i forhold til at skabe værdi for patienten og sig selv, at ”Min rolle er at sørge for, 

at patientens forløb går så gnidningsfrit som det overhovedet kan”, ”det er mig, 

der skal sørge for at de (patienterne) stadig får en hjælp” og hun siger ”… jeg gør 

en forskel”.  

Birthe er lidt inde på det samme som Gitte, hvor hun siger ”... jeg syntes næsten 

bare, at jeg var blevet controller”, men beskriver også sig selv som ”at være ansigt 

ud ad til, at være den man ringer til... Jeg er igen blevet den, der sørger for, at 

patientforløbet bliver optimeret”. Hun siger også ”jeg gør en forskel”. 

Bente er meget beskrivende af sig selv under hele interviewet, men også af sin 

gruppe, som hun ikke altid tænker så positivt om. Hun siger blandt andet til 
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spørgsmålet om, hvad hun tænkte meningen var med et nyt system; ”Jeg synes 

det er skidesjovt når der kommer sådan noget nyt noget. Men det er jeg den 

eneste, der synes herinde” og til slut i interviewet siger hun at ”mine kollegaer er 

rigtig glade for, at jeg gør så meget ... så er de jo supergode til at drifte det og det 

gør de altså godt”. Om sig selv siger hun ”Ikke fordi jeg ikke kan finde ud af det, 

fordi jeg er pænt god til det” og da vi taler om, hvordan hun prøver at skabe værdi 

for sig selv i arbejdet siger hun; ”det synes jeg er sjovt, bare at kaste sig ud i 

opgaven” og igen om der er noget hun har ændret efter indførelsen af 

Sundhedsplatformen; ”Næh, det passer mig utrolig godt, at der er en masse ting 

jeg ikke ved”. 

4.2.3 Retrospektivt 
Der er ingen af de fire respondenter, som jeg har interviewet, der trækker på 

tidligere erfaringer for at finde mening med ændringerne. Grundlæggende – og 

lidt provokerende - kan man forklare det med, at lægesekretærerne i Region 

Hovedstaden aldrig rigtig har oplevet forandringer før. De har alle prøvet at være 

med i fusioner af afdelinger, få nye jobs, flere af de ’gamle’ har skiftet 

skrivemaskinen ud med pc’ere osv. osv., alt sammen noget, der kun kan betegnes 

som udvikling – men de har aldrig været udsat for noget, der har betydet så meget 

for deres roller og identitet som Sundhedsplatformen har vist sig at gøre.  

I forholdet til Weick, kan man så skabe mening i forandringen når man ikke 

tidligere har prøvet noget lignende, som man kan hive frem og skabe mening ud 

fra? Ifølge Weick skaber vi mening i en begivenhed eller handling, efter den har 

fundet sted. Vi har altid erfaringer, indtryk og særlige forståelser med os.  

Spørgsmålet er også, hvordan vi sikrer os, at den mening vi skaber, har et 

retrospektivt element. Svaret er, ifølge Weick, ikke mere information, men 

tydelighed og opmærksomhed på værdier og præferencer, der kan hjælpe os til at 

vælge elementer ud i fortiden, der kan give mening til det vi oplever i dag 

(Hammer og Høpner, 2014). 

4.2.4 Ledetråde 

Da jeg spørger til, hvad Gitte tænker om, hvordan fremtiden bliver for en 

lægesekretær, taler hun om, at arbejdet er blevet mindre udfordrende for hende; 

”Jeg tænker, at hvis der ikke kommer opgaveglidning … så tænker jeg, at den ikke 

er god. Hvis jeg skal lave det arbejde jeg gør nu … så vil jeg glemme at bruge min 

hjerne”. 

Birthe derimod taler om, at hun har fået nye arbejdsopgaver efter indførelsen af 

Sundhedsplatformen og taler om en ny patientgruppe hende og en overlæge 

arbejder sammen om ”Jeg har fået, synes jeg, lidt et tillidshverv”. ”Jeg er blevet 

specielt udpeget til opgaven … og det synes jeg er lidt en cadeau”.  
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Bente giver som sagt meget udtryk for, at selve systemet og meningen med det, er 

dårligt. Hun siger blandt andet til spørgsmålet om, hvad den mest positive 

forandring er; ”Der er slet ikke nogle positive forandringer. Det er fordi, det er 

noget gammelt lort jo”, ”Jeg synes det er Kejserens Nye Klæder det her” og ”Der er 

ingenting den hjælper en med”.  

4.2.5 Kontinuerlig proces – følelser 

Pia talte ikke så meget om følelser. Kun to gange kom hun en smule ind på emnet, 

da hun beskriver sine blandede følelser om budskabet om, at vi skulle have et nyt 

registreringssystem; ”Det var lidt med blandede følelser” og til slut i interviewet, 

hvor hun tænker på fremtiden for lægesekretærerne; ”Jeg er meget usikker på, 

hvordan fremtiden for en lægesekretær bliver”.  

Gitte var meget (negativt) følelsesladet i sine udtalelser under hele interviewet, 

specielt da vi taler om mening med arbejdet nu og hendes opgaver nu; ”Åh nej”, 

”Jeg frygtede det…”, ”Det kan godt være, at mit stressniveau er faldet, men jeg er 

lidt ambivalent fordi det godt kan være, at mit stressniveau er faldet, men jeg 

synes ikke, at arbejdet giver mening mere”, og to gange sagde hun ”Jeg synes bare, 

at jeg er blevet en skraldespandsfunktion…”. I det hele taget var hele interviewet 

og hendes måde at svare spørgsmålene på meget følelsesladet, også selv om selve 

ordene ikke egentlig var det. 

Birthe har jeg kun få steder kunnet finde, at hun taler om følelser, og det er i 

forbindelse med, at hun taler om fremtiden for lægesekretærerne; ”Vi er på vej til 

igen at blive værdsat som gruppe.”, ”Jeg er måske på en eller anden måde blevet 

…. lidt bange for, at vi bliver sluset ud.” og ”Jeg får meget mere mening med mit 

arbejde ved, at jeg synes, at vi faktisk betyder noget igen”.  

Et enkelt sted lader Bente sine følelser om forandringen komme til udtryk i ord og 

det er i forbindelse med en beskrivelse af sig selv, hvor vi talte om, hvad hun 

tænkte meningen var med et nyt system; ”Jeg synes det er skidesjovt når der 

kommer sådan noget nyt noget” og da hun taler om fremtiden for 

lægesekretærerne, hvor hun bliver irriteret på sine kollegaer og blandt andet siger; 

”Jeg kan godt blive lidt irriteret over, at der er mange, der nøjes med”. I hele sin 

holdning og toneleje, var Bente meget præget af følelser. Hun talte meget hurtigt, 

og jeg kunne dårligt nå at stille en masse opklarende spørgsmål, hvilket jeg 

forklarer med hendes arketype, som jeg vil komme ind på senere i afhandlingen. 

4.2.6 Plausibilitet 
Pia fortæller om dengang hun første gang hørte om, at der skulle komme nyt 

registreringssystem og hvad hendes første tanke var dengang, hvor hun siger; ”… 
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fordi der allerede dengang gik rygter om, at der ikke længere ville være brug for 

lægesekretærer”.  

Gitte taler også om historier fra før Sundhedsplatformen kom, hvor hun tænkte, 

hvad meningen kunne være med et nyt system; ”Det de siger er jo at samle flere 

systemer i ét … Og lige den del af det giver jo meget god mening”, ”Problemet er jo 

bare, at man på forhånd har hørt om systemet og har hørt, at det ikke giver så god 

mening i forhold til det danske sundhedsvæsen som det gør til det amerikanske 

fordi det jo er et faktureringssystem”. Ifølge hende er der altså både blevet fortalt 

gode historier og dannet rygter inden systemet overhovedet blev implementeret. I 

slutningen af interviewet, hvor vi taler om, hvordan hun kan skabe mening i det 

arbejde hun udfører nu, tager hun emnet op igen med rygter, der meget hurtigt 

blev til virkelighed og igangsat i forhold til besparelser af lægesekretærer ”… 

processen er også så ny endnu i forhold til, at det var i maj måned vi startede, og 

de lagde ud med at sætte en fyringsrunde i gang, som de så kalder 

gevinstrealisering”. ”Vi er dem, der har været på flest kurser, vi har haft 

overarbejde, vi har haft weekendarbejde og lige så snart det indtræder, så er 

gevinsten realiseret”. 

Birthe har også bemærket historien om, at der eksisterede mange forskellige 

systemer og svarer på, hvad hun tænkte meningen var med et nyt system, at ”så 

nu ville man prøve at samle det og gøre det mere enkelt”.  

Bente havde været med i udvælgelsesprocessen af systemet og havde på forhånd 

hørt mange historier og rygter om, hvad det kunne; ”Vi kunne arbejde bedre, mere 

sikkert, hurtigere og i det hele taget …. få understøttet (arbejdet) meget bedre”. Og 

efter indførelsen var der mange rygter om, hvad lægesekretærerne måtte og 

kunne i systemet, hvor jeg spørger uddybende til hendes svar på om de i 

fællesskab på afdelingen har forsøgt at skabe mening i arbejdet; ”Så er der jo 
2hypercare-perioden, hvor alle har så travlt med, hvad man ikke må og løftede 

pegefingre”. Til slut i interviewet, hvor vi egentlig var færdig med mine spørgsmål, 

fortæller hun om en paneldebat hun for nyligt havde deltaget i med 

Regionsdirektøren, der havde udtalt sig meget markant om medarbejdere, der 

ikke tilførte værdi til arbejdet; ”Vi kan simpelthen ikke bruge folk, der ikke kan 

klare de omstillinger, der er og ikke kan følge med”. En udtalelse hun fandt meget 

skræmmende, da der er flere af den slags medarbejdertyper, som ved hvordan 

tingene skal udføres – og ”de er jo en masse værd”.  

                                                           
2 Epic er et amerikansk firma, der leverer Sundhedsplatformen, som bruger mange engelske betegnelser. 
Hypercare-perioden er deres betegnelse om de første 14 dage efter implementeringen af 
Sundhedsplatformen 
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4.2.7 Handling 

Pia har kun været på Sundhedsplatformen siden marts måned 2017, hvilket også 

gav sig udtryk i hendes svar på, hvordan hun og afdelingen har ændret noget efter 

indførelsen af Sundhedsplatformen ”Jeg tror ikke sådan, at lige præcis jeg har 

ændret noget. Vi har i fællesskab talt om arbejdsgange og sådan”. Hun fortæller i 

forbindelse med spørgsmålet om hun har fået nye arbejdsopgaver, at hendes leder 

har udpeget hende som SP-nøgleperson ”så jeg kommer til at skulle undervise 

mine kollegaer i forskellige nye tiltag og ny viden indenfor SP”. 

Gitte er den, der har været kortest tid på Sundhedsplatformen og det bærer 

hendes svar i den grad også præg af, idet det er tydeligt, at hun og afdelingen slet 

ikke er kommet så langt, at de kan begynde at handle sig ud af forandringen. 

Afdelingen og lægesekretærerne virkede stadig lidt handlingslammede og 

påvirkede af de rygter og historier om, hvad, hvilke faggrupper må lave. Da jeg 

spørger til, hvad hun selv kan gøre for eventuelt at skabe mere mening i arbejdet, 

siger hun ”Lige nu går det ud på at råbe højt og sige min mening om, hvordan jeg 

synes tingene skal foregå”.  

Birthe er den, der har været længst tid på Sundhedsplatformen, og det kan tydeligt 

ses i den forandring hun fortæller, der er sket fra start til nu, da jeg beder hende 

uddybe, hvor hun taler om, at hun er med til at skabe gode patientforløb; ”Det er 

nok ikke det, der var meningen med systemet, men vi har simpelthen fået lov til at 

booke (bestille prøver etc.) igen”. Til spørgsmålet om de på afdelingen har prøvet 

at skabe mening sammen svarer hun ”Vi har prøvet at italesætte det overfor 

ledelsen, hvem er bedst til at løse denne her opgave, hvor giver det mest mening”. 

Når jeg spørger til hendes personlige handlinger fortæller hun, at hun ”er blevet 

bedre til at råbe højt”, ”… vi har lige været oppe og lave sådan en lille event i 

Hillerød. Banket lidt på, prøv nu at hør på os”. Hun kommer derefter med dagens 

bedste citat; ”Byde ind og bide sig fast”. 

Bente kom på Sundhedsplatformen i den såkaldte bølge 2, det vil sige i november 

2016. På hendes afdeling er de kommet virkelig langt med fælles handlinger, men 

jeg tror det hele handler om hende og hendes personlighed, som hun selv siger 

det i forbindelse med, hvad mening med arbejdet betyder for hende ”… dér var jeg 

faktisk ved at finde et andet arbejde, men så kunne jeg pludselig se...”. Hun taler 

meget om, at sekretærerne selv må tage opgaverne; ”fordi vi har været gode til at 

rage til os i vores afdeling”, ”Vi har alle sammen været rigtig opmærksomme på, at 

lige så snart der er en hvilken som helst arbejdsopgave, så tog vi den og så kunne vi 

udvikle på den så vi kunne få noget meningsfuldt at lave hver dag”, ”Vi har 

selvfølgelig været helt fremme i skoene selv og især den ledende lægesekretær har 

været god til at sige i hendes ledelsesfora, hvad vi kunne”. Når vi taler om hendes 
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forandringer personligt taler hun om sin nysgerrighed ”man kan gå på opdagelse 

rundt i alle tingene og finde ud af, hvad de kan”. Da jeg spørger om hun personligt 

har fået ændret noget i afdelingen siger hun ”Ja, mange ting. Rigtig mange ting”. 

