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1.Opbygning og struktur af opgaven 

Masterafhandlingen indledes med et engelsk resume, hvor jeg opsummerer opgavens indhold, 
fokuspunkter og resultater. 

Kapitel 3: indledning til opgaven hvor baggrunden for emnet gennemgås, dette leder hen til 
problemstillingen som fører til problemformuleringen med underspørgsmål. Afgrænsning af 
opgavens indhold, med begrundelser herfor. 

Kapitel 4: Her redegøres for den valgte teori. 

Kapitel 5: Omhandler metode, den videnskabsteoretiske ramme samt empiri, herunder kodning og 
beskrivelse af kodningsprocessen 

Kapitel 6: Oplæg til analyse samt analyse og diskussion af resultater udfra de 3 valgte teorier. Der 
analyseres enkeltvis ud fra henholdsvis motivation, meningsskabelse og narrativet, som afsluttes 
med en sammenfatning af analysen med hovedpunkter 

Kapitel 7: Konklusion hvor hovedpointerne samles og med svar på problemformuleringen 

Kapitel 8: Perspektivering, hvor resultaterne sættes op imod fremtiden 

Kapitel 7: Refleksion over egen ledelsesmæssige udvikling i løbet af Master uddannelsen. 
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1.Summary in english 

This focus of this master thesis is on how the managers in the public health care system experience 
increased motivation in their leadership through value based management. Value based 
management is currently tested through pilot projects at various hospitals in Denmark. 

Value based management implies, that the management is targeted to the patients’ needs instead 
of being an activity based management tool, Diagnose Related Groups, (DRG) 

The thesis statement asks the question:  
How does value based management in public health care influence the manager’s motivation?                                                                                                         
Sub questions: 
1.How does it influence the manager’s motivation?  

2.How are the changes experienced?  

3.How do they perceive the changes in relation to the DRG account 

The focus of this thesis is motivation, including formation of opinion /opinion based management 
and narratives. Hertzberg’s 2-factor motivation theory has served as inspiration supplemented by 
Tor Herne’s description of opinion-based management based on Karl E. Weick, and narratives 
defined and described by both Tor Hernes and Mikala Schnoor 
The project is empirical, related to the selected theory, which forms the basis of the analysis. As part 
of the project 4 semi-structured pilot interviews were conducted with managers at various levels in 
the public health care system. A result of the analysis is that the implementation of a new 
management system not necessarily has increased the managers’ motivation. The general opinion 
is: "this is what we already do". The implementation, however, of value-based management 
legitimates the prevalent aproach. 

Four interviews do not form the basis of an unequivocal conclusion, but the interviews indicate that 
the thought of value-based management is motivating, while at the same time the managers ask to 
see some action behind the words. The perception is that the new management system is just 
another initiative to be implemented, on top of everything else and without regard for what else is 
going on. The analyses at the same time shows that it is motivating not to have to consider a DRG 
budget and instead let the patient’s situation decide what to do and when. 

The interviewees at the same time request a necessary early involvement of the managers when 
implementing new systems. This would help create ownership, influence and recognition of the 
managers, who are the people to implement new initiatives. The conclusion of this thesis is that the 
implementation of value based management not necessarily increases motivation for managers in 
the public health care system 
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2.Indledning  

Som tidligere leder for en stor medicinsk afdeling hvor jeg havde budget, løn og driftsansvar, har jeg 
et ønske om at undersøge, hvordan en ny styringsform Værdibaseret Styring, kan/vil indvirke på 
ledernes motivation i forbindelse med deres ledelsesopgave. 

Danske Regioner har aftalt, at det skal afprøves at styre efter hvad der giver værdi for patienterne. 

"Danske hospitaler skal være effektive men ledestjernen skal være patienternes behov." 
Ledestjernen for hospitalernes styring skal være, hvad der kommer ud af behandlingen. (Danske 
Regioner: www.regioner.dk, 5 /4-2017) 

I henhold til den aktuelle politiske dagsorden, skal sundhedsvæsenet anvende værdibaseret styring, 
hvilket indebærer, at man skal orientere sig efter, hvad der er vigtigt og giver værdi for patienten, 
og i mindre grad styre efter aktivitet. Nogle mener at værdibaseret styring er DRG-afregningens 
afløser, Diagnose Relaterede grupper. (Ugeskrift for læger 11/2017 si. 2181) 

Sygehusvæsenet styres i dag efter DRG (Diagnose relaterede grupper) som er en følge af NPM (New 
Public Management) styringsmetode hvor patienter betragtes som produktion. 

Diagnose kommer af det græske digignoskein, som betyder at bestemme gennem adskillelse, det 
vil sige være i stand til at bestemme en genstand eller lidelse i sammenligning med andet. Diagnosen 
anses som en basal præmis for håndtering af en lidelse og behandling af en patient.  I den gængse 
forståelsesramme er diagnoser lægefaglige bestemmelser af lidelser. I DRG indtager diagnosen en 
hybrid karakter, da den på én og samme tid er en sygdomsklassifikation og en markør, der medvirker 
til at gøre patienter til omkostningsenheder. DRG anvendes til finansiering og styring af 
sundhedssektorer verden over. Enkeltdiagnoser grupperes på klinisk meningsfulde måder, 
hvorefter de kobles med en takst for den gennemsnitlige behandlingsomkostning indenfor gruppen. 
Koblingen mellem diagnoserelaterede grupper og behandlingsomkostninger gør det muligt at 
synliggøre sammenhængen mellem omkostninger og aktiviteter – det vil sige produktiviteten på 
hospitaler. (Bosse, Danholt og Klausen: 102-103)  

I flere år har hospitalerne, også betegnet virksomheder, haft et produktivitetskrav på 2 % om året. 
Alt blev målt på om DRG (diagnose relaterede grupper) om budgettet holdt, om hver afdeling havde 
den forventede aktivitet. Det har været svært som klinisk personale, at omtale hospitalerne som 
virksomheder og patienterne som produktion.  

Jeg er meget optaget af få belyst konsekvenser og muligheder fo, at komme væk fra NPM (New 
public Management) som for mange ansatte indenfor hospitalsvæsenet, er meget svært at forene 
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med pleje og behandling af patienter/borgere. Der er blandt andet mål for, hvor længe du må tale 
med en patient, hvor mange opkald der skal tages indenfor 1 time, hvor længe en borger må vente 
på at komme igennem, hvad du må tale med en patient om i et givent tidsrum, hvor mange 
operationer skal du lave - og der er beløb for hver enkelt ydelse, så det handler om at finde den 
"rigtige" ydelse for at opfylde aktivitetsbudgettet.  