Til spørgsmålet om hun har fået nye arbejdsopgaver efter indførelsen af 

Sundhedsplatformen siger hun ”Ja, det har jeg. Jeg kan ikke engang huske, hvor 

jeg skal starte”, ”Jeg kommer ret hurtigt til at rage noget til mig”, ”… så finder jeg 

en løsning, og så taler jeg med min leder om det og så prøver vi ligesom at fordele 

det lidt ud, ellers drukner jeg. Men der kommer meget ind hele tiden synes jeg. Jeg 

er nok meget en igangsætter”. Som gruppe siger hun i forbindelse med, hvad der 

kan gøres for selv at skabe mening i det arbejde, der udføres nu, at de skal være 

mere opmærksomme på de opgaver, der måtte være oplagte til sekretærerne; ”Vi 

skal hele tiden være inde over og sige, lad mig høre, hvad kan vi byde ind med og 

hvad vil vi gerne gøre. Det er jo sådan man holder sig til”.  

4.3 Forventede svar 

I min interviewguide havde jeg prøvet at opdele mine spørgsmål med 

udgangspunkt i Weicks 7 karakteristika, nemlig identitet, handling, socialt og 

kontinuerlig. Mine forventede svar på de stillede spørgsmål var: 

1. at respondenterne ville have talt meget om besparelserne på budgetterne i 

forhold til lægesekretærerne (gevinstrealisering) 

2. at de ville føle sig truet på deres identitet som fagligt dygtige medarbejdere 

3. at man var frustreret over opgaveglidningen fra lægesekretærerne til 

lægerne/sygeplejerskerne 

4. at der ikke var sket en social meningsskabelse på afdelingerne og derved 

heller ikke var sket nogen særlige ændringer i arbejdsopgaverne siden 

implementeringen af Sundhedsplatformen 

Ad 1; med hensyn til at tale om besparelserne på afdelingerne, var det kun Gitte, 

der omtalte dette, formentlig da det er sket så relativ kort tid efter de 

implementerede Sundhedsplatformen og derfor ikke havde nået at finde fælles 

nye arbejdsgange og det derfor har fyldt så meget for dem at skulle sige farvel 

allerede nu til flere kollegaer. 

Ad 2; alle fire har på et tidspunkt følt sig truet på deres faglige identitet. Bente har 

tidligere tænkt, at hvis ”hvis jeg kun skulle sidde og kigge på 3’Kodefordeleren’, så 

havde jeg været ude herfra”, men hun havde selv handlet sig ud af den tanke ved 

at finde og få en masse opgaver i samråd med den lokale ledelse.  

                                                           
3 Valideringsredskab for lægesekretærerne i Sundhedsplatformen 
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Ad 3; Frustrationen over opgaveglidningen fra lægesekretærerne til blandt andet 

lægerne var ikke så udtalt, som jeg havde troet den ville være. Forklaringen kunne 

være, at de fleste respondenter havde fået mange af arbejdsopgaverne tilbage i et 

tværfagligt samarbejde. For Pia var deres udfordring, at de først nu havde fået 

ansat deres ledende lægesekretær og derfor endnu ikke kunne mærke, at der var 

kommet ensrettede arbejdsgange, men hun var positiv; ”Det er noget vi vil arbejde 

videre med”.  

Ad 4; Her er nok den største overraskelse for mig. Jeg havde ikke troet, at nogle af 

afdelingerne (og derved ledelserne) allerede nu havde ”turdet” gå ud over 

anbefalingerne i forholdet til, hvilke faggrupper, der skulle lave hvilke 

arbejdsopgaver.  

4.3.1 Ligheder og forskelle imellem respondenterne 

I forholdet til identitet, skal man huske på, at der er flere forskellige jeg’er 

afhængig af den situation man står i, og derfor har jeg kigget på respondenternes 

faglige forståelse af sig selv og deres kollegaer. Hvor Birthe, Bente og Pia havde 

fundet deres faglige identitet igen, følte Gitte sig i den grad stadig truet på sin 

faglige identitet; ”Det jeg laver, kunne andre også lave”. Pia modsiger lidt sig selv, 

da hun et sted beskriver, at lægesekretærerne føler sig nederst i hierarkiet, men 

også samtidig siger, at ”vi er et vigtigt led”. Birthe synes det går fremad ”Vi er på 

vej til igen at blive værdsat som gruppe”. To udtalelser, som jeg forbinder klart 

med faglig identitet og forståelsen af sig selv.  

Gitte var noget ambivalent overfor opgaveglidningen, idet hendes stressniveau 

trods alt var faldet på baggrund af, at hendes tidligere arbejdsopgaver nu ligger 

hos lægerne, men sagde til gengæld i samme åndedrag; ”... synes jeg ikke, at 

arbejdet giver mening mere”.  De tre andre respondenter havde taget fat i 

opgaveglidningen og tilpasset den Sundhedsplatformen. Som den ene siger, ”det 

er nok ikke det, der var meningen med systemet, men vi har simpelthen fået lov til 

at booke, så det gør jeg igen på en lidt anden måde ... Så gør man det som 

systemet er sat op til, men det var hensigten, at det var lægerne, der skulle gøre 

det”. De tre andre har altså sammen med de andre faggrupper og deres lokale 

ledelse taget snakken om, hvem der er bedst til at udføre opgaven og på den 

måde fået nogle af deres gamle opgaver tilbage.  

4.4 Delkonklusion 

Det er tydeligt i mine interviews, at der er stor forskel på, hvordan Birthe og Bente 

(og til dels Pia) har formået at skabe mening i deres arbejde i forhold til Gitte. 

Hvordan er det egentligt, at nogle formår at skabe mening? Hvad har de andre 

gjort til forskel for Gitte?  
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Pia, Gitte og Birthe havde allerede før systemet blev implementeret, hørt rygter 

om, at lægesekretærerne var en faggruppe, som skulle drosles meget ned. Som Pia 

siger: ”vi var meget bekymrede fordi der allerede dengang gik rygter om, at der 

ikke længere ville være brug for lægesekretærer.” Og Gitte, der siger ”man har 

siden jeg blev ansat talt om, at lægesekretærerne ville blive overflødige. Nu sker 

det vi er blevet advaret om i så mange år”. Bente derimod havde helt andre tanker 

dengang: ”FEDT! Jeg glædede mig helt vildt til at få noget nyt”. Hun taler slet ikke 

om de rygter om nedskæringer, der kom forud for systemet.  

Det er jo ikke fordi nogle af dem har erfaringer fra tidligere lignende processer, de 

har kunnet trække på. Både Pia, Gitte og Birthe har på et tidspunkt været mere 

eller mindre følelsesmæssigt påvirkede af deres identitetstab – måske fordi de 

allerede i god tid havde hørt de rygter om, at systemet ville overflødiggøre 

lægesekretærerne. Flere af dem havde overvejet at give op og finde noget andet 

at lave. Bente siger det mest tydeligt: ”jeg var faktisk ved at overveje at finde et 

andet arbejde ... så havde jeg været ude herfra”, hvorimod Gitte mere udtrykker 

det indirekte ved sine udtalelser om fremtiden: ”hvis der ikke kommer 

opgaveglidning … så tænker jeg ikke den er god” og ”jeg føler ikke, at jeg gør en 

forskel længere”.  

I forholdet til at ændre på tingene, siger Birthe ”vi har prøvet at italesætte det 

overfor ledelsen … hvem er bedst til at løse denne her opgave … og på den måde 

fået lov til at få nogle af vores gamle opgaver tilbage. Vi har talt meget om det i 

afdelingen”. Jeg kan se, at der derved har været en vis forståelse fra deres ledelser 

og tværfaglige kollegaer til at skabe nye identiteter og arbejdsopgaver for deres 

lægesekretærer. 

Så det ser ud til, at både Pia, Gitte og Bente nu har fundet en ny mening og derved 

har accepteret deres nye roller og fundet en ny faglig identitet i samarbejde med 

ledelsen og deres tværfaglige kollegaer. Som jeg ser det, har de (både 

medarbejderne og ledelsen) ganske enkelt handlet sig ud af handlingslammelsen. 

Til slut i interviewet efterlyser Gitte mere forståelse og lydhørhed fra ledelsens 

side ”Konkret taler jeg når Centerledelsen er her. De virker til at, de hører... ” og da 

jeg spørger konkret til, hvordan hun ser sin ledelse ind i det, siger hun ”det har 

været dårligt håndteret og er det stadig … i forholdet til kommunikation og 

synliggøre, at de ved at vi er her”. Gitte og hendes ledelse, som er fra Psykiatrien, 

der var de sidste til at implementere Sundhedsplatformen i Regionen, er efter min 

mening stadig i en situation jeg kommer til at sammenligne lidt med et rådyr, der 

stivner foran et par billygter og er fuldstændig handlingslammet. Det gælder både 

medarbejderen og ledelsen. 
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Jeg tænker umiddelbart at, Psykiatriens ledelse og medarbejdere kunne lære rigtig 

meget af at iagttage, hvad der er sket på de tre andre matrikler. Man skal turde 

tale om forandringen sammen, om medarbejdernes nye roller og derefter handle 

så der skabes nye identiteter, som medarbejderne kan se en mening i.  

 

4.5 Brug af Hein og Herzberg i analysen 

Helle Hein har forsket i højtspecialiserede kreative medarbejdere, hvorunder de 

fagprofessionelle udgør en stor gruppe. Hein beskriver de fagprofessionelle som 

en medarbejdergruppe, der har opnået en specialisering gennem en længere 

videregående akademisk uddannelse, der har fået en autorisation, der bevirker, at 

det kun er medlemmer af professionen, der kan udøve faget. Gruppen af 

højtspecialiserede medarbejdere inkluderer også semi-fagprofessionelle, som 

udfører et arbejde, der kræver længere tids uddannelse inden for et fag (Hein, 

2009a). Helle Hein peger blandt andet på læger, præster, sygeplejersker, 

ingeniører og kunstnere, som medlemmer af denne gruppe af fagprofessionelle og 

semi-fagprofessionelle medarbejdere. Lægesekretærerne kan derfor ifølge Hein 

ikke sættes ind i denne gruppe. De må derimod betegnes som frontlinje- og 

markmedarbejdere, men dermed er det ikke sagt, at de ikke vil kunne ses i Heins 

inddeling af arketyper for at finde ud af, hvad der motiverer dem i deres arbejde. 

Herzberg er mere generel i sin tilgang til medarbejdere, idet hans forskning ikke 

udelukkende omhandlede de kreative højtspecialiserede medarbejdere på et 

teater. 

Lægesekretæren som individ motiveres naturligvis af noget forskelligt, for 

eksempel Bente, der udtaler: ” Så der må man jo bare kaste sig ud af i det ... Det 

synes jeg er sjovt, bare at kaste sig ud i opgaven” og ”Jeg slipper det jo ikke før jeg 

har fundet ud af det. Så jeg synes det er sjovt. Lige så snart der er noget jeg ikke 

ved, så skal jeg bare finde ud af det” i forholdet til for eksempel Gitte, der siger 

”Jeg synes, at det giver noget, at notatet er godt, det føles mere professionelt” og 

”Blandt andet ved at hjælpe behandlerne ... Det gør jeg ved at stå til rådighed når 

de har brug for mig.”, men jeg vil nu alligevel prøve at se på dem som én gruppe, 

der motiveres mere eller mindre af det samme. 

Lægesekretærerne er ifølge Helle Hein således ikke en traditionel fagprofessionel 

gruppe, som for eksempel deres tætte samarbejdspartner, lægen, er det. De har 

altså ikke taget en længerevarende uddannelse, som de opfatter som et kald eller 

er villige til at bringe ofre for at nå den højeste standard i arbejdet. Men både Pia, 

Gitte og Birthe udtaler dog alligevel, at de ønsker at gøre en forskel.  
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Respondenterne passer faktisk fint ind i Heins arketyper, og det er da også vigtigt 

at holde fast i, at medarbejdere ifølge Hein godt kan rumme aspekter fra flere af 

arketyperne. 

Hvordan blev lægesekretærerne motiveret i deres arbejde før Sundheds-

platformen blev indført?  

Lægesekretærerne har altid været en fagligt meget stolt faggruppe, der har sat en 

stor ære i at aflevere alt arbejde i perfekt stand, for eksempel journalnotater og 

ydelsesregistreringer. Gitte beskriver det ganske udmærket; ”patienterne …. ikke 

ser halvfærdige notater med fejl og forkortelser de ikke forstår, læger der ikke kan 

kommatere, dele ord op eller…” og ”Så man tænker, at det rent faktisk er 

professionelle medarbejdere, der har siddet og udarbejdet det”. 

Lægesekretærerne er som nævnt noget nær perfekte i dansk retskrivning og 

korrekt kommatering, og lynhurtige på et tastatur. Det har været en stor del af 

lægesekretærernes uddannelse at sætte fokus på netop det. Det har derfor også 

altid været en stor motivation for dem at aflevere et godt stykke arbejde, som blev 

værdsat af de andre faggrupper, og nok også mest fordi de andre faggrupper ikke 

havde de samme egenskaber som lægesekretærerne. De vidste, at qua deres 

uddannelse, var der ingen andre, der kunne udføre deres arbejde – i hvert fald 

ikke lige så godt eller lige så hurtigt. Mange steder blev en lægesekretær også 

nærmest en personlig assistent, der styrede overlægens/ambulatoriets 

patientindtag og kalender. Lægesekretæren havde styr på korrekt ydelses- og 

diagnoseregistrering. Det var lægesekretæren, der sørgede for, at indberetningen 

til Landspatientregistret blev udført korrekt og derved sikrede afdelingen den 

korrekte 4DRG-afregning. 

Af de lægesekretærer jeg har interviewet, kan Pia, Gitte og Birthe nok bedst 

beskrives som Heins pragmatikere, da de alle beskriver, hvordan de ønsker at gøre 

et godt stykke arbejde. For eksempel siger Gitte; ”Min rolle er at sørge for, at 

patientens forløb går så gnidningsfrit som det overhovedet kan” og Birthe; ”Det 

der er vigtigt for mig og betyder noget for mig, er at være med til at skabe nogle 

gode patientforløb”. For Pia er det vigtigste; ”At jeg er glad for at stå op om 

morgenen og tage hen på arbejdet, mødes med mine kollegaer og bare det at 

udrette noget”. Bente beskriver derimod, at det vigtigste for hende er ”at man selv 

kan planlægge sin dag. Det betyder, at der sker nogle forskellige ting for mig… Der 

skal være udfordringer og noget forskelligt at lave”. Hun kommer flere gange med 

forskellige beskrivende udtalelser om sig selv, der tyder på, at hun gerne vil ses og 

anerkendes, som for eksempel ”jeg er pænt god til det”, ”… det er jeg den eneste, 

der synes”, ”jeg lærte ret hurtigt…”, ”jeg kommer også ret hurtigt til at rage noget 

                                                           
4 DRG (indlagte) og DAGS (ambulante) bruges til økonomistyring i Sundhedsvæsenet. 
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til mig”, ”så må man bare kaste sig ud i opgaven” og ”så jeg synes det er sjovt”. 

Bente kan derfor efter min overbevisning bedst beskrives som den ekstroverte 

præstations-tripper. 

Alle fire respondenter taler om flere af elementerne i Herzbergs motivations-

faktorer, som motiverer dem for at arbejde: 

Pia beskriver, hvordan mening med arbejdet betyder meget for hende i forhold til 

motivation; ”At jeg er glad for at stå op om morgenen og tage hen på arbejdet, 

mødes med mine kollegaer og bare det at udrette noget”. Hun kommer også med 

nogle eksempler, hvor hun blandt andet siger ”At man også har noget 

medbestemmelse og kan komme med nogle forslag på forbedringer i hverdagen … 

får udrettet noget og at folk kan se, at det gør en forskel, at man er der … og bliver 

anerkendt”.  

Gitte fortæller, at det betyder meget at komme ind på sin arbejdsplads og ”føler, 

at det jeg laver giver mening for hele pakken...”. Hun beskriver også, hvordan 

Sundhedsplatformen har ændret motivationen for hende, hvor hun siger direkte 

”Jeg føler ikke, at jeg gør en forskel længere” og ”Jeg føler ikke, at jeg får udfordret 

mit hoved godt nok. Jeg føler ikke, at jeg har værdi i mit arbejde”.  

Birthe beskriver motivationen som en ”gammel sekretærfloskel, at jeg gør en 

forskel”. ”Det der er vigtigt for mig og betyder noget for mig, er at være med til at 

skabe nogle gode patientforløb”.  

Bente bliver i den grad motiveret af at få lov til at løse de komplekse arbejdsopgaver. 

Hun beskriver selv sin motivation for at gå på arbejde med: ”Det betyder, at man 

selv kan planlægge sin dag” og ”Der skal være udfordringer og noget forskelligt at 

lave. Det er vigtigt for mig”. Blandt andet lærte hun sig hurtigt hele det nye system 

at kende – også lægernes del – selv om ingen havde bedt hende om det. Hun ser 

ikke selv, at noget af dette har ændret sig efter Sundhedsplatformen, hvilket det 

nok heller ikke har, da hun så nok ikke havde kunnet finde motivationen for at 

fortsætte med at arbejde der.  

4.6 Delkonklusion 

De fire respondenter har meget tilfælles, men er også meget forskellige. De 

oplever alle fire, at en varieret arbejdsdag med forskellige typer opgaver gør dem 

motiverede. Lægesekretærerne har været udsat for en stor grad af opgaveflytning, 

hvor deres tidligere kerneopgaver med skrivning og registrering er overgået til 

lægerne efter indførelsen af Sundhedsplatformen: ”jeg har fået flere 

oprydningsopgaver ... jeg er blevet en skraldespandsfunktion … bare sidder og 

kører koder igennem”. Opgaveflytning af den art må kræve meget af 

lægesekretæren for, at hun kan bibeholde motivationen i arbejdet  
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Alle fire respondenter beskriver motivationsfaktorer som det, der driver dem 

(specielt indholdet i arbejdet og oplevelsen af at opnå noget). Selv hvis de lige nu 

alle ville få en klækkelig lønforhøjelse (ad Herzbergs vedligeholdelsesfaktorer), tror 

jeg ikke, at det ville bidrage positivt til deres motivation, hvis arbejdet stadig var 

ensformigt og uden udvikling, som Gitte siger det ”jeg føler ikke, at jeg får 

udfordret mit hoved godt nok … Jeg føler ikke, at jeg gør en forskel længere” - og 

det hjælper en god løn jo ikke på. 

Ingen af de lægesekretærer jeg har interviewet til denne opgave giver udtryk for, 

at de er særligt begejstrede for deres nye opgaver. Det er ikke så meget selve 

skrivningen af journaler de som sådan savner, men mere den fremtrædende rolle 

som den person, der havde styr på al korrekt registrering og notater, hende der 

havde den første kontakt med patienterne og sørgede for, at patientforløbene 

blev så smidige for patienterne som muligt. Derved har de oplevet et tab og nogle 

føler måske ligefrem noget, der kan sammenlignes med sorg.  

Jo længere tid der går fra forandringen er sket, des nemmere er det at komme sig 

over sorgen, finde mening i de nye arbejdsopgaver og få mod til at handle sig ud af 

lammelsen ved at kigge sig om efter nye opgaver. Det kan også ses i Gittes og 

Bentes udtalelser, da det er de to, der har været længst tid på 

Sundhedsplatformen. 

Som tidligere nævnt, ville jeg placere to af respondenterne i typen af pragmatikere 

(Pia og Gitte), der begge ønsker at gøre et godt stykke arbejde og har høj 

faglighed. Birthe er nok bedst placeret som den introverte præstations-tripper, da 

hun anser sig selv for specialisten og vil fordybe sig i opgaven: ”… det er mig, der 

sider sammen med en hjertelæge, hvor det kun er hende og mig…”, ”Jeg er specielt 

udpeget til opgaven”. Bente er med al tydelighed en ekstrovert præstations-

tripper, hvor hun gerne vil være den bedste inden for sit område og blive 

anerkendt for dét. Hun kan blive godt irriteret på sine kollegaer, hvor hun på 

spørgsmålet om hvordan fremtiden bliver for en lægesekretær med 

Sundhedsplatformen, siger ”… lægesekretærerne generelt skal blive lidt bedre til at 

tage opgaven. Jeg kan godt blive irriteret over, at der er mange, der nøjes med. Og 

så synes jeg ikke altid, at de går dybt nok i opgaverne”, ”der er mange steder, hvor 

folk har sprunget over, hvor gærdet er lavest”, ”… prøv lige at sætte jer ind i det” 

og slutter af med ”det synes jeg er den holdning vi bliver nødt til at arbejde lidt 

med”. 

Helle Hein (2009a) beskriver, at hvis medarbejderen ufrivilligt og ubevidst rokerer 

rundt mellem arketyperne er det problematisk. Der vil ske en såkaldt 

frustrationsregression, der kort sagt dækker over, at hvis en medarbejder ikke har 

udsigt til at få dækket et behov på et givent niveau, så regredierer medarbejderen 
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og begynder at fokusere på behov på lavereliggende niveauer. Det vil sige, at en 

medarbejder, der er præstations-tripper af natur kan regrediere og for eksempel 

begynde at agere som pragmatiker eller lønmodtager.  

Det kan desværre slet ikke udelukkes, at Pia og Gitte i denne opgave tidligere har 

kunnet placeres i gruppen af præstations-trippere, men på grund af den store 

forandring med flytning af kerneopgaverne til en anden faggruppe, ufrivilligt har 

flyttet niveau og er blevet pragmatikere. Man kan håbe, at de med tiden genfinder 

deres motivation i de nye opgaver og roller, og derved vender tilbage til den 

motivationsprofil de af natur tilhører. Men jeg kan desværre også frygte, at Gitte 

ender helt i lønmodtagerprofilen, hvis der ikke snart sker en ændring i hendes rolle 

og dermed motivation. 
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5. kapitel - Konklusion 
 

5.1 Sammenfatning og svar på problemformuleringen 

Over en periode på 1½ år i 2016/2017 indførte Region Hovedstaden 

Sundhedsplatformen på deres sygehuse som nyt patientregistreringssystem, der 

angiveligt skulle erstatte op til 30 registrerings-, indberetnings- og 

kvalitetssystemer og samle dem i ét fælles system. Emnet for denne undersøgelse 

har været at undersøge, hvordan lægesekretærerne har fundet mening i de 

forandringer, der har fundet sted i den forbindelse. Undersøgelsen har derfor 

taget udgangspunkt i følgende problemformulering: 

Hvordan finder lægesekretærerne i Region Hovedstaden mening i deres arbejde 

efter indførelsen af Sundhedsplatformen på Regionens hospitaler og hvordan 

formår nogle lægesekretærer fremfor andre at skabe mening og bibeholde 

motivationen trods ændrede roller på arbejdspladsen? 

Når det handler om mening og identitet mener jeg, at Karl Weicks teori om 

meningsskabelse er den rette teori at vælge i forholdet til min 

problemformulering. Weick har identificeret 7 karakteristika: Identitet, retrospekt, 

handling, social kontekst, kontinuerlighed, ledetråde og troværdighed, som jeg har 

vurderet som særligt anvendelige i forbindelse med min tilgang til opgaven for at 

få en nærmere forståelse af, hvordan lægesekretærerne i Region Hovedstaden har 

forsøgt at skabe mening i forandringerne. Disse karakteristika har dannet grundlag 

for min interviewguide til de fire semistrukturerede interviews med 

lægesekretærerne samt min analyse af svarene.  

Da Herzberg og Hein begge beskæftiger sig med motivation i arbejdet, mener jeg, 

at Herzbergs to-faktor teori (hygiejne- og motivationsfaktorerne) og Helle Heins 

motivationsprofiler for 4 forskellige arketyper er to forskellige motivationsteorier, 

der vil kunne give mig en større forståelse af, hvad der motiverer en lægesekretær 

i arbejdet.  

Undersøgelsens vigtigste fund: 

• Der er stor forskel på, hvordan lægesekretærerne har kunnet skabe mening 

i deres nye roller afhængig af, hvor længe det er siden Sundhedsplatformen 

blev indført på deres arbejdsplads og derved har haft tid til at finde sig til 

rette med deres nye roller. 

• Lægesekretærerne synes det har været svært at finde mening i de opgaver 

de laver nu i forhold til tidligere. Som Weick siger det ”Vi finder det, vi 

forventer at finde” (Hammer og Høpner, 2014: 147), hvilket har haft 
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betydning i det her tilfælde, hvor lægesekretærerne på forhånd har haft 

hørt rygter om systemet og har haft en del forforståelse inden (Weicks 

ledetråde). 

• Lægesekretærer bliver motiveret af forskellige ting, ligesom alle andre, men 

gennemgående er det, at de alle sammen finder jobtilfredsstillelse med 

Herzbergs motivationsprofiler, hvor de nævner jobbets indhold og ønsket 

om at gøre en forskel. Det ser ud som om denne motivation er forsvundet 

for en tid, men er ved at komme tilbage for nogle af dem. 

• De ønsker en synlig og lyttende ledelse, der sammen med 

lægesekretærerne kan skabe handling og lave planer for at komme videre 

(Weicks handling). 

Mit svar på problemformuleringens spørgsmål må derfor være, at eftersom ingen 

af de interviewede har kunnet skabe mening retrospektivt og det desuden har 

været en meget følelsesladet proces for dem alle sammen, har det været svært for 

dem at finde mening i deres arbejde efter Sundhedsplatformen er blevet indført. 

Det har dog vist sig, at nogle lægesekretærer trods alt har fundet mening i 

forandringerne ved at lave planer, aftaler og handle sig ud af det. At få skabt 

mening har således været grundlæggende vigtigt for, at de kunne komme ud af 

den ophidsede tilstand og komme videre med deres gøremål. De har ikke bare 

accepteret forandringerne, men har prøvet sammen med deres lokale ledelse at 

ændre nogle af beslutningerne, ved at tage ansvar og tage alle de arbejdsopgaver 

de har kunnet få fingre i.  

Weick anbefaler, at man fortsætter med at handle og lave planer fremfor at 

stoppe op. Fordi planer i lige så høj grad er produkter af handling, som de er 

redskaber til at igangsætte handling. Man er nødt til at handle og skabe mening 

derfra – og det mener jeg lægesekretærerne på de første bølger har formået at 

gøre.  

De, der har klaret sig bedst i forholdet til at skabe mening og fastholde 

motivationen, er efter min mening dem, der har været mest villige til at kæmpe for 

det jævnfør Helle Heins teori om motivationsprofil og villigheden til at bringe ofre. 
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6. kapitel – Egen ledelsesmæssig udvikling 

 

Jeg startede på MPG i februar 2014. Oprindelig var det meningen, at jeg ville tage 

en diplomlederuddannelse, men den daværende centerchef på Psykiatrisk Center 

Glostrup overbeviste mig i stedet om, at jeg skulle starte direkte på en 

masteruddannelse. Det har til tider været hårdt, svært og frustrerende, men der 

har også været mange spændende og sjove oplevelser imellem. Jeg har fået 

mange kontakter rundt omkring og jeg har lært, at selv om vi laver noget 

forskelligt og er på forskellige ledelseslag, er vores ledelsesmæssige udfordringer 

de samme. 