Værdibaseret styring bliver aktuelt afprøvet flere steder i Danmark, hvilket giver mulighed for at 
teste holdningen til dette system, implementering og mulig effekt i dagligdagen i hospitalssystemet 

I det danske sundhedsvæsen hersker der imidlertid lidt begrebsforvirring, idet nogen kalder det 
værdibaseret styring, mens andre taler om et værdibaseret sundhedsvæsen, og andre igen mener, 
der drejer sig om værdibaseret ledelse (Ugeskrift for læger 11/2017 si. 2181). Jeg har valgt 
gennemgående, at beskrive den nye styringsform som Værdibaseret Styring 

I et debatindlæg bragt i Dagens Medicin d. 31. marts 2017 uddyber Bent Hansen og Jens Stenbæk, 
hhv. formand og næstformand i Danske Regioner under overskriften: 

Mindre regneark – mere værdi: 

Vi har brug for en ny kurs både for sundhedsvæsnet som helhed og for vores hospitaler og sygehuse. 
Det har vi, fordi vi fremover skal tage hånd om endnu flere patienter og endnu flere patienter med 
kroniske og komplekse sygdomme. Vi har brug for en justeret retning, fordi vi hverken kan eller vil 
presse tempoet yderligere op på hospitalerne. Og vi har brug for nye vinde, fordi vi skal skabe bedre 
sundhed hos befolkningen for de ressourcer, der er til rådighed.”              
Det danske sundhedsvæsen er på mange måder at sammenligne med en supertanker. Det er stort, 
stabilt og uundværligt, og det kan sørge for fornødenheder til utrolig mange mennesker. Noget 
andet karakteristisk ved supertankeren er, at den tager tid at vende. Et maskineri på den størrelse 
og med så mange elementer skal have albuerum for at kunne sætte ny kurs. Det samme er tilfældet 
med det danske sundhedsvæsen.                                                 

Michael Porter, amerikansk professor i management og økonomi samt leder af Institute for 
Strategy and Competitiveness ved Harvard Business School, har en definition på  værdibaseret 
styring som er:  
En strategi for udviklingen af sundhedsvæsenet, som sigter mod at opnå de bedst mulige resultater 
for patienten med effektivt ressourceforbrug (Porter: www.regioner.dk).  
 
Det kan opfattes som, at vi ved bedre styring, sundhed, og ledelse kan bruge ressourcerne mere 
effektivt end vi gør i dag, det vil være spændende at se om det også bliver tilfældet. 
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Region Hovedstaden har iværksat pilotprojekter på henholdsvis Bornholms Hospital og 
Hjertecenteret Rigshospitalet med afprøvning af Værdibaseret Styring. 

Bornholms Hospital blev udpeget som Projekt Udviklingshospital på baggrund af økonomiaftale med 
Danske regioner 1. februar 2016. Oplægget var, at der nu skulle styres efter hvad der giver værdi 
for patienten og ikke aktivitet.  Hjertecenteret på Rigshospitalet startede et projekt vedrørende 
værdibaseret styring i september 2017. Projektperioden løber fra 2017-19. 

Flere andre sygehuse og centre i Region Hovedstaden afprøver værdibaseret styring i mindre grad 

bl.a. Finsenscenteret, Rigshospitalet Blegdamsvej og Videnscenter for Rygsygdomme, Rigshospitalet 
Glostrup. 

Det skaber dog også usikkerhed, at indføre et nyt styringsparadigme, fordi med den traditionelle 
styring (DRG) så ved man, hvad man har og hvad man får. Ved værdibaseret styring er der en vis 
usikkerhed i forhold om man kan følge aktiviteten så stringent som tidligere ved DRG afregning. En 
af bekymringerne er, hvis budgettet ikke overholdes, kan det så godtgøres, at det er fordi 
patienterne er mere tilfredse, at flere har overlevet – og er det så godt nok? Eller får det en 
konsekvens for en afdeling som helhed med for eksempel nye store sparerunder? 

Værdibaseret styring handler om, at være lydhør overfor patienter og pårørende, at se på om den 
enkelte behandling har hjulpet. Det gøres blandt andet ved opsatte effektmål,(se senere under 
perspektivering) 

Vi har nået en milepæl i arbejdet med værdibaseret styring. Effektmålene skal sætte gang i arbejdet 
med, hvordan vi helt lavpraktisk ude på hospitalerne kan begynde at styre mere efter værdi og 
mindre efter aktivitet, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner. 

Styring er nødvendig, men samspillet mellem styring og motivation er vigtig, så den ikke 
demotiverer de ansatte unødvendigt. Den kritik der er i forhold styring i det offentlige er, at det ikke 
understøtter de ansattes arbejde og virker demotiverende vedvarende og omfattende. ”Al styring 
skal ikke afskaffes i det offentlige. Styring handler om at sætte kursen og sikre, at skibet sejler i den 
rigtige retning i et fornuftigt tempo” (Andersen &  Pedersen, 2014: 12-13) 

Det er der en række argumenter for: 

1) Politikernes antagelser om de ansattes motivation og brugernes handlingskapacitet har 
betydning for hvilken styringsmodel der vælges på et givent område 

2) Der findes en særlig alturistisk motivationsform, som er forbundet med at levere offentlig 
service – PSM – Public service motivation 

3) Sammenhæng mellem motivation og styring 
4) Sammenhæng mellem performance og PSM 
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5) PSM har potentiale, men rummer styringsmæssige udfordringer 

(Andersen &  Pedersen, 2014: 12-13) 

I min opgave vil jeg belyse/analysere motivation hos ledere på afdelings/klinikledelses og mellem 
leder niveau. Om de mener, at Værdibaseret styring vil bibringe nyt i forhold til pleje og behandling 
og dermed medføre, at man som leder i det offentlige sundhedsvæsen fremover vil føle sig (mere) 
motiveret. Da det ikke italesættes hvad motivation hos lederne betyder for løsning af opgaven, vil 
jeg i denne masterafhandling prøve at få svar på, om det gør den store forskel i dagligdagen, at der 
indføres en ny styringsform og om det påvirker motivationen hos lederne. Jeg antager, at ved at 
skulle planlægge efter hvad der giver værdi for patienten, at der opleves sammenhæng i 
patientforløbet, til gavn for den enkelte patient, og frustrationer dermed kan undgås vil det give en 
større tilfredsstillelse for den enkelte leder i udførelse af ledergerningen. 