Bortset fra en pause i foråret 2017 på et halvt år på grund af implementering af 

Sundhedsplatformen, har jeg haft 2-3 fag per semester. På intet tidspunkt har jeg 

taget flere end ét fag ad gangen for bedre at kunne holde fokus på det jeg var i 

gang med samtidig med, at det var muligt at have et fuldtidsarbejde ved siden af. 

Det har derfor været perfekt for mig, at MPG er en fleksibel uddannelse, der kan 

sættes sammen efter egne behov og ønsker. 

6.1 Tilbage til LFG og PUF 

Mit våbenskjold på LFG blev udarbejdet af en noget mere usikker person end den 

jeg er nu. Jeg havde været leder på daværende tidspunkt i 6 år, men havde nok 

aldrig rigtig tænkt videre over mine styrker, svagheder og hvad jeg ville med min 

fremtid. Jeg skrev derfor noget usikkert i forholdet til mine visioner og drømme, at 

jeg ville ”videre med ledelse”. Det er jo meget bredt tænkt. Men jeg kan se i mine 

noter fra dengang, at jeg har skrevet at mit slutmål er, at jeg på et tidspunkt bliver 

så stærk en leder, at jeg kan lede andre faggrupper – og måske endda lede andre 

ledere.  

 

Styrker 

• Gennemslagskraft 

• Tør forandringer 

• Lyttende 

• Kan li’ ledelse 

• Energisk 

• Selvsikker 

• Optimistisk 

• Udtrykker følelser 

• Humoristisk 
 

Udfordringer – og udviklingsfokus 

• Strategisk tænkning 
 
Fremtidige udfordringer ifølge min 
leder: 

• Benytte egne faglige kompetencer 
og overblik til at igangsætte 
relevante arbejder for hele RHP 
og/eller centret 
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Ifølge min leder: 

• Stærk faglighed 

• Stor indsigt i procedurer 

• Empatisk leder, der også tør 
gribe ind og tage den svære 
samtale når det er nødvendigt 

• Vellidt og respekteret af høj 
som lav 

 

• Omstilling af 
lægesekretærgruppen til nye tider 
– nye opgaver 

• Synliggøre mig selv og mine 
medarbejdere  

 
 

 

Visioner og drømme 

• Videre med ledelse 
 

Værdier 

• Mod til at turde 

• Vilje til forandring 

Tabel 6.1 Våbenskjold fra foråret 2014 

Under øvelsen på LPG med Goleman’s 6 ledelsesstile, scorede jeg klart mest på 

den autoritære ledelsesstil. Jeg havde efterfølgende en samtale med min 

daværende nærmeste chef, hvor han undrede sig over resultatet, da han ikke 

mente, at det afspejlede virkeligheden. Jeg reflekterede derefter over, om jeg mon 

havde valgt svarene på kortene efter, hvordan jeg tror jeg er, eller hvordan jeg 

gerne ville være. Svarene bundede nok også mest i, at jeg hurtigt vil skabe 

resultater og giver klare retningslinjer. Han så mig slet ikke som en autoritær leder, 

men så først og fremmest min ledelsesstil som coachende, dernæst tilknyttende 

og til sidst autoritær.  

I min NEO PI-R test scorede jeg mest i mellemzonen mellem lav og middel, hvor jeg 

blev beskrevet som sikker, robust og afslappet, behersket, ’nede på jorden’, 

traditionel, skeptisk, stolt og konkurrerende, pålidelig og velorganiseret. Jeg syntes 

selv, at jeg på daværende tidspunkt havde en tendens til at reagere 

uhensigtsmæssigt overfor min nærmeste leder når han uddelegerede opgaver 

længere oppefra, hvilket er en af de handlinger jeg har brugt mest tid og energi på 

at vende. Efter jeg fik nyt arbejde og kom et sted hen, hvor ingen kendte mig og 

jeg således ikke længere ’hang’ fast i mine gamle mønstre, var det meget 

nemmere for mig at bryde fri og få gjort op med egne gamle og dårlige rutiner. 

Hvordan ved man overhovedet om man gør det godt nok? Som Aristoteles 

formulerede det: ”For at kunne gøre det gode, skal vi vide, hvad det gode er. Men 

for at vide, hvad det gode er, skal vi have gjort det gode”. Fogh Kirkeby fortolker 

det i forhold til ledelse således: ”Jeg kan først lede, når jeg ved, hvad god ledelse 

er. Men for at vide, hvad god ledelse er, kræves erfaringer med at lede”. Løsningen 

på dette kunne være oplæring, indlæring og uddannelse. Grundlæggende skal vi 

uddanne os hele livet, så vi hele tiden kan blive klogere. 
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6.2 Min MPG-uddannelse 

Alle fagene jeg har taget, har centreret sig meget omkring min personlige 

lederrolle og kommunikation. De har alle givet mig interessant viden om det at 

være leder i en offentlig organisation. Specielt interessant har det været at tage 

modulet Personligt lederskab og coaching v. Stelter og Fogh Kirkeby, og Retorik for 

ledere v. Jonas Gabrielsen. Jeg havde personligt store udfordringer på 

sommerskolen i Krakow om offentlig værdi, men det var et meget spændende 

kursus, hvor vi mødte flere udenlandske forfattere og teoretikere. Jeg havde 

mange refleksioner efterfølgende og fik gode forbindelser til medstuderende i 

udlandet bagefter. Desuden havde jeg på PUF mulighed for at komme til Kosovo i 

forbindelse med mini-etnografien for at følge en medstuderende i hans arbejde 

som udsendt for Beredskabsstyrelsen. Et MPG forløb kan altså også føre til 

spændende og anderledes oplevelser, hvis man er åben overfor det. 

Min MPG 

2014: Ledelsesfagligt grundforløb, Ledelse 
af fagprofessionelle, Personligt lederskab og 
coaching, Personligt udviklingsforløb A. 

2015: Personligt udviklingsforløb B, Retorik 
for ledere, Samfundsvidenskabelig metode, 
Kommunikation og ledelse, International 
summer school. 

2016: Reform og forandring, Strategisk HRM 
i det moderne arbejdsliv 

 

Jeg vil mene, at jeg har opnået at udfylde MPG’s kompetenceprofil: 

• Kontekstuel viden – viden om værdier og 

vilkår for ledelse i og af offentlige 

organisationer. 

• Analytisk kompetence – teoriforståelse 

og anvendelse, evne til systematisk 

iagttagelse og dokumentation. 

• Refleksiv kompetence – evne til at 

reflektere over egne iagttagelses- og 

handlemuligheder, egne ledelsesvilkår og 

ledelsespraksis. 

• Praktisk ledelseskompetence – evne til at 

identificere udviklingsbehov og handlemuligheder, omsætte visioner og 

strategier til handling, herunder gennemføre forandringer i praksis og sikre 

målrettet drift. 
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• Personlig udviklingskompetence – øget bevidsthed om egne kompetencer, 

præferencer, værdier og handlemåder. 

• Normativ kompetence – evnen til at tænke og handle normativt, evnen til 

at bedømme problemer ud fra en værdimæssig og etisk synsvinkel, at 

kunne udvise professionel og personlig integritet i skiftende kontekster. 

Jeg har haft en del succes med at ændre nogle ting på min arbejdsplads, hvor jeg 

har været meget motiveret for at skabe forandringer i en svær tid. Jeg har blandt 

andet formået at overholde mine budgetter, fået sat arbejdsmiljø på dagsordenen, 

implementeret Sundhedsplatformen uden den helt store fortvivlelse blandt 

sekretærerne og ændre den sårbarhed, der opstod efter nedskæringer i 

sekretærgruppen. 

MPG har været med til at forme mig til den leder jeg er blevet i dag, hvor jeg har 

fået mere mod til at agere i en omskiftelig hverdag. 

6.3 Arbejdet med masterafhandlingen 

Det var lidt en streg i regningen, at jeg blev opsagt i september måned, lige før min 

opgave rigtigt skulle i gang. Det har blandt andet betydet, at jeg ikke har kunnet 

diskutere mine opdagelser med min chef og ikke havde mulighed for at lave en 

spørgeskemaundersøgelse til mine medarbejdere. På den anden side har det 

betydet, at jeg har haft mulighed for at interviewe, læse teori og skrive min opgave 

når jeg følte mig motiveret til det. Jeg har således kunne skrive i hverdagene og 

kunnet holde ’fri’ i weekenderne. Det havde jeg slet ikke haft samme mulighed for, 

hvis jeg skulle have haft fuldtidsarbejde ved siden af.  

Det havde dog været spændende at kunne vise min arbejdsplads mine resultater 

undervejs og derved være med til at påvirke, hvordan vi selv kunne planlægge 

handling og komme videre med vores opgaver. 

Forløbet med at skrive masterafhandling har været en utrolig lærerig proces. Det 

var enormt spændende at læse interviewene bagefter og få dem analyseret ud fra 

teorierne.  

Fremadrettet er det eneste vi kan være sikre på, at der altid vil komme 

forandringer på vores arbejdspladser – ligegyldigt hvor vi arbejder. Det har været 

meget lærerigt at dykke ned i, hvordan man skaber mening og hvordan forskellige 

medarbejdere bliver motiveret på arbejdet. Både forandringer og meningsskabelse 

er konstante. Uagtet mit fremtidige virke ikke længere vil være på Amager 

Hvidovre Hospital som ledende lægesekretær, vil jeg altid kunne bruge Weicks 

teori om meningsskabelse ved enhver forandring på enhver arbejdsplads – 

offentligt eller privat, for bedre at kunne forstå, hvordan medarbejderne skaber 

mening i organisationen. Herzbergs to-faktor teori vil fremover altid minde mig 
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om, at en medarbejder synes motivations-faktorerne er vigtigere end 

vedligeholdelsesfaktorerne. Helle Heins motivationsprofiler vil jeg fremover kunne 

bruge ved at identificere de enkelte medarbejderes ledelsesbehov og hvordan de 

enkelte arketyper arbejder bedst.  

 

 

 

Lise Læbel 
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Bilag 

 

Bilag 1: Interviewguide 

 

Problemstilling: 

Hvordan finder lægesekretærerne i Region Hovedstaden mening i deres arbejde efter 
indførelsen af Sundhedsplatformen på Regionens hospitaler og hvordan formår nogle 
lægesekretærer fremfor andre at skabe mening og bibeholde motivationen trods ændrede 
roller på arbejdspladsen. 
 

  

Erkendelsesmål/ 

Forskningstype 

 

Den forstående forskningstype 

Teori/Begreber 

 

Weicks meningsskabelse 

Herzberg og Helle Heins motivationsteorier 

Metode 

 

 

4 kvalitative interviews med lægesekretærer fra de 4 såkaldte bølger i 

forhold til implementeringen af Sundhedsplatformen, dvs. fra 

henholdsvis Herlev Gentofte, Rigshospitalet Glostrup, Amager 

Hvidovre og Psykiatrien.  

Introduktion 
  
 
Baggrund til 
statistik 
  
Retrospektiv 
mening 
  
 
Hvordan ser du på 
SP-
forandringerne? 
 
Identitet 
  
 
Socialt perspektiv 
  
 
Værdiskabelse 

Introduktion til den interviewede om emnet, tidsramme og lovning på 
anonymitet.  
 
Hvilket hospital er du ansat på? Hvor længe har du været 
lægesekretær? Hvornår fik I indført SP? 
 
Kan du huske, hvad din første tanke var, da du hørte, at vi skulle have 
nyt registreringssystem? 
Hvad tænkte du meningen var med et nyt system? 
 
Hvad er den mest positive forandring, der er sket efter SP? Hvorfor? 
Hvad er den mest negative forandring, der er sket efter SP? Hvorfor? 
 
 
Hvad betyder mening med arbejdet for dig? 
Kan du komme med nogle eksempler? 
 
Har I på din afdeling prøvet at skabe mening i arbejdet for jer 
lægesekretærer efter I har fået SP? (uddyb) 
 
Hvad tænker du er din rolle i forhold til at skabe værdi for patienten? 
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Retrospektivt og 
handling 
 
Kontinuerligt  
 
 
 
Afslutning 
 

Hvordan skaber du værdi for dig selv i arbejdet? 
 
Er der noget, du har ændret efter indførelsen af SP?  
Har du fået nye arbejdsopgaver efter I har indført SP?  
 
Hvordan tænker du, at fremtiden bliver for en lægesekretær med SP?  
Hvad tænker du, at du selv kan gøre for eventuelt at skabe (mere) 
mening og værdi i det arbejde du udfører nu? 
 
Er der noget som vi mangler at tale om eller noget som du gerne vil 
fortælle mig i forhold til det som vi har talt om. 
 
TAK 

Forventet resultat 

 

 

 

 

Jeg håber at blive overrasket, men jeg tænker, at der vil være en vis 

grad af håbløshed. Jeg tror ikke, at der er blevet talt særligt meget om 

deres følelser og det at skabe mening og værdi i deres nye 

arbejdsopgaver. Der tales mere om direkte opgaveløsning og 

opgaveglidning. Måske er der også forskel i, hvordan 

lægesekretærerne finder mening i arbejdet afhængigt af, hvor langt 

de er i processen (tænker her at interviewe fra 4 forskellige 

hospitaler, der har implementeret SP forskudt hen over et år), hvor 

sekretærerne, der har været i gang længere tid har fået andre og 

mere spændende opgaver. Men til gengæld gik implementeringen på 

Herlev Gentofte Hospital ikke så godt, idet de manglede god og 

konkret undervisning, ændring af arbejdsgange og flere af 

funktionerne i SP blev først udviklet efter de havde implementeret og 

derfor manglede de undervisning og viden om funktionerne. 
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Bilag 2: Transskribering ”Pia” 

10.11.2017 Interview med 1. respondent fra Amager Hvidovre Hospital 
 
Introduktion til den interviewede om emnet, tidsramme og lovning på anonymitet.  

Hvilket hospital er du ansat på?   