Jeg har hørt udtalelser som ”jeg glæder mig til mit åremål udløber”, ”jeg vælger at gå på pension 
nu, fordi jeg orker ikke at være med mere”, ”vi har ingen indflydelse, det hele handler om 
produktion”, ”hvor er værdien for patienterne” 

Dette tolker jeg som en stigende tendens til, at ledere indenfor regionens hospitaler føler sig 
demotiverede, ”metaltrætte” og har en oplevelse af de (politikerne/regionen) hele tiden finder på 
nye ting, nye begreber. 

 
 

3.1 Problemstilling 

Målet med opgaven er belyse om Værdibaseret Styring gør den store forskel for ledere i det 
offentlige sundhedsvæsen. Vil det øge motivationen og arbejdsglæden, så det opleves som mere 
værdifuldt at behandle patienterne. At det hele ikke handler om tal på bundlinjen? Opleves der en 
forskel, så der også kan være fokus på de mere bløde værdier for patienten (se effektmålene under 
perspektiveringen).  Ved min undersøgelse vil jeg have fokus på om lederne har oplevet at være 
inddraget i processen og om de reelt præcis ved, hvad Værdibaseret Styring er. 

Kjeld Møller Petersen, Professor, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet, 
har beskrevet, at han ikke mener det gør den store forskel. At Værdibaseret Styring ikke afløser 
DRG.  Han er på mange punkter ikke enig med Michael Porter i, hvordan det skal bruges, og hvis 
man tror at Værdibaseret Styring vil afløse DRG, så tager man fejl. 

DRG (Diagnose relaterede grupper) har været kritiseret for ensidig fokus på aktivitet på bekostning 
af kvalitet (Petersen: 2017: 8)  
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”Lidt retorisk: Er der nogen der er uenige i at det drejer sig om forbedring af sundhedstilstanden, og 
at (unødvendig) aktivitet ikke kan være et mål i selv – selv ikke for at skabe indtægter” (Petersen, 
2017: 9) 

Her henviser han til at der på x-hospital ikke blev opereret så mange knæ, da der ikke var klinisk 
belæg for operation men det medførte færre indtægter! 

Når der indføres noget nyt og anderledes, som på papiret skal gøre op med det ”forhadte” DRG 
(diagnose relaterede grupper) system, som for mange klinikere ikke giver mening, skal lederne med-
inddrages og klædes ordentligt på, og dermed opleve sig motiveret til opgaven. Så får man de bedste 
medspillere.   

Med den demotivation der opleves hos lederne indenfor regionen, så er det vigtigt, at motivationen, 
og dermed arbejdsglæden, bliver det der er kendetegnende for ledelse i Region Hovedstaden. 

Jeg er nysgerrig på om det vil medføre at motivationen og dermed arbejdsglæden øges hos lederne 
i Region Hovedstaden hvis der indføres Værdibaseret Styring. Det opleves ikke, at det italesættes, 
hvilken betydning det har for lederne at de oplever sig motiverede til opgaven. Vi kan ikke undgå 
styring – spørgsmålet er bare hvordan der skal styres. Styring er nødvendig, hospitalerne stadig skal 
afregne overfor regionen, og der er ikke indtil videre drøftet at det ikke skal ske. 

Formålet med denne opgave er, at blive klogere på hvad Værdibaseret Styring betyder for lederne 
i det offentlige sundhedsvæsen, og via analysen give et bud på hvad der skal til for at 
genvinde/bevare motivationen og om Værdibaseret Styring anses for at blive den nye styringsform 
med eller uden aktivitetsstyring (DRG) 

Baggrunden for min interesse for denne problemstilling er, at jeg som ledende oversygeplejerske 
på en stor medicinsk afdeling i Region Hovedstaden oplevede, at det eneste man havde fokus på, 
var om vi overholdt vores budgetter, herunder vores aktivitetsbudget. Medicinsk afdelings 
udfordring var den, at vi altid havde større aktivitet end vores budget forudsagde. Dette på grund 
af demografien, med stadig flere ældre med behov for indlæggelse. Det vil sige vi ”overopfyldte” 
vores aktivitetsbudget, det ene år efter det andet. Vi fik dog ikke lov til at beholde alle 100 %, men 
kun svarende til 50 %.  Dette gjorde, at vi ikke kunne ansætte mere/nok personale til alle de 
patienter som blev indlagt – og der var ingen der tænkte i hvad der gav værdi for patienterne, det 
hele handlede om at kode ”rigtigt” så vi overholdt vores aktivitetsbudget.    

Min problemstilling vil kunne belyse om lederne, ved en ændret styringsform vil opleve en større 
motivation i deres ledergerning. 

 

 



 11 

3.2 Mit eget ledelsesrum 

Jeg er aktuelt ikke ansat noget sted og kan derfor ikke referere til egen organisation. Jeg valgte selv, 
at fratræde min stilling i december 2017. Jeg har dog en forventning om, at jeg igen skal arbejde 
som leder indenfor sundhedsvæsenet, derfor er en undersøgelse af indførelse af Værdibaseret 
Styring relevant for mig i fremtiden. Dette har jeg beskrevet mere indgående i afsnittet vedrørende 
min ledelsesudvikling igennem dette masterforløb.  

 

3.3 Problemformulering 

”Hvordan påvirker indførelse af Værdibaseret Styring i det offentlige sundhedsvæsen 
ledernes motivation?” 

Jeg vil arbejde ud fra følgende underspørgsmål: 

• Hvordan påvirkes ledernes motivation? 
• Hvordan opleves ændringerne i forhold til patienterne? 
• Hvordan opleves ændringen i forhold til DRG afregningen? 