Hvidovre Hospital. 

Hvor længe har du været lægesekretær?  

Siden 2002. 

Hvornår fik I indført SP? 

17. marts 2017 

Kan du huske, hvad din første tanke var, da du hørte, at vi skulle have nyt 

registreringssystem? 

På det tidspunkt arbejdede jeg i en anden afdeling og da vi var meget bekymrede for det 

fordi der allerede dengang gik rygter om, at der ikke længere ville være brug for 

lægesekretærer. Så det var sådan lidt med – hvad skal man sige -  med blandede følelser. 

Jeg var nysgerrig og syntes det var interessant, men samtidig var jeg også – man vidste 

ikke rigtig om man var købt eller solgt. 

Hvad tænkte du meningen var med et nyt system? 

Dels, at vi jo dagligt brokkede os over, at vi skulle logge ind i 6-7 forskellige systemer så vi 

glædede os jo til ét fælles system, men det havde også helt klart noget med økonomi at 

gøre og synlighed på den måde, hvor ressourcerne blev brugt tænker jeg. I hvert fald fra 

både politisk og regionalt, altså at de kunne se, at når der blev registreret korrekt kunne 

de se, hvor der var brug for ressourcerne osv.  

Hvad er den mest positive forandring, der er sket efter SP? Hvorfor? 

Jeg synes det er genialt, at man kan se patienternes forløb på andre hospitaler og man 

ikke ligesom kan komme til at booke en tid samtidig med, at de har en tid på et andet 

hospital.  

Så selve systemet ser du som noget positivt? 

Ja, jeg synes, at jo længere tid der går, jo flere ting lærer man også. Men jeg synes stadig 

det er et komplekst system og især kodningen fordi man ikke rigtig ved om det man gør 

er rigtigt eller. Der er jo de der røde stopklodser, men hvis de ikke er der, ved man det 

ikke. Der mangler man lidt overblik og overskuelighed.  

 

Hvad er den mest negative forandring, der er sket efter SP? Hvorfor? 

Rent kollegamæssigt synes jeg, at SP har gjort, at vi er blevet meget isolerede. Vi sidder 

bare med vores egen pc. Vi behøver ikke rigtig at tale med nogle andre. Man sidder bare 

foran den her skærm og det er ikke alt, der i teorien behøver at blive betjent af en 

lægesekretær kan man sige. Desværre.  
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Hvad betyder mening med arbejdet for dig? 

Det betyder for meget. At jeg er glad for at stå op om morgenen og tage hen på arbejdet, 

mødes med mine kollegaer og bare det at udrette noget.  

Kan du komme med nogle eksempler? 

Det er når jeg ligesom, dels når alle mine arbejdsopgaver på en dag og at jeg hjælper 

patienterne over telefonen, f.eks. med at hjælpe med at rykke rundt på nogle tider. Det 

kan være også at være det lyttende øre og at man føler, at man gør bare en lille forskel 

ved at være der og lytte til dem og forstå deres frustrationer på, at de ikke bliver indkaldt 

og for eksempel ikke kan komme til en undersøgelse og må udsættes og så prøver man at 

gøre, hvad man kan for at hjælpe dem. At man også har noget medbestemmelse og kan 

komme med nogle forslag på forbedringer i hverdagen arbejdsmæssigt. At man ligesom 

når sine ting, får udrettet noget og at folk kan se, at det gør en forskel, at man er der og 

at man laver sit arbejde og bliver anerkendt.  

Er der noget af det du har nævnt, der har ændret sig efter SP? 

Jaa, altså jeg synes jo ikke, at opgaverne er blevet mere spændende, desværre, med SP. 

Og det har jo nok noget med det tekniske at gøre, men man er også blevet taget lidt væk 

fra fokus. Godt nok tager vi telefonen og taler med patienterne, og jeg synes stadig, at 

det er vigtigt, at vi er lægesekretærer og at vi har den baggrundsviden så man ikke ’bare’ 

kan sætte en almindelig kontorfunktionær på pladsen fordi det altså er vigtigt, at man 

kender noget til sygdommene indenfor ens felt osv. Men jeg synes man er kommet sådan 

mere væk fra patienterne idet man ikke sidder og skriver notaterne. Man sidder jo bare 

og validerer. Jeg synes kvaliteten i arbejdet også er forsvundet. Jeg satte jo en ære i at 

aflevere et godt stykke arbejde, så det var stavet korrekt og brevene var sat ordentligt op 

osv. Det synes jeg ligesom om er blevet lidt som en ligegyldighed nu og det bryder jeg mig 

ikke om.  

Du føler ikke, at du leverer lige så meget kvalitet nu som før? 

Nej. Jeg synes ikke, at det er muligt. Det er blevet frataget os, blandt andet det med 

skrivningen og korrespondance i det hele taget. Det er meget få breve vi sender til 

patienterne, det er jo lægerne selv, der sender brevsvar osv.  

Har I på din afdeling prøvet at skabe mening i arbejdet for jer lægesekretærer efter I 

har fået SP? 

Nu er vi i den lidt uheldige situation, at vi først lige nu har fået ansat vores nye ledende 

lægesekretær for et par måneder siden så vi arbejder hen imod at få nogle ensrettede 

arbejdsgange i hele enheden fordi det er en ret stor enhed vi arbejder i med tre 

forskellige specialer. Så jeg vil sige, ikke endnu. Vi har ikke nået til at kunne mærke, at der 

er kommet en struktur på det og ensrettede arbejdsgange til at man kan mærke, at der er 

ved at være mening med de ting man gør. Men det er noget vi vil arbejde videre med. 

Hvad tænker du er din rolle i forhold til at skabe værdi for patienten? 

Det er netop at være lyttende, forstående og at man har kendskab til specialet, og at det 

man ikke ligesom evner at svare på, sender videre til en sygeplejerske for eksempel. Men 
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jeg synes faktisk, at samtlige af os evner at give patienten ro og at de ikke skal… Vi kan jo 

godt svare på, at det ikke gør noget, at du lige venter en uge mere for eksempel. Det 

kendskab får man jo ikke bare lige sådan. Jeg får meget god feedback fra patienterne, 

’det var godt at tale med dig’.  

Hvordan skaber du værdi for dig selv i arbejdet? 

Jeg prøver på den måde at – hvad skal man sige – at melde ind med idéer til forbedringer 

til arbejdsgange og sådan noget. At man selv er deltagende og melder ind på forskellige 

opgaver, videreuddannelser og prøver på ikke at blive for frustreret over, at kollegaer – at 

der er så meget sygdom og fravær. Nåh, så kunne man igen ikke nå dagens dont fordi så 

var den og den væk. Jeg synes det er vigtigt også at have en god arbejdsmoral. Det giver 

også en værdi i hverdagen.  

Er der noget, du har ændret efter indførelsen af SP?  
Nej, jeg tror ikke sådan, at lige præcis jeg har ændret noget. Vi har i fællesskab talt om 
arbejdsgange og sådan.  
Personligt har jeg besluttet mig for – et par måneder efter vi var gået i gang – at jeg skulle 
ikke være så bange for SP. At man bare måtte prøve at klikke rundt og finde ud af det. 
Men ellers har jeg jo bare måttet – hvad skal man sige – acceptere SP for det er her jo at 
blive. Så jeg vil ikke sige sådan, at jeg er super glad for det, men jeg tænker, at det kan 
man lige så godt være for det forsvinder ikke. Jeg har accepteret forandringen.  
 
Har du fået nye arbejdsopgaver efter I har indført SP?  
Ja, det har jeg på den måde, at jeg er udpeget til at være nøgleperson. Så jeg kommer til 
at skulle undervise mine kollegaer i forskellige nye tiltag og ny viden indenfor SP.  
 
Hvordan tænker du, at fremtiden bliver for en lægesekretær med SP?  
Det er svært at forudsige, for der dels er al den her uro om besparelser og hvad det er vi 
må og ikke må i SP og hvad det er vi gerne vil i SP. Jeg synes jo, at vi alle sammen skal 
kæmpe for at tage så mange opgaver til os som muligt fordi vi er det administrative led 
og så synes jeg også vi skal kæmpe for vores faglighed. Det er ikke lige meget om det er 
lægesekretærer eller kontorassistenter, der varetager opgaven.  Fagligheden er vigtig for 
udførelsen af arbejdet. Ellers kan jeg godt se, at den uddannelse forsvinder. Jeg har hørt 
rygter om, at lægesekretæruddannelsen skal laves til en længerevarende uddannelse, 
hvor det vil sige, at det bliver en højere uddannelse. Jeg synes et eller andet sted ikke, at 
det hænger sammen med det de siger, at det ikke behøver at være en uddannet, der 
sidder og varetager de ting så måske vil den bare forsvinde den uddannelse og hvem, der 
så skal sidde med opgaverne ved jeg ikke, men jeg tror ikke, at det bare kan være ’fru 
Jensen fra gaden’, der kan. Der skal jo være nogen, der varetager valideringen af koder, 
epikriser og alt det, der skal sendes ind. Men det kan måske være nogle af de der 
akademikere, der ellers sidder rundt i huset som så skal overtage tjansen. 
Jeg er meget usikker på, hvordan fremtiden for en lægesekretær bliver, men jeg håber 
virkelig, at vi stadig er her som lægesekretærer. Jeg vil meget gerne blive i mit nuværende 
arbejde med SP, hvad det end bringer. Men jeg kan desværre godt frygte, at det ikke ser 
sådan ud 5-10 år i fremtiden.  
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Hvad tænker du, at du selv kan gøre for eventuelt at skabe (mere) mening og værdi i 
det arbejde du udfører nu? 
At komme med input hver gang vi har møder om arbejdsgange og sådan, at man selv 
ligesom er med i front med at bestemme, hvad vi skal arbejde med og deltage i 
demonstrationer som i Hillerød og alle sådan nogle ting. Bringe budskabet videre, at vi er 
et vigtigt led og vi skal ikke bare fjernes fra opgaven. Være lidt aktive selv. 
 
Er der noget som vi mangler at tale om eller noget som du gerne vil fortælle mig i 
forhold til det som vi har talt om. 
Det er vigtigt også for vores lille faggruppe, at vi har nogle gode ledere, der kæmper for 
os. Vi er, føler jeg, nederst i hierarkiet så for at vi skal kunne løfte opgaven skal vi 
selvfølgelig vare samlet som enhed af lægesekretærer, men vi skal også have vores ledere 
med. Og så må vi bare håbe, at tingene de løser sig til den positive side. At de store herrer 
kan se, at det vigtigt, at vi er her og at vi gør en forskel. 
 

TAK 
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Bilag 3: Transskribering ”Gitte” 
11.10.2017 Interview med 2. respondent fra Psykiatrien 
 
Introduktion til den interviewede om emnet, tidsramme og lovning på anonymitet.  

Hvilket hospital er du ansat på?  

Region Hovedstadens Psykiatri. 

Hvor længe har du været lægesekretær?  

Siden 2006. 

Hvornår fik I indført SP? 

19. maj 2017. 

Kan du huske, hvad din første tanke var, da du hørte, at vi skulle have nyt 

registreringssystem? 

Åh nej. Jeg tænkte åh nej, da man i hvert fald siden jeg blev ansat i 2006 har talt om, at 

lægesekretærerne ville blive overflødige. Så nu sker det her vi er blevet advaret om i så 

mange år. 

Hvad tænkte du meningen var med et nyt system? 

Det de siger er jo at samle flere systemer i ét, hvor vi før har haft flere systemer. Og lige 

den del af det giver jo meget god mening. Problemet er jo bare, at man på forhånd har 

hørt om systemet og har hørt, at det ikke giver så god mening i forhold til det danske 

sundhedsvæsen som det gør til det amerikanske fordi det jo er et faktureringssystem.  

Så hvad var dine forventninger til det? 

Mine forventninger var lunkne. Jeg frygtede det, men samtidig prøvede jeg også at 

bevare det åbne sind, som de sagde, at man skulle bevare. 

Hvad er den mest positive forandring, der er sket efter SP? 

Det må være, at mit stressniveau er faldet, men det er sådan lidt ambivalent fordi det kan 

godt være, at mit stressniveau er faldet, men det jeg synes ikke, at arbejdet giver mening 

mere.  

Hvorfor er dit stressniveau faldet, tror du? 

Fordi mine tidligere opgaver nu ligger hos lægerne. Så jeg har færre opgaver og fordi 

arbejdet op til indførelsen af SP var rigtig rigtig hårdt og jeg synes, at der blev kørt rovdrift 

på sekretærerne i forhold til at klargøre systemet og lige så snart systemet gik life, så var 

opgaverne væk.  

Hvad er den mest negative forandring, der er sket efter SP?  

Kvaliteten i det arbejde jeg kan se, at der bliver lavet. Min dag går jo rigtig meget med at 

sidde og rette fejl efter behandlere og det synes jeg ikke giver mening til at arbejdet 

skulle have været udført ordentligt fra start af.  

Hvad med din kvalitet i arbejdet, har det ændret sig? 

Det er svært at sige, idet mine opgaver er meget anderledes nu, men jeg synes jeg bare 
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jeg bruger tid på nogle forkerte ting. Jeg bruger tid på at pille forløb fra hinanden og rette 

fejl i modsætning til, at jeg føler der skal være kvalitet i det der ligger derinde.  

Hvad betyder mening med arbejdet for dig? 

Det betyder rigtig meget, at jeg kommer ind på min arbejdsplads og føler, at det jeg laver 

giver mening for hele pakken, der hedder det offentlige sundhedsvæsen.  

Kan du komme med nogle eksempler? 