 

3.4 Afgrænsning 

Hovedteorien vil være motivation belyst i forhold lederens motivation når der indføres en ny 
styringsform. Udfra Herzbergs definition af 2 faktor modellen med hygiejne og motivationsfaktorer 
analyseres om det ændrer på ledernes motivation.  Motivation er et vidt begreb, men det har stor 
betydning for ledernes engagement, at de oplever sig som motiverede. Ændringer sker hele tiden 
indenfor sundhedsvæsenet og det er vigtigt for en god implementering, at lederne er bevidst om 
deres rolle, at de er involverede, og dermed oplever sig selv som motiverede, hermed fås de bedste 
medspillere. Lotte Bøgh Andersen & Lene Holm Pedersens beskrivelse/fortolkning af blandt andet 
begrebet Public Service Management, som handler om prosocial motivation knyttet til leveringen 
af offentlige ydelser (Andersen, Aarhus Universitet: 7)  

Jeg kommer også ind på meningsskabelse/meningsledelse ud fra Tor Hernes definition, inspireret 
af Weick, fordi meningsskabelse/meningsledelse er en vigtig forudsætning for, at lederne kan 
implementere succesfuldt når der indføres nye tiltag, som her en ny styringsform. Jeg har også valgt, 
at forholde mig til Narrativer i forhold til organisationen, da hele fortællingen kan være afgørende 
for en god implementering. Med den begrundelse, at for at få svar på min problemformulering, er 
det en forudsætning, at være opmærksom de ovennævnte begreber, så lederne netop oplever sig 
motiverede i stedet for den ”de-motivation” der skinner igennem. Forandringer i det offentlige er 
kommet for at blive, så det bliver ikke sidste gang der skal implementeres nyt. 
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Jeg har valgt at koncentrere mig om ledernes motivation, meningsskabelse i forbindelse med 
indførelse af nyt og hvad narrativet i organisationerne er, og ikke om, hvad jeg synes om  
værdibaseret styring som ny styringsform, da det ikke er min holdning til om det er bedre end det 
”gamle” DRG som jeg ønsker at belyse.    

Det kunne have været interessant at undersøge patienternes oplevelse af, om det giver værdi for 
dem, fordi de nu betragtes som hele mennesker og ikke som en ydelse, men det falder udenfor 
rammerne for denne opgave. 

 

4.Teori 

Baggrunden for valg af teorierne motivation, meningsledelse og narrativer er den, at de kan hjælpe 
mig med, at belyse min problemformulering. De vil sætte kursen for analysens retning, hvor 
empirien vil være afgørende for selve analysen. Det er 3 teorier som supplerer hinanden i forhold 
til hvad der skal til for, at motivere lederne i udøvelse af deres ledelse. 

 

4.1 Motivation 

Motivation er et bredt begreb og mange teoretikere har gennem årerne beskrevet motivation. 
Motivation kan overordnet forstås som drivkraften bag målrettede handlinger, og 
arbejdsmotivation handler om den energi, en ansat er villig til at lægge bag opnåelsen af et givent 
mål i forbindelse med sit job. Det ”givne mål” kan være forskelligt, og typen af mål er en af de måder, 
hvorpå man kan skelne mellem forskellige typer af motivation. 

Motivation er de faktorer i et individ, som vækker, kanaliserer og vedligeholder adfærd i retning mod 
et mål (Weiner, 1992; Franken, 2002) 

Hvad vil det sige at være motiveret, og hvordan påvirker det den enkeltes ledelsesopgave?  

Ydre motivation handler om, at målet for motivationen er at gavne sig selv eller undgå straf. Ydre 
motivation hentyder således til, at målet er at opnå belønninger eller undgå sanktioner, der ligger 
uden for individet. I en arbejdsmæssig sammenhæng kan ydre motivation for eksempel være at  
opnå en bonus, lønforhøjelse, undgå fyring eller andre jobmæssige sanktioner. Dette som 
Hertzbergkalder for hygiejne faktorerne (se senere) (Andersen &Pedersen, 2014: 14) 
 
Begrebet motivation ud fra Hertzbergs teori er et meget uklart begreb, for hvad menes der med at 
man er motiveret? Er det fordi man har lyst til at gøre noget bestemt, at man er villig til at gøre 
noget bestemt, at man har besluttet sig for at gøre noget bestemt, at man har en intention om at 
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gøre noget bestemt, at man har særligt fokus på noget bestemt, at man mærker en drivkraft, at man 
har brug for at gøre noget bestemt eller, at man bliver nødt til at gøre noget bestemt? 

Motivation kan være noget der udspringer af forhold hos det enkelte menneske, det kan være 
genetisk bestemt, og/eller formet af den tidlige barndom. Motivation kan også skyldes forhold i 
virksomheden, motivation kan påvirkes af positive og negative selvforstærkende processer i 
virksomheden, hvis der f.eks. gives ros for en bestemt adfærd eller præstation, eller hvis man bliver 
stemplet som en, der ikke forventes særlige resultater af. 

Den klassiske opdeling i indre og ydre motivationsfaktorer, er den at de indre motivationsfaktorer 
skabes indefra, fra én selv, kan være knyttet til et ønske om at præstere eller udvikle sig. Den indre  
styrede adfærd forekommer, fordi udførelsen af adfærden er tilfredsstillende i sig selv. Den 
afhjælper ikke en mangel, og den er ikke instrumentel. 
De ydre motivationsfaktorer skabes udefra og er uden for éns egen kontrol. Man kan reagere på 
ydre motivationsfaktorer, men man bestemmer ikke selv om de er tilgængelige eller ej. 
(Hedegaard Hein, 2010: 15-20) 

Hvis målet med en handling er at gavne andre end sig selv, så tales om prosocial motivation = 
alturisme. I en offentlig arbejdskontekst er især Public Service Motivation (PSM) hvor definitionen 
på begrebet er: ”an individual`s orientation to delivering service to people with the purpose of doing 
good for others and society” ( Andersen & Pedersen, 2014: 14) 

Professor Julian Le Grand, britisk forsker fra London School of Economics skelner mellem riddere og 
landsknægte, hvor ridderne er ansatte med alturistisk motivation, dvs. prosocial alturisme – modsat 
landsknægte som er ansatte med egoistisk motivation, som kun gør noget for egen vindings skyld. 
(Andersen & Pedersen, 2014: 30) 

Le Grand har en teori og en begrebsmodel hvor han også forholder sig til brugernes 
handlingskapacitet, om de er bønder, brugere med lav handlingskapacitet eller dronninger, brugere 
med høj handlingskapacitet, men her i opgaven er fokus på de ansatte som enten riddere eller 
landsknægte. 

Der skelnes mellem forskellige styringsmodeller, trust, mistrust, voice og choice. 

Trust - modellen betros de fagprofessionelle ansvaret for levering af ydelserne 

Mistrust, command and control, giver ikke autonomi til de ansatte 

Voice, en institutionalisering af brugernes mulighed for at ytre sig, give deres mening til kende om 
den offentlige ydelsesproduktion ( ex LUP tallenene (ved VS er det spændende om det vil blive 
brugt) 
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Choice, brugernes mulighed for at vælge leverandører (ex hjemmepleje) ( Andersen &  Pedersen, 
2014:30-35) 
 
Frederik Irving Hertzberg (1923-2000) var en amerikansk arbejdspsykolog og professor i psykologi 
og ledelse. Han var ophavsmand til to-faktor-teorien. Han er hyppigt brugt og refereret til. Hans 
teori er populær, men den er ofte gengivet i en meget forsimplet form og indimellem misforstået 
form. 

Hertzbergs hovedbudskab er at man må skelne mellem 2 forskellige motivationsfaktorer, 
hygiejnefaktorerne, som knytter sig til forhold omkring arbejdets udførelse og er den hyppigste 
årsag til jobutilfredshed. Den anden er motivationsfaktorerne og knytter sig til selve arbejdet og er 
primært knyttet til jobtilfredshed og motivation, mens fraværet af motivationsfaktorer sjældent 
kobles til jobutilfredshed. 

Ifølge Hertzberg kan man sagtens få medarbejdere til at gøre som man ønsker, men det er ikke 
nødvendigvis ensbetydende med at de er motiverede. 

Ud fra hans empiriske studier konkluderede Hertzberg at det modsatte af jobtilfredshed ikke er 
jobutilfredshed, men mere ”ingen jobtilfredshed”, mens det modsatte af jobutilfredshed ikke er 
jobtilfredshed, men derimod ”ingen jobutilfredshed”. 

De faktorer der primært forbindes med jobutilfredshed, kalder Hertzberg for hygiejnefaktorer og de 
faktorer der primært forbindes med jobtilfredshed for motivationsfaktorer 

Hertzberg to-faktor-model ser ud som følgende: 

Hygiejnefaktorer Motivationsfaktorer 

Firmapolitik 
Ledelse 
Løn 
Interpersonelle relationer 
Vækstmulighed 
Arbejdsforhold 
Private faktorer 
Status 
Jobsikkerhed 

Præstation 
Anerkendelse 
Selve arbejdet 
Ansvar 
Forfremmelse 

 

Uden opfyldelse af hygiejnefaktorerne bliver arbejdskonteksten usund for medarbejderen, hygiejne 
helbreder ikke – den forebygger, og uden opfyldelse af hygiejnefaktorerne vil flere medarbejdere 
blive fysisk og mentalt usunde, er Hertzbergs argument. Når hygiejne faktorerne forringes til det  
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uacceptable medfører det jobutilfredshed, hvor det modsatte ikke er tilfældet: 
-når arbejdsforholdende er optimale, er medarbejderne ikke utilfredse men de er heller ikke 
tilfredse. Så det eneste man kan forvente ved at dække behovet for hygiejnefaktorer, er at 
utilfredshed og ringe arbejdsmæssig præstation forebygges. 

Motivationsfaktorerne knytter sig til menneskets behov for at præstere og realisere sig selv og 
arbejdet er et af de væsentligste områder for selvrealisering og ifølge Hertzberg så er menneskets 
højeste mål at realisere sig selv som et kreativt, unikt individ, og når/hvis han afskæres fra det, så 
bliver han et forkrøblet dyr. 

Selvom hygiejne faktorerne gør arbejdet mere udholdeligt, så må det ikke forveksles med at 
motivationen er steget. Ved undersøgelser er den hyppigste nævnte firmapolitik herunder 
inneffektive arbejdsgange, dobbeltarbejde, magtkampe, uhensigtsmæssig personalepolitik som får 
den enkelte til at føle sig uretfærdigt behandlet, det sidste forbindes med utilfredshed og 
demotivation. Ledelse er den næsthyppigste under hygiejnefaktorerne, hvor der er en oplevelse af 
lederens inkompetence i forhold til effektiv arbejdstilrettelæggelse og om ledere der ikke evner at 
lære fra sig og dermed ikke inspirerer sine medarbejdere. 

Ifølge Hertzbergs undersøgelsesresultater så er der den hyppigste motivationsfaktor præstation, 
efterfulgt af anerkendelse som den næsthyppigste. 

Hertzbergs teori går groft sagt ud på at den samlede pulje af motivationsfaktorer kan virke forskelligt 
– at nogle faktorer bidrager mere til tilfredshed og andre faktorer bidrager mere til at forebygge 
utilfredshed. Hertzberg to-faktor-teori er et godt udgangspunkt til at undersøge hvordan de 
forskellige faktorer fungerer i forhold til motivation og jobtilfredshed. 

Kritikken af Hertzbergs teori går ud på om de hygiejnefaktorerne og motivationsfaktorerne har en 
generel gyldighed, blandt andet fordi motivation er et personligt anliggende så er der formentlig 
også individuelle forskelligheder ( Hedegaard Hein, 2010: s 121-144) 

 

På trods af den brede anerkendelse, har Herzbergs teori nogle kritikere. Nogle siger, at metoden 
ikke tager højde for, at når ting går godt, har vi en tendens til at se på de ting, vi godt kan lide i 
vores job. Når det går dårligt, på den anden side, så har vi en tendens til at skyde skylden på ydre 
faktorer. (Hertzberg: www.ledernet.dk 

For fagprofessionelle har det stor betydning om styringstiltaget opfattes som værende i 
overensstemmelse med de professionelle normer, der gælder i faggruppen. Hvis styringen opfattes 
som værende i modstrid med disse normer, kan det nemt blive opfattet som kontrollerende. 
(Andersen & Pedersen, 2014: 77)  
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4.2 Motivation Crowding  

Argumentet i den så kaldte motivation crowding teori er, at såfremt et ekstrinsisk styringsredskab 
opfattes som en kontrolforanstaltning, fortrænger det den indre motivation (crowding out), 
hvorimod det faktisk kan forøge den indre motivation, så fremt styringsredskabet opfattes som 
understøttende (crowding in). Der findes også en vis viden om, hvornår motivation crowding især 
kan forventes at ske. Det  er især  spændende opgaver, hvor der er fare for crowding out, og det har 
vist sig, at et givent styringssystem bliver opfattet mindre kontrollerende (med tilsvarende mindre 
fare for crowding out), når det bliver implementeret via dialog frem for hård kommando. (Artikel,  
Andersen: 11) 

Motivation crowding danner baggrund for en diskussion af, hvordan styringstiltag, der opfattes 
kontrollerende fremfor understøttende, kan udhule den ansattes motivation (Andersen & Pedersen, 
2014 : 25)  

Der skelnes imellem Crowding in and Crowding out teorien. Hvor Crowding in er den understøttende 
opfattelse og Crowding out den kontrollerende. For at genetablere motivationen hos lederne vil det 
være Crowding in teorien som skal i fokus, da det for lederne er vigtigt ikke at føle sig kontrolleret 
hele tiden, men at der er tillid til at de kan udføre opgaven.  