For eksempel nu, hvor patienterne har så fri adgang til deres journaler, at de kan komme 

ind og se en ordentlig kvalitet, at de ikke ser halvfærdige notater med fejl og forkortelser 

de ikke forstår, læger der ikke kan kommatere, dele ord op eller… Jeg synes, at det giver 

noget, at notatet er godt, det føles mere professionelt. Så man tænker, at det rent faktisk 

er professionelle medarbejdere, der har siddet og udarbejdet det.  

 

Har det ændret sig efter SP? 

Ja, jeg synes ikke, at det giver så meget mening for mig længere. Jeg synes bare, at jeg er 

blevet en skraldespandsfunktion i forhold til, at jeg rent faktisk syntes, at jeg tidligere 

havde en funktion. Nu synes jeg ikke rigtig, at jeg har noget. Bare en oprydning-efter-

andre-funktion.  

Har I på din afdeling prøvet at skabe mening i arbejdet for jer lægesekretærer efter I 

har fået SP?  

Det har vi prøvet at gøre i samarbejde med vores kollegaer for at høre dem, hvad de 

kunne tænke sig, at vi som sekretærer laver i forhold til SP. Det er jo ikke alt vi kan få 

opfyldt endnu, men vi håber da på sigt, at der kan blive noget arbejdsglidning. Når 

behandlerne rent faktisk savner det vi har lavet før, mærker man bare en snert af ens 

fagprofessionelle stolthed i forhold til at vi havde en betydning. Vi er en tværfaglig 

funktion, så vi sidder alle faggrupperne til møderne og har sammen prøvet at udarbejde, 

hvad vi godt kunne tænke os, at lægesekretærerne kunne lave så vi ikke bare sidder og 

kører koder igennem og er en skraldespandsfunktion. 

Hvad tænker du er din rolle i forhold til at skabe værdi for patienten? 

Min rolle er at sørge for, at patientens forløb går så gnidningsfrit som det overhovedet 

kan. At patienten får sine tider, at patienten bliver indkaldt som de skal, at de kan læse 

om deres behandlingsforløb og rent faktisk forstå det. De kan ringe ind og føle, at der er 

styr på tingene. Det synes jeg er værdi når vi sjældent kan få fat på behandlerne, så det er 

mig, der skal sørge for, at de stadig får en hjælp indtil de kan tale med deres behandler.  

Hvordan skaber du værdi for dig selv i arbejdet? 

Ved at føle, at jeg gør en forskel. Blandt andet ved at hjælpe behandlerne så de har det 

frirum de skal have til at koncentrere sig om patienten. Det gør jeg ved at stå til rådighed 

når de har brug for mig, og hjælper så godt som jeg nu kan, hvilket ellers er blevet svært 

med det nye system. Jeg ville gerne kunne hjælpe mere. 
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Er der noget, du har ændret efter indførelsen af SP?  
Nej, ikke som sådan. Jeg prøver at tage en dag ad gangen og se, hvad dagen byder. Så jeg 
synes ikke, at jeg er nået dertil, at der har været så meget jeg har kunnet ændre.  
 
Har du fået nye arbejdsopgaver efter I har indført SP?  
Nej, det synes jeg ikke ud over, at jeg har fået flere oprydningsopgaver. Det havde vi også 
før, nu er der bare flere af dem, da der er flere forløb, der er noget rod. Men der er ikke 
kommet nye opgaver til som sådan. Der er forsvundet opgaver, men ikke kommet nye til. 
Der er bare blevet flere af de andre opgaver.  
 
Hvordan tænker du, at fremtiden bliver for en lægesekretær med SP?  
Jeg tænker, at hvis der ikke kommer opgaveglidninger, så der kommer nogle opgaver 
tilbage til os, så tænker jeg, at den ikke er god. Hvis jeg skal sidde og lave det arbejde jeg 
gør, og der ikke kommer flere opgaver til, så vil jeg glemme at bruge min hjerne. Jeg føler 
ikke, at jeg får udfordret mit hoved godt nok. Jeg føler ikke, at jeg har værdi i mit arbejde. 
Jeg kommer ikke hjem og føler, at nu har jeg haft en god arbejdsdag, hvor jeg virkelig har 
fået udrettet noget. Jeg føler ikke, at jeg gør en forskel længere. Det jeg laver, kunne 
nogle andre også lave. Sådan havde jeg det ikke før.  
 
Hvad tænker du, at du selv kan gøre for eventuelt at skabe (mere) mening og værdi i 
det arbejde du udfører nu? 
Lige nu går det ud på at råbe højt og sige min mening om, hvordan jeg synes tingene 
foregår og så håbe på, at dét gør en forskel. Konkret taler jeg når Centerledelsen er her. 
De virker til, at de hører, men processen er også så ny endnu i forhold til, at det var i maj 
måned vi startede og de lagde ud med at sætte en fyringsrunde i gang, som de så kalder 
en gevinstrealisering. Det slog en lidt ud af kurs, da vi ikke havde regnet med, at det gik så 
hurtigt. Så det er spørgsmålet, hvor meget de lytter. Det må vi se. 
 
Er der noget som vi mangler at tale om eller noget som du gerne vil fortælle mig i 
forhold til det som vi har talt om. 
Ikke andet end hele processen i forholdet til at indføre den her Sundhedsplatform når jeg 
tænker på, hvor meget lægesekretærerne har været på de sidste år i forholdet til at 
klargøre hele processen og man så sætter et system i gang, hvor en faggruppe faktisk 
bliver overflødig. Efter de har krævet så meget af os, krævet ekstra indsatser. Vi er dem, 
der har været på flest kurser, vi har haft overarbejde, vi har haft weekendarbejde og så 
lige så snart det indtræder, så er gevinsten realiseret forstået på den måde, at så kan 
faggruppen annulleres. Det synes jeg er skræmmende. Så kunne man tænke, hvem bliver 
den næste faggruppe. 
 
Hvordan tænker du din nære ledelse ind i det du siger? 
Jeg tænker, at det har været dårligt håndteret og er det stadig. Det bliver stadig dårligt 
håndteret i forholdet til kommunikation og synliggøre, at de stadig ved, at vi er her. Lige 
nu har vi lige været igennem sådan en omstrukturering med flytning og vi har været i to 
uger på et kontor uden netværksstik uden vores leder har været forbi og spørge til, 
hvordan arbejdet fungerer. Enten fordi de er vant til at vi får det til at fungere, eller fordi 
de er ligeglade.     TAK  
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Bilag 4: Transskribering ”Birthe” 
12.10.2017 Interview med 3. respondent fra Herlev Gentofte Hospital 

Introduktion til den interviewede om emnet, tidsramme og lovning på anonymitet.  

Hvilket hospital er du ansat på?  

Jeg er ansat på Herlev Gentofte Hospital. 

Hvor længe har du været lægesekretær?  

Siden 2008. 

Hvornår fik I indført SP? 

D. 21. maj 2016. 

Kan du huske, hvad din første tanke var, da du hørte, at vi skulle have nyt 

registreringssystem? 

Ja, men det var også fordi det blev malet op som det blev. Jeg har været TR 

(tillidsrepræsentant) siden 2012 og da jeg fik det forelagt første gang var inde i HK, og da 

lød det meget som om vi var på vej ud. At lægesekretærerne var en faggruppe, som skulle 

drosles meget ned. Jeg er også elevansvarlig, og vi blev faktisk skåret ret hårdt i 

elevoptaget. Så jeg følte, at det var et signal om, at der ikke var brug for 

lægesekretærerne fremover.  

Hvad tænkte du meningen var med et nyt system? 

At umiddelbart kunne jeg godt se, at der lå noget i det, fordi det virkede som om man 

havde så mange forskellige systemer, så nu ville man prøve at samle det og gør det mere 

enkelt. Jeg kan godt lide IT, så dén tanke synes jeg var positiv. 

Hvad er den mest positive forandring, der er sket efter SP? 

Det er nok, at man ikke skal ind i 20 systemer. Det er nok, at man kan gå ind i ét system 

og så kan man se blodprøvesvar, nu er billeddiagnostiske undersøgelser kommet med på 

og man kan se det hele ét sted. Det tænker jeg er det mest positive, at man ikke skal ind 

og lukke alle mulige systemer op, selv for mig. 

Hvad er den mest negative forandring, der er sket efter SP? 

Det er, at jeg har mistet overblikket. Jeg synes ikke, at SP er så gennemskueligt. Jeg synes 

at forløbene især, er fuldstændig rodet sammen. Man har ikke det her overblik over 

patientens forløb, som jeg syntes vi havde i OPUS og GS. Det er gået af fløjten.  

Hvad betyder mening med arbejdet for dig? 

Det er måske sådan en gammel sekretærfloskel, at jeg gør en forskel. Det der er vigtigt 

for mig og betyder noget for mig, er at være med til at skabe nogle gode patientforløb.  

Kan du komme med nogle eksempler? 

Jeg gør en forskel ved, at jeg har været vant til at booke undersøgelser og jeg får det 

tilrettelagt sådan, at patienterne skal komme her så få dage som muligt så man ikke 

kommer ind én dag og får lavet ultralyd, en dag for at tale med lægen og en dag for at få 
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taget blodprøver og noget tredje, men at jeg samler det sammen så patienterne kan 

nøjes med at få nogle få dage, hvor der så bliver foretaget flere ting 

Har det ændret sig efter SP? 

Ja. Nu er jeg så heldig, at vi kommer lidt på banen igen, men i starten blev jeg holdt ude, 

hvis man kan sige det sådan. Fordi det var ikke min opgave mere. Jeg måtte ikke bestille 

blodprøver, jeg måtte ikke bestille undersøgelser, jeg måtte ikke booke alle de her ting, 

og det betød, at lægerne bookede og bestilte og så kom patienterne netop fuldstændig til 

alle de forskellige ting på hver sin dag. Patienterne ringede ind og syntes ikke det var 

okay. De kunne ikke rigtig forholde sig til, at det ikke var noget problem før, hvorfor var 

det så nu. Og det var jo ikke en læge, der skulle forklare det – det var en sekretær.  

Så der er kommet mere kvalitet ind igen i arbejdet? 

Ja fordi – det er nok ikke det, der var meningen med systemet – men vi har simpelthen 

fået lov til at booke, så det gør jeg igen på en lidt anden måde, hvor jeg selv laver ’best. 

Ord.’. Så man gør det som systemet er sat op til, men det var hensigten, at det var 

lægerne, der skulle gøre det. Vi diskuterer faktisk også dagligt, når der kommer nye 

læger, om vi ikke nok vil hjælpe dem fordi de synes det er for stor en belastning.  

I forholdet til lige efter indførelsen af SP, er der så kommet mere mening i arbejdet for 

jer igen? 

Ja. En hel del af det er kommet tilbage. 

Har I på din afdeling prøvet at skabe mening i arbejdet for jer lægesekretærer efter I 

har fået SP?  

Vi har i hvert fald prøvet at italesætte det overfor ledelsen og jeg vil sige, at lægerne og 

lægesekretærerne har været rigtig enige. Vi har prøvet at italesætte, hvem er det, der er 

bedst til at løse denne her opgave – hvor giver det mest mening. Så har vi på den måde 

fået lov til at få nogle af vores gamle opgaver tilbage. Og så er det stadig – og det har det 

hele tiden været – en læge, der ordinerer. Det er stadig ikke en sekretær, der ordinerer, 

men det er os, der gør det praktiske. Så fra at vi havde opgaven før i tiden, så blev den 

taget fra os, og nu har vi fået dem tilbage igen.  Vi har talt meget om det i afdelingen. 

Hvad tænker du er din rolle i forhold til at skabe værdi for patienten? 

Jeg synes, at min rolle dels er at være ansigt ud ad til. At være den man ringer til, og man 

kontinuerligt er der. Ikke en læge, som man måske ikke kan få fat i, en at det er mig, der 

sørger for at skabe kontakt, hvis der er behov for at tale med en læge eller en 

sygeplejerske. Så er jeg kontaktpersonen, som så at sige er der mandag til fredag. Og så 

er jeg igen blevet den, der søger for at patientforløbet bliver optimeret. Det synes jeg, er 

det jeg kan skabe af værdi for patienterne, at de føler, at de får den rette behandling til 

den rette tid.  

Det koster desværre så mere tid med SP, så vi har fået ventelisteproblematikken i nakken 

igen. Den er blevet meget voldsom. Vi har ventetider, som jeg synes vi havde fået banket 

helt i bund før SP. De er kommet tilbage igen, og det har vi ikke fået indhentet endnu. Vi 

har absurde lange ventetider.  
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Hvordan skaber du værdi for dig selv i arbejdet? 

Det gør jeg ved, at det har en mening. Jeg vil sige, at lige da vi havde fået SP og vi ikke 

måtte noget, da jeg syntes næsten bare, at jeg var blevet controller. Og det er måske det 

jeg synes er allermindst spændende for mig. Nogle kan godt lide det, jeg kan ikke. Jeg vil 

gerne ikke sidde og kontrollere, at de andre har siddet og lavet det de skal og sende 

tilbage til dem, at de mangler at skrive dit og mangler at skrive dat på. Jeg ved, at der har 

været nogle udfordringer for sekretærerne på sengeafsnittene, hvor de synes, at de hele 

tiden har den controllerfunktion, hvor de sender det hele tilbage til lægen. Jeg synes, at 

det er rigtig dejligt, at jeg ligesom kan lave noget igen, som giver mening og jeg føler, at 

jeg bliver – hvad kan man sige – en ressource. At vi bliver et team, at vi laver ligesom hver 

vores del og det er rigtig vigtigt for mig at være en del af et team og ikke bare være en, 

der sidder bag ved og taster. Vi er på vej til igen at blive værdsat som gruppe.  