 

4.3 Public Service Motivation 

Oprindeligt blev Public Service motivation defineret som ”an individual´s predisposition to respond 
to motives grounded primarilyor uniquely in public institutions and organizations” Perry & Wise 
1990( Andersen & Pedersen, 2014 : 50) 

Begrebet var den gang tæt knyttet til den offentlige sektor, og som udgangspunkt afgrænset til at 
befinde sig indenfor denne, siden hen er Public Service Motivation i højere grad blevet set, som et 
spørgsmål om leverancen af den offentlige service. Motivationen til at producere ydelser, der tjener 
et samfundsmæssigt formål er dermed i fokus (Andersen & Pedersen, 2014: 50) 

De argumenterer for at Public Service Motivation og værdier er noget forskelligt Hvor Public Service 
Motivation er det handlingsdrivende og værdier bestemmer retningen for handlingen. (Andersen & 
Pedersen, 2014: 98) 

De bruger en metafor som, at Public Service Motivation er benzinen på bilen og værdierne er den 
retning bilen kører i. Public Service Motivation rummer et potentiale for at udvikle den offentlige 
sektor, Public Service Motivation giver måske mulighed for at øge den offentlige sektors 
performance uden ekstra omkostninger. I den offentlige sektor er der forskellige mål, en  
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målsætning er at levere offentlige ydelser med en høj målopfyldelse med færrest mulige ressourcer. 
Det handler om at sikre effektiviteten. Produktivitet handler om, at sikre mindstmulig 
ressourceanvendelse til at producere en given mængde ydelser af en given kvalitet. En  målsætning 
kan også være, at de ansatte skal være lydhøre og responsive i forhold til borgerne. 
( Andersen &  Pedersen, 2014: 46 )   

 

4.4 Meningsskabelse og meningsledelse 

Meningsskabelse tager udgangspunkt i, at vi handler på en speciel måde fordi det giver mening 
for os (Hernes, 2016: 37) 

Antropologen Clifford Geertz har påvirket meget af arbejdet med meningsskabelse, han mener at 
samfundet er skabt af menneskers behov for at skabe mening i sin hverdag. Organisatorisk 
meningsskabelse sker ved at man handler sammen. 

Meningsskabelse, organisatorisk meningsskabelse er videreudviklet af Karl Weick. Hans rammeværk 
for meningsskabelse er specielt udviklet for at forstå, hvordan aktører kobles sammen gennem 
handlings – og fortolkningsprocesser. ( Hernes, 2016:  37) 

Ledere har et specielt ansvar, den proces de leder bliver de selv en del af, kaldet meningsledelse. 
Organiseringen drejer sig først og fremmest om at definere meningen med det som er besluttet, og 
selvom meningsskabelse er en kollektiv proces, så har lederne en nøglerolle ( Hernes, 2016: 57) 

Mennesker kan ikke behandles som systemer som reagerer forudsigeligt på stimuli. Topledelsen er 
nødt til at etablere rammer som kan påvirke hvordan mennesker og grupper fungerer, men uden at 
vide nøjagtig hvordan påvirkningen sker. Det er at skabe rammer for meningsskabelse, som er en 
del af det at lede en organisation. (Hernes, 2016: 58) 
 
Lederskab er en direkte form for indramning (handlinger eller artefakter) af meningsskabelse og 
består af den enkelte leders evne til at skabe mening gennem samhandling og tilslutning til 
narrativet 

Ifølge Weick så bliver tilslutning reel når handlingen bliver offentlig og uigenkaldelig. Man kan ikke. 
skifte mening. Så Regionen opnår tilslutning til deres strategi om værdibaseret styring, men det er 
ikke ensbetydende med at der er enighed om hvordan det skal gøres. 

Adfærdsbaseret tilslutning foregår mellem personer og forpligter individet i sine handlinger, i 
forbindelse med Værdibaseret styringen, så er lederne forpligtet til at handle indenfor de 
givnerammer og leve op til målsætningerne, hvorimod tilslutningen er mere formel og med større 
konsekvenser ( Hernes, 2016: 54) 
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4.5 Narrativet 

Helhedsforståelsen ligger i det narrativ som underbygger samhandling. Narrativet – den historie der 
fortælles – spiller ind som en dynamisk kraft i organisering.  Narrativet her er det større billede af 
hvad organiseringen/styringen sigter mod, narrativet indeholder strategien, som her er retningen 
for hvor organisationen skal hen, og hvad det indebærer for den enkelte som deltager i arbejdet. 
 
Narrativet er mere end strategi, det rummer også historien bagved organiseringen. Det siger noget 
om hvad man kommer fra NPM (New Public Management) hvad er vigtige hændelser i fortiden 
(stram styring), hvad har man haft succes med (overholde budgetter) og hvad har man ikke haft 
succes med (ingen værdi for patienterne), hvad har man lært. (Hernes, 2016: 41) 

Det vigtige med narrativet er, at det er retningsgivende for organiseringen, samtidig kan de 
udfordres og ændres ved at alternativer narrativer vokser frem.(Hernes: 2016 

Vi skaber mening for at kunne handle. Hvis vi ikke forstår hvad der er gang i, er det svært at finde 
ud af hvad vi skal gøre.(Schnoor, 2014: 22+23) I et narrativt perspektiv skelner man mellem levede 
og fortalte historier. De levede historier er alle de koordinerende handlinger, som ledere og 
medarbejdere fortager sig med hinanden i hverdagen, mens fortalte historier er de fortællinger, 
som organisationsmedlemmer bruger til at skabe mening i hverdagens begivenheder og 
historier.(Schnoor, 2014: 30+31) 

5.  Metode 

I dette afsnit præsenteres de metoder jeg har anvendt ved indsamlingen af empiri, som danner 
grundlag for valg af teori. Hvordan jeg har arbejdet med indsamling af empiri, og til sidst analysen. 