 
Er der noget, du har ændret efter indførelsen af SP?  
Jeg er i hvert fald blevet bedre til at få lagt sager ind når tingene ikke virker. Jeg er måske 
på en eller andet måde blevet – jeg ved ikke jeg vil sige, at jeg blevet bange for mit job – 
men jeg er alligevel blevet lidt bange for, at vi bliver sluset ud. Så jeg er blevet mere 
opmærksom på, at det her virker ikke – det kunne være smart at gøre sådan eller sådan. 
Brug os nu, hvor vi har vores kompetencer. Jeg er blevet bedre til at råbe højt. Et eller 
andet sted er jeg bange for eksistensen af lægesekretærgruppen, da jeg ikke tænker, at 
det er alle afdelinger, der er lige imødekommende. Jeg er bange for, at der er nogle 
steder, hvor man siger, at man kan klare sig uden.  
 
Har du fået nye arbejdsopgaver efter I har indført SP?  
Vi ser hjertepatienter nu, og det er mig, der sidder sammen med en hjertelæge, hvor det 
kun er hende og jeg, der sidder og arrangerer de her patienter og får dem puttet på og 
taget fra igen. Hun fortæller mig, hvornår der er tilgængelige dage, og hvor jeg så kan 
booke og indkalde patienter. Det er en ny opgave, som jeg ikke havde før. Jeg har fået, 
synes jeg, lidt et tillidshverv, at det kun er os til, der er koblet på og der ikke nogle 
sygeplejersker på eller andet, og den havde jeg ikke tidligere. Jeg ved ikke om jeg havde 
fået den, hvis ikke vi havde fået SP. Jeg er blevet specielt udpeget til opgaven. Der er 
faktisk kun to sekretærer, der reelt kan sidde og arbejde med det snapboard i afdelingen. 
Så det er jeg peget ud til og det synes jeg er lidt en cadeau.  
 
Hvordan tænker du, at fremtiden bliver for en lægesekretær med SP?  
Jeg tror, at vi skal råbe højt. Jeg tror, at nogle steder kan vi godt blive løbet over ende. Jeg 
tror, at det er rigtig vigtigt, at vi kommer ud og siger, at det er dét her vi kan.  
Hvem skal I råbe højt overfor? 
Det skal vi overfor vores ledelse. Jeg tænker, at jo højere op man går – der har jeg 
desværre erfaret, at der sidder nogle og tager nogle politiske beslutninger, som de faktisk 
ikke aner konsekvenser af. Så jeg tænker, at de nærmeste samarbejdspartnere godt ved, 
hvad vi laver, men jeg tror, der er nogle højere oppe i systemet, som ikke rigtig har 
forståelse for, hvad det egentlig er vi laver. Det var i hvert fald min erfaring, da det 
startede op, at rigtig mange havde en forestilling om, at vi sad 90 % af tiden med dutter i 
ørerne og det har vi ikke gjort. Det har faktisk ikke fyldt særlig meget af vores arbejdstid, 
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og det tror jeg er vigtigt, at vi ligesom bliver ved med at italesætte, at vi faktisk har en 
masse andre kompetencer. Brug os nu. Vi er smadderdygtige til IT. Vi er smaddergode til 
at lære fra os. Noget af det jeg bemærkede også til at starte med, at jeg synes ikke rigtigt, 
at vi har fået den optimale oplæring. Lægerne havde fået meget mere support, men vi 
havde lægerne stående inde på nakken os for at spørge, hvordan gør vi dét, hvordan gør 
vi dét. Og så tænker jeg, at en af vores kompetencer er, at vi er rigtig gode til at lære fra 
os. Så brug os nu.  
Hvad tror du vil ske, hvis de ikke hører jer? 
Så skal nogle af os i hvert fald være gode til at kæmpe lidt for at blive hørt. Nu hjælper 
det jog også, at jeg sidder med den kasket på hovedet, at jeg er TR og vi har lige været 
oppe og lave sådan en lille event i Hillerød. Det har vi jo nærmest aldrig gjort før. Banket 
lidt på, prøv nu at hør på os. Så må vi lave noget mere af det, tænker jeg.  
 
Hvad tænker du, at du selv kan gøre for eventuelt at skabe (mere) mening og værdi i 
det arbejde du udfører nu? 
Det er netop, at jeg selv byder ind, at jeg ikke kan sætte mig ned og vente på, at der er 
nogen, der siger, at vi kan bruge dig til et eller andet. Men at jeg selv siger, at det er dét 
her jeg kan. Prøv at brug mig. Og hver gang der kommer noget, så siger det her kan jeg 
godt løse og så skal man lade være med at sige, at jeg har så mange opgaver så det kan 
jeg ikke overkomme. Man skal bare byde ind. Og når der så ikke er hænder nok, så skal 
jeg nok gå ind og arbejde på, at vi får nogle flere sekretærer.  
Byde ind og bide sig fast.  
Jeg tænker også, at sygeplejerskerne blev koblet meget på de her blodprøver, de har også 
rigelig travlt. Så byd ind og lav det vi er gode til. Men hvis vi ikke siger noget, er der jo 
ingen, der får øje på os. Vi skal simpelthen bare blive bedre til at sige noget.  
 
Er der noget som vi mangler at tale om eller noget som du gerne vil fortælle mig i 
forhold til det som vi har talt om. 
Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik arbejdede endnu mere i teams. At vi på den måde 
lærte af at supplere hinanden så vi ikke er så… Det er det eneste – eller noget af det jeg 
har syntes har været svært er, at det har været så søjleopdelt. Jeg kunne godt tænke mig, 
at man kom meget mere ind i teams, at man arbejdede på en anden måde og bruger 
hinanden langt mere end vi gør nu.  
Jeg byder selv meget ind på de her teams, vi har også haft et med et 
urinvejsambulatorium. Der fandt vi ud af, hvad sekretæren kan og gør, hvad er det 
sygeplejersken kan og gør, og hvad er det lægen kan og gør, og der var på et tidspunkt, 
hvor vi faktisk overlappede hinanden alle tre faggrupper og det giver jo ikke nogen 
mening. Så i stedet skaber man mere tid til sig selv og man skaber mere mening med det 
man laver, at man faktisk kan gå ind os se okay, der hjælper vi. Så jeg kunne godt tænke 
mig endnu mere teamarbejde og jeg synes nogle steder, at man er slem til, at det kun er 
lægerne og sygeplejerskerne, der arbejder i teams og så kan sekretærerne sidde på en 
skrivestue og bare passe det hele. Jeg får meget mere mening med mit arbejde ved at jeg 
synes, at vi faktisk betyder noget igen. 
Jeg prøver også at få de andre sekretærer med. Jeg råber tit op fordi jeg er så bange for, 
at vi går i stå. Så bliver man afviklet i stedet for udviklet. 

TAK  
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Bilag 5: Transskribering ”Bente” 
13.10.2017 Interview med 4. respondent fra Rigshospitalet Glostrup 

Introduktion til den interviewede om emnet, tidsramme og lovning på anonymitet.  

Hvilket hospital er du ansat på?  

Rigshospitalet Glostrup 

Hvor længe har du været lægesekretær?  

Det har jeg været i flere omgange, men jeg har været ansat her i 8 år. Før det var jeg i det 

private lige efter jeg blev udlært, men jeg har været uddannet lægesekretær i omkring 20 

år.  

Hvornår fik I indført SP? 

D. 15. november 2016. 

Kan du huske, hvad din første tanke var, da du hørte, at vi skulle have nyt 

registreringssystem? 

FEDT! Jeg glædede mig helt vildt til at få noget nyt.  

Hvad tænkte du meningen var med et nyt system? 

At vi kunne arbejde bedre, mere sikkert, hurtigere og i det hele taget er der mange ting 

man kunne med den teknologi, der er i dag, få understøttet meget bedre så det ikke er en 

selv alting er afhængigt af. Husk, at du også skal gøre – husk, at du også skal gøre. Det er 

altid det, der har været det svære i patientforløbene, alle de ting alle skal huske at gøre 

før alting er hakket ordentlig af. Det er jo for alle faggrupper det gælder, og der havde jeg 

rigtig meget set frem til, at det her system kunne det. Jeg var faktisk med i den der 

gruppe, da der var de sidste tre systemer tilbage der skulle vælges imellem. Og det jeg 

blev præsenteret for dengang, jeg har faktisk stadig deres præsentation på et usb-stik 

derhjemme, det er overhovedet ikke det vi har fået. Men jeg havde virkelig glædet mig til 

at få noget nyt. Jeg synes det er skide sjovt når der kommer sådan noget nyt noget. Men 

det er jeg den eneste, der synes herinde kan jeg så sige. Jeg er helt udenfor dér. Jeg synes 

altid det er skægt når der kommer noget nyt, men der er jeg nok lidt anderledes hvad det 

angår tror jeg.  

Hvad er den mest positive forandring, der er sket efter SP? 

Ingen. Der er slet ikke nogle positive forandringer. 

Hvordan tænker du, at det kan være? 

Det er fordi, det er noget gammelt lort jo. Det er jo Word Perfect. 

Hvad så, hvis du tænker på ikke selve systemet, men er der sket noget positivt i 

afdelingen eller noget positivt ved dig selv du vil fremhæve? 

Altså vi kan jo sagtens forandres til… Vi laver jo det samme som vi gjorde før. Det tager 

bare længere tid. Jeg synes, at det er Kejserens Nye Klæder det her. Der er ingen, der må 

sige det, men de har jo ikke købt nogen Ferrari her. Vi andre, der er gamle nok kender 

Word Perfect med genvejstaster og vi har scrollelister. Hvem køber det i dag. Jeg havde 
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da troet, at vi fik sådan noget, der var minimums Windowsbaseret, som kan huske 

tingene med en masse warnings og alt muligt så man ikke havde det her Åh Gud har jeg 

nu husket det hele-agtige, ikke. Og det eksisterer jo ikke i det her system. Den viser ikke 

engang, at du har en liggende på en henvisningsliste i 50 dage. Der er jo ingenting den 

viser. Der er ingenting den hjælper en med. Det er derfor, at jeg synes, at det er et mega 

set back. Ikke fordi jeg ikke kan finde ud af det, fordi jeg er pænt god til det, og ikke fordi 

jeg ikke havde glædet mig til det, for det havde jeg. Men jeg er simpelthen – det kan 

ingenting. Det kan det simpelthen ikke. Og vi laver jo alle de samme arbejdsgange. Jeg 

kunne forstå, hvis de havde fyret os alle sammen fordi det var overflødigt, men det er jo 

ikke dét der er tilfældet. Vi skal lave alt det samme. Nu har vi bare prøvet at fordele noget 

af det ud på nogle andre faggrupper også så de har fået ekstra at lave. Så jeg kunne forstå 

det, hvis det havde overflødiggjort vores arbejde, men det er jo ikke det, der er tilfældet. 

Og det er derfor, at det er så meningsløst, det der foregår lige nu med, at man siger at 

alting er overflødigt og en læge kan gøre det hele selv, for det kan jo ikke lade sig give sig. 

Og nu begynder de jo at vågne op til, at tallene bliver placeret foran dem og de kan se, at 

det kan man ikke det her. Så vi har stort set de samme opgaver nu som vi havde før, fordi 

vi har været gode til at rage til os i vores afdeling. Men der er ikke noget, der er blevet 

lettere. Det tager længere tid at indkalde en patient, det tager længere tid at booke en 

patient, det tager længere tid alt hvad du gør. Der er ikke noget, der er smartere. Heller 

ikke efter vi har været i gang knapt et år.  

Hvad er den mest negative forandring, der er sket efter SP? 

Hvad betyder mening med arbejdet for dig? 

Det betyder, at man selv kan planlægge sin dag. Det betyder, at der sker nogle forskellige 

ting for mig. Hvis jeg kun skulle sidde og kigge på Kodefordeleren, så havde jeg været ude 

herfra. Der skal være udfordringer og noget forskelligt at lave. Det er vigtigt for mig.  

Har det ændret sig efter SP? 

I princippet ikke. Jeg var jo lidt nervøs lige i det første stykke tid, da vi lige var gået på, 

hvor det så ud til, at alting kun skulle ligge på Kodefordeleren, dér var jeg faktisk ved at 

overveje at finde et andet arbejde, men så kunne jeg jo lige pludselig se.. Jeg lærte ret 

hurtigt mange af lægebillederne at kende fordi der var mange af lægerne, der skulle have 

hjælp. Og så kunne vi se, at vi kunne stykke tingene sammen og gå ind og afrunde besøg 

og alle de her ting, der gjorde, at vi kunne få alle vores arbejdsopgaver tilbage og så var 

det lige pludselig sjovt at være på arbejde igen. Så det var lige den vending der var.  

Har I på din afdeling prøvet at skabe mening i arbejdet for jer lægesekretærer efter I 

har fået SP? Ja, det synes jeg bestemt vi har. Vi har alle sammen været rigtig 

opmærksomme på, at lige så snart der en hvilken som helst arbejdsopgave, så tog vi den 

og så kunne vi udvikle på den så vi kunne få noget meningsfuldt at lave hver dag. Og det 

synes jeg, at vi er lykkedes rigtig godt med.  

Har det været organiseret med de andre faggrupper, med ledelsen eller er det bare 

noget I lægesekretærer har gjort? 
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Vi har selvfølgelig været helt fremme i skoene selv og især Xxxx (den ledende 

lægesekretær) har været god til at sige i hendes ledelsesfora, hvad vi kunne og aftale med 

lægerne så vi kunne få det her til at fungere og så vi kunne aflaste lægerne, og det er jo så 

lykkedes rigtig godt fordi vi er kommet rigtig godt op i niveau også med, hvor mange 

patienter de kan tage om dagen nu.  

Har det ændret sig fra lige I gik på og til nu? 