5.1 Linse-teorien 

Høyer beskriver 3 former for teori, han bruger 3 former for grundmetaforer, en repræsentation af 
empirien, en dåseåbner til at åbne og forstå empirien og en linse at se den igennem.  
Repræsentationen er den teori der dominerer i biomedicinen, og bruges til at skabe en korrekt 
repræsentation af virkeligheden og hvor teorien opfattes som en opsummering af, hvad man ved 
for tiden. Dåseåbner er et værktøj til at få hul på sin undersøgelse og analyse, alt kan principielt 
undersøges på mange måder, og det er først ved at sammenligne det man undersøger med noget 
der er undersøgt før, at man gør det til en bestemt type genstand eller fænomen.  Dåseåbneren er 
en blandingsform, hvor man ikke kan være sikker på at teorien passer på det undersøgte. Linse er 
en man ser verden igennem, et gitter, man vælger at lægge ned over empirien, og som bestemmer 
hvilke dele man vil beskæftige sige med. Man tror ikke på at der findes stabile, afgrænsede 
fænomener ude i verden, der kan undersøges af videnskaben, i stedet for mener man at fænomener 
skabes af vores interaktion med dem. Jeg mener, at få afdækket mit problemfelt ved at forholde 
mig til linse teorien, da teorien afgør hvad jeg ser efter i forhold til motivation, meningsskabelse og 
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narrativet. Der er tale om en flydende ontologi, hvor alt kan forandres. Man vælger visse præmisser 
inden man udfører sin undersøgelse, og bruger dem til at udvælge materiale med. (Høyer, 2011: 22-
27) 

 

5.2 Videnskabsteoretiske overvejelser 

Jeg forholder mig til den flydende ontologi – som er læren om det værende. De grundlæggende 
antagelser om virkelighedens beskaffenhed, vores verdenssyn, menneskesyn og genstandssyn 
(Rennison, 2015) 

Med en flydende ontologi vil man ofte hæfte sig ved forandringer og nye betydninger af kendte 
fænomener, og interessere sig for det bagudrettede spørgsmål, ”hvordan blev det sådan i lige dette 
tilfælde” (Valgårda & Koch,  2011: 19) 

Det vil være en kvalitativ undersøgelse, hvor de kvalitative metoder bruges når noget skal 
måles/vejes som er svært at tælle ex følelser og kan indeholde: 

• Interview 
• Observation 
• Litteraturstudier 
• Narrative metoder 

Ved at bruge et semistruktureret interview, kan der afdækkes subjektive opfattelser og personlige 
vurderinger, dette for at undersøge de ledende medarbejderes oplevelse af indflydelse og 
forbedring. Et semistruktureret livsverdensinterview, som er inspireret af fænomenologien, hvor 
det kortlægges hvordan de interviewede oplever livsverdensfænomener. (Kvale & Brinkmann, 2014: 
35) 

Et semistruktureret livsverdensinterview forsøger, at forstå temaer fra den levede hverdagsverden 
ud fra subjekternes egne perspektiver. Der indhentes beskrivelser af interviewpersonernes levede 
verden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener. Det udføres i 
overensstemmelse med en interviewguide, der fokuseres på bestemte temaer, og kan rumme 
forslag til spørgsmål. Transkriptionen samt lydoptagelsen udgør den efterfølgende meningsanalyse. 
(Kvale & Brinkmann, 2014: 49) 

”Livsverdenen er verden, som man møder den i hverdagslivet, og den fremtræder i den umiddelbare 
og middelbare oplevelse uafhængigt af og forud for alle forklaringer”.  (Kvale & Brinkmann, 2014: 
51) 
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Et forskningsinterview kan dog aldrig betragtes som en fuldstændig åben og fri dialog mellem 
ligestillede partnere. Den empatiske form for fænomenologisk livsverdens interview, kan virke 
harmonisk, men forholder sig ikke til magt spørgsmålet mellem interviewer og den interviewede. 
(Kvale & Brinkmann, 2014: 55) 

Da jeg er en uerfaren forsker har jeg mange spørgsmål om: 

• Hvordan påbegynder jeg et interview? 
• Hvor mange personer skal interviewes? 
• Hvordan kan jeg undgå at påvirke med ledende spørgsmål? 
• Er det nødvendigt at transkribere interviewene? 
• Hvordan skal jeg analysere interviewene? 
• Vil mine fortolkninger udelukkende være subjektive? 

Jeg skal være meget bevidst om ikke at ”snakke med”, men forholde mig lyttende. Samtalen tager 
udgangspunkt i spørgsmålstyper inspireret af Karl Tomm (Tomm, 04/92: 3-13).     

Det vil ikke være en coachende samtale, men elementer fra coaching vil/kan indgå. Her skal jeg 
forholde mig til den udfordrende, udforskende, undersøgende og afdækkende position.  

Den udfordrende position indeholder spørgsmål som: Hvilke handlemuligheder har du? Hvilke 2 
indsatser vil give hurtigst og størst effekt? Hvad er det første du har gjort? 

Den udforskende position indeholder spørgsmål som: Hvilke forandringer er du lykkes med? Løses 
ledelsesopgaven bedre nu? 

Den undersøgende position hvor et spørgsmål kan være: hvordan vil du som leder kunne vide at 
denne nye styringsform giver mere værdi for patienten? Hvordan vil patienterne reagere?  

Den afdækkende position kan indeholde spørgsmål som: Hvad er situationen nu? Hvad er kernen i 
det? Hvad er det sværeste ved den nye styringsform? (Tomm, 04/92: 3-13).     

Resultaterne vil fremlægges som primært realistiske og fænomenologiske perspektiver, hvor 
fænomologien tager udgangspunkt i den virkelige verden, og mine spørgsmål vil tage udgangspunkt 
i de interviewedes oplevelse af Værdibaseret Styring. Fænomenologien omfatter fokus på 
bevidsthed og livsverden, åbenhed overfor subjekters oplevelser, prioritering af præcise 
beskrivelser, forsøg på at sætte forhåndsviden i parentes og en søgen efter invariante essentielle 
betydninger i beskrivelserne. (Kvale & Brinkmann, Interview, 2014: 81) 

Det interessante er, hvordan opleves det, og om det har en indvirkning på deres motivation og om 
det betyder noget for udøvelse af deres ledelse. Dette for at jeg kan få forståelse af de forskellige 
problemstillinger, der uvilkårligt vil være ved indførelse af nyt styringssystem.  
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I mange år har New Public Manegement været det gennemgående med styring efter DRG- 
budgetter som aktivitets styring.  

 På nuværende tidspunkt er det svært at sige hvordan det opleves, at arbejde ud fra dette nye 
styringsparadigme. Denne undersøgelse er kun en meget lille del af den ændring der er sat i gang 
over hele landet. Man bliver nok aldrig færdig med undersøgelsen, da holdninger kan skifte fra 
person til person og over tid. 