Ja det har det. I starten, måske de første to måneder, ville jo lægerne jo godt gøre alting 

selv – det de havde fået at vide, at de skulle. Og så er der jo hypercare-perioden, hvor alle 

har så travlt med, hvad man ikke må og løftede pegefingre. Det var slet ikke til at holde 

ud. Og så da man ligesom var blevet sig selv igen, hvis man kan sige det sådan, og 

lægerne skal sidde og lave alle vores arbejdsopgaver, så drukner de jo også i det, og det 

er jo ikke udfordrende for en læge at sidde og kigge på patientforløb, sætte koder på eller 

sende breve til egen læge eller patienter. Det er der jo ingen udfordringer i for en læge. 

De skal jo sidde og tænke på krydsindikationer, på medicin, diagnoser og 

udredningsprogrammer, og hvad for nogle undersøgelser og hvad de mere kan fejle og 

sådan noget. Det blev lægegruppen rigtig hurtig trætte af, at de skulle sidde med det. De 

var nede og spørge os hele tiden. De satte jo tiderne på de forkerte patienter og alt 

muligt andet fordi man kan jo vælge alt muligt hele tiden. Og så var det, at vi sagde, at de 

bare kunne skrive rp. (recipe = udfør) ligesom I plejer, og så følger vi op på det. Det var en 

kæmpe lettelse for dem, at de ikke skulle sidde der og klikke best. ord. på alting. Her er vi 

ikke kommet på Røntgensystemet og Klin. Fys., så der skal ikke laves best. ord. på dem og 

det blev der også et kæmpe problem ud af, fordi så kunne de ikke finde ud af, hvorfor de 

ikke skulle lave på dem når de skulle på de andre ordinationer, så det var meget lettere 

bare at skrive rp. i notatet, så følger vi op på det. Så det har givet dem 8-10 minutter 

mere i klinikken per patient, at de ikke skal gøre det selv. Så selv om det er en anden 

måde at gøre det på, så er det stort set det samme vi laver som før SP – undtagen at 

skrive – og det var ikke det vi lavede mest af før alligevel.  

Hvad tænker du er din rolle i forhold til at skabe værdi for patienten? 

Det er jo straks det, der er sværere i SP end det var i de andre systemer fordi SP ikke 

husker noget for en. Oversigten over patientens forløb ligger jo bag tusinde 

scrolleknapper og dropdown lister og alt muligt, hvor man skal ind og søge hver enkelt 

ting frem. Det gør det langsommeligt og hele tiden afhængigt af, at jeg skal huske at kigge 

efter, og det er det samme problem behandlerne har, at de skal ind og lede aktivt efter 

tingene. Der kommer ikke en warning op og styrer flowet igennem, så for patienterne der 

tror jeg vi alle sammen går rundt med et sug i maven over, hvor meget der ligger som vi 

har glemt fordi vi simpelthen ikke ser det. Og det har ændret sig i forhold til tidligere, 

hvor vi jo havde journalen (i papirform), hvor vi satte bemærkninger på med tiderne. Vi 

havde jo nogle systemer, der var ret godt indarbejdede, uanset om kan sidde i IT 

Danmark og sige, at det var dog vanvittigt, men de muligheder har vi altså ikke i SP. For 

eksempel når en læge skriver, at vi skal se røntgenbillederne før vi ved, hvornår vi skal se 

patienten igen, hvordan vil du huske det i SP. Det er der stadig ingen mulighed for, for 

man kan ikke give en tid og skrive det dér. Vi giver jo netop ikke en tid fordi vi skal se 
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røntgenbilledet først. Røntgenbilledet kommer ikke ind i SP (på Rigshospitalet Glostrup) 

så det skal du kunne huske i dit hoved når beskrivelsen kommer på papir, at det er denne 

her patient, lægen har sagt det her om. Og det har du ingen mulighed for at gøre i SP. Du 

kan da godt skrive det som en dokumentation, at vi skal huske det, men det ser du jo ikke 

når du står med et papirsvar fra et andet system. Der ligger jo 50 svar hver dag. Du ved jo 

ikke, at det er den her du skal ind og følge op på, så der er rigtig meget det ikke 

understøtter, så jeg synes ikke nødvendigvis, at det skaber værdi for patienten. Vi 

behandler selvfølgelig patienterne, men hvis man ser udelukkende teknologisk på det, så 

er det i hvert fald ikke blevet smartere. 

Hvordan skaber du værdi for dig selv i arbejdet? 

Det gør jeg ved at, at man kan gå på opdagelse rundt i alle tingene og finde ud, hvad de 

kan og hvad man kan gøre og sådan noget.  

Kan du komme med nogle eksempler? 

Jeg kommer lige fra et møde med Xxxx (den ledende lægesekretær), da vi skal til at tage 

en ny type patienter – vi skal have nogle transfusionspatienter. De skal komme ind via en 

henvisning fra egen læge og så skal de indlægges mens de får blod. Og hvordan vi lige får 

det her flow med at de kommer ind på en henvisning, lægerne skal visitere om det er 

ambulatoriet, der skal gøre det eller sengeafsnittet, og så må vi jo gå på opdagelse rundt i 

systemet for at finde ud af, hvordan man laver sådan en præ-indlæggelse og hvordan får 

vi henvisningen koblet på. Så der må man jo bare kaste sig ud af i det og prøve at se på tip 

sheets og prøve at køre et eksempel igennem. Det synes jeg er sjovt, bare at kaste sig ud i 

opgaven. 

Er der noget, du har ændret efter indførelsen af SP?  
Næh, men det passer mig utrolig godt, at der er en masse ting jeg ikke ved. Det synes jeg 
også er skide sjovt. Det var også derfor jeg fandt ud af det med udrednings- og 
behandlingsret som har bredt sig. Jeg slipper det jo ikke før jeg har fundet ud af det. Så 
jeg synes det er sjovt. Lige så snart der er noget jeg ikke ved, så skal jeg bare finde ud af 
det. Men det har jeg altid gjort. 
 
Er der noget du har fået ændret i afdelingen? 
Ja, mange ting. Rigtig mange ting. For eksempel hele den arbejdsgang vi har fået i 
sekretærgruppen, det tror jeg da er min skyld. Det er jeg ret sikker på. Og så alt det vi 
kører med udrednings- og behandlingsret, det er også mig. Og, at vi har fået indført, at 
når lægerne visiterer henvisninger, så skriver de bare en kommentar til os og så kører 
sekretærerne alle klikkene igennem og sørger for forløbene, det er også mig. Der er 
mange ting vi ligesom har fået ind. Jeg er også superbruger her og vi har en 
miniorganisation her blandt lægesekretærerne, både internt og på alle afdelinger, hvor 
alle superbrugerne mødes en gang om måneden og udveksler forskelligt så vi kan hjælpe 
hinanden.  
 
Har du fået nye arbejdsopgaver efter I har indført SP?  
Ja, det har jeg. Jeg kan ikke engang huske, hvor jeg skal starte. Men udover alle de 
almindelige ting vi laver, som vi stadig laver, har jeg rigtig meget oplæring af de andre og 
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jeg har rigtig meget, hver gang der er nogle, der ikke kan det, så bliver jeg hentet ind og 
det er ikke en funktion jeg har haft så meget tidligere kan man sige. Jeg synes der er rigtig 
mange ting, men lige nu er jeg helt blank. Jo, i går fik jeg at vide, at jeg skulle være 
tovholder på smartphrases. Dem har vi i sekretærgruppen ikke tidligere været særligt 
meget inde over, men der er åbenbart noget med, at når de laver nogle nye og to gange 
om året skal de opdateres, så skal de ’skubbes’ ud til brugerne, som er en administrativ 
ting, som vi skal til at lave og så lærer vi vel også, hvordan man laver de her smartphrases. 
Så det skal jeg også i gang med. Jeg synes hele tiden, at der er alt muligt jeg skal. 
 
Er det noget du selv tager til dig, eller er det noget du får tildelt? 
Denne her opgave, har jeg fået. Men jeg kommer også ret hurtigt til at rage noget til mig, 
lad mig sige det sådan, for på en eller anden måde så bliver det sådan, at lige så snart der 
er noget, hvor folk ikke kan finde ud af, hvad de skal gøre med det, så kommer de med 
det til mig og så finder jeg en løsning, og så taler jeg med Xxxx (den ledende 
lægesekretær) om det og så prøver vi ligesom at fordele det lidt ud, ellers drukner jeg. 
Men der kommer meget ind hele tiden synes jeg. Jeg er nok meget en igangsætter. 
 
Hvordan tænker du, at fremtiden bliver for en lægesekretær med SP?  
Jeg tror, at det bliver bedre og bedre faktisk. Jeg synes det har rigtig meget at gøre med, 
at lægesekretærerne generelt skal blive lidt bedre til at tage opgaven. Jeg kan godt blive 
lidt irriteret over, at der er mange, der nøjes med. Og så synes jeg ikke altid, at de går 
dybt nok i opgaverne. Hvis de kan nøjes med at sætte et flueben i stedet for, at de skal 
klikke sig ind og lige tjekke om det her hører til den her diagnose og har de husket det 
hele. Det viser sig nu, at der er mange steder, hvor folk har sprunget over, hvor gærdet er 
lavest, og lige pludselig vælter færdigregistreringslisten fordi der er alt muligt, der ikke er 
blevet registreret rigtigt til at starte med. Og det er altså lægesekretærernes del af det. 
Også det med, at får vi en ny opgave ind, prøv lige at sætte jer ind i det. Ellers tenderer 
det mere til, at ’jeg vidste ikke rigtig hvordan det skal gøres’ og så glemmer de det bare 
lidt, ikk. Det synes jeg er den holdning vi bliver nødt til at arbejde lidt med. Det er jo ikke 
fordi man ikke kan lære det, men man er nødt til at sige til sig selv, at jeg er nødt til at 
lære det.  
 
Hvad tænker du, at du selv kan gøre for eventuelt at skabe (mere) mening og værdi i 
det arbejde du udfører nu? 
Vi er bare nødt til hele tiden at følge med. Selv om vi har rigtig meget arbejde nu i min 
afdeling, vi er godt spændt op, så er man bare stadigvæk nødt til at sige ja til den næste 
opgave også. Nu vil de gerne have, at vi skal ringe rundt til alle patienterne. Det kan vi 
ikke nå, men er vi nødt til at sige ja til det for en sikkerhedsskyld. Så må Xxxx finde ud af 
at fordele opgaverne, og det gør hun jo så. Så det er den her med hele tiden at være 
fremme i skoene, ikk. For sådan er det jo på et hospital, så finder de ud af, at nu skal de 
have Synactentest’s. Så skal vi også lige finde ud af, hvad det er og hvad indebærer det 
registreringsmæssigt, hvad skal der stå i indkaldelsesbrevene og hvad skal de have med, 
hvordan skal de møde, hvilke blodprøver – altså alle de her ting. Hvis man bare sidder bag 
sit skrivebord og tænker, at der nok kommer nogle og leverer oplysningerne til mig, så 
ryger det uden om os. Vi skal hele tiden være inde og over og sige, lad mig høre, hvad kan 
vi byde ind med og hvad vil vi gerne gøre. Og det er jo sådan man holder sig til og så de 
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andre faggrupper ved, at de kan bruge os. Så jeg tænker, at jobbet jo altid har udviklet 
sig, og det tænker jeg, at det bliver det ved med. Jeg har ikke på fornemmelsen af, at vi 
har mødt en mur endnu. 
 
Er der noget som vi mangler at tale om eller noget som du gerne vil fortælle mig i 
forhold til det som vi har talt om. 
Sagen er jo den, at det er forskelligt, hvad folk synes giver mening og værdi. Jeg har nok, 
fordi jeg synes det er skide sjovt at tage nyt ind, men hvis man ikke er den type, der synes 
det er rart at vide, hvad man laver, så har man jo en anden udfordring end jeg. Og det kan 
jeg også godt se, at der er mange af mine kollegaer, hvor de synes det er lidt voldsomt. 
Jeg tror, at der bliver udskiftning i medarbejdertyperne hen ad vejen.  
Nu var jeg til noget paneldebat, hvor Hjalte Aaberg (Regionsdirektøren) også var. Og han 
var meget markant i sine holdninger, hvor han sagde, at vi kan simpelthen ikke bruge folk, 
der ikke kan klare de omstillinger, der er og ikke kan følge med. Og det synes jeg bare er 
skræmmende at høre, fordi det er jo ikke kun i lægesekretærfaget, at vi har den type 
medarbejdere. Der er også rigtig mange sygeplejersker, der godt kan lide, at man gør det 
man plejer og vi ved, hvordan tingene skal udføres, og vi gør det godt. Og det er jo ikke 
nogle værdier, som er noget værd. Men de er jo en masse værd. Men jeg tror, at vi skal 
have lidt flere af typemæssigt af min type ind i lægesekretærfaget også så vi kan blive ved 
med at holde os til for der er jo rigtig mange opgaver vi kan varetage. Men det kommer 
stille og roligt, tror jeg. Jeg kan jo se, at mine kollegaer også synes, at de har fået et meget 
bedre job nu. De kan jo heller ikke tænke sig kun at sidde med Kodefordeleren, så de er jo 
rigtig glade for, at jeg gør så meget. Når bare de er blevet dygtige til at lave de ting, de har 
fået, så er de jo supergode til at drifte det, og det gør de altså godt. Mine to kollegaer, 
som godt ved, at jeg siger ja til det hele og kaster mig ud i det, de er blevet rigtig gode til 
at tage fra. Så må du lige vise os det og finder ud af det, og så kan de jo den opgave – og 
så er den jo god, ikke. Så det er kun lige dér, hvor den kommer væltende ind, at de siger 
fra. Hvor jeg siger ’fantastisk’. Men når vi fundet ud af det, så er de jo gode til det. Og 
som sagt, der er jo ikke noget af det, der er nyt. Det er alt sammen det samme vi har lavet 
før, nu skal det bare sættes i et andet felt og et andet system.  
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