 

5.3 Empiri 

Indsamling af empiri vil ske de 2 steder, som fra Regionens side er udpeget som pilot afdelinger. Jeg 
vil interviewe 4 personer på afdelings/klinikledelsesniveau og mellemlederniveau. Da jeg ikke selv 
er ansat, kan jeg kun i en vis grad fungere objektivt og nysgerrigt. Det kan være endog meget svært, 
da jeg kender systemet helt indefra og har min egen holdning til hvordan DRG systemet virker, og 
hvad der betyder noget for egen motivation som leder i det offentlige. Jeg kender dog ikke specifikt 
de afdelinger og hospitaler som jeg skal besøge, men er ikke totalt uvidende om relationer i 
organisationen. 

Valg af personer til interview er personer på afdelings/klinikledelses og mellemleder niveau, er 
begrundet i, at det er dem på dette ledelsesniveau, der skal implementere en ny styringsmodel og 
stå til regnskab for opfyldelse af mål. 

Ved interviewene skal jeg have klarlagt sammenhænge, mønstre og variationer af opfattelser.  

Jeg vil være opmærksom på min forforståelse, som kan være svær at lægge væk. Jeg vil forholde 
mig åben overfor respondenterne. Mit formål er, at blive meget klogere på Værdibaseret Styring og 
hvilke muligheder/begrænsninger der ligger i forhold til at være leder. Påvirker det ledernes 
motivation hvis/når det indføres som styringsmodel? 

Som det fungerer nu er der mange barrierer, DRG opfattes som en rigid måde at betragte patienter 
på, som produktion og ikke som mennesker, som skal opfattes og behandles som sådan.  

Ved at bruge Værdibaseret Styring, og hele tiden forholde sig hvad der giver værdi for den enkelte 
patient i stedet for at tænke i diagnoser, og hvad der giver højest aktivitet. Igennem denne 
undersøgelse vil jeg få et indblik i om det betyder noget for ledernes motivation, at skulle tænke i 
hvad der giver værdi for patienterne. 

Jeg vil undersøge de interviewede lederes opfattelse af hvordan det opleves for dem at arbejde ud 
fra Værdibaseret Styring, om det har en indvirkning på deres motivation og om det betyder noget 
for udøvelse af deres ledelse, hvis man skal bevæge sig væk fra den traditionelle måde at styre ud 
fra  New Public Management/Diagnose Relaterede Grupper.  
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Jeg skal være opmærksom på den interpersonelle situation i et livsverdens interview, hvor viden 
konstrueres i interaktionen mellem interviewer og den interviewede, dvs i samspillet mellem 2 
personer. Man agerer i relation til hinanden og påvirker hinanden gensidigt. Den viden der 
produceres i interviewet konstitueres af selve samspillet i den specifikke situation der er skabt 
mellem de 2 personer. Interviewet kan give en positiv oplevelse og kan være berigende for den der 
interviewes, der kan opleves nye indsigter i livsverden. Det kan være, at den interviewede ved at 
svare på spørgsmål bliver mere klar på opgaven, får svar på spørgsmål som vedkommende ikke 
umiddelbart havde tænkt, fordi der nu har været en time til at snakke om situationen. (Kvale & 
Brinkmann, 2014: 53) 

Gennemførelse af interviewene sker i perioden fra d. 9 marts til d 19 marts 2018. Interviewene 
foregår på respondenternes arbejdsplads. Interviewet skal vare 45 min. Ved at bruge den coachende 
tilgang, vil det være mere åbne spørgsmål, og ikke med en interview guide der følges slavisk, men 
ligge i baggrunden som skal sikre, at jeg får det hele med, kommer hele vejen rundt. 
 
Jeg vil efterfølgende transkripere interviewene umiddelbart efter hvert interview. 

Jeg starter med at præsentere mig selv og mit projekt, og baggrunden for valg af emne. Jeg vil 
uddybe hvorfor jeg har udvalgt den enkelte som interview person. Rammerne præciseres i forhold 
til længden af interviewet 

Interviewene optages på egen Iphone og transkriperes umiddelbart efter interviewet, hvor 
transkribpionen er en fortolkningsproces. Interviewet er en samtale, der udvikler sig mellem 2 
mennesker ansigt til ansigt. I en transskription bliver samtalen mellem 2 mennesker der fysisk er 
tilstede, abstraheret og fikseret i skriftlig form. Fra et sprogligt perspektiv er transkriptionerne fra 
talesprog til skriftsprog, hvor konstruktionerne undervejs kræver en række vurderinger og 
beslutninger. ( Kvale og Brinkmann, 2009: 199-200) 

Ved transkriptionen af interviewene starter den første analytiske proces, ved at transkripere 
interviewene selv, kan jeg lære meget om min egen interview stil. Under transkriptionen vil jeg i en 
vis grad kunne huske eller komme i tanke om de sociale og emotionelle aspekter af 
interviewsituationen og vil dermed allerede påbegynde meningsanalysen på det sagte (Kvale og 
Brinkmann, 2009: 202) 

 

5.4 Processen 

Jeg havde udvalgt mig 4 personer jeg gerne ville interviewe og de var adspurgt på mail om deres 
deltagelse. Den ene af deltagerne skulle aftale med en kollega. 2 overlæger og 2 oversygeplejersker. 
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Det viste sig på dagen, at den ene oversygeplejerske som havde givet tilsagn var taget på ferie! En 
ledelseskonsulent ville gerne deltage, dette valgte jeg at takke ja til, da jeg var rejst over for at få 
mine interviews.  

Jeg brugte min interview guide (Bilag 1) som støtte. Jeg har selv transcriperet mine interviews. Jeg 
havde en holdning til mig selv som interviewer om, at jeg ville være meget bevidst om ”ikke at 
snakke med” og forholde mig objektivt og lyttende til svarerne, da jeg ikke kendte de enkelte 
afdelinger. Jeg kan bedst forholde mig til at beskrive mig selv som interviewhåndværkeren med 
nogen af de elementer der beskrives, måden jeg fremstod på var indsigtsfuld, jeg har stor viden om 
området, klar, jeg stillede stort set enkle, klare spørgsmål, jeg var venlig, jeg gav respondenternelov 
til at tale færdig, jeg var sensitiv og empatisk, ved at lytte aktivt til det der blev sagt. Jeg var åben 
ved at lytte med frit flydende opmærksomhed, jeg prøvede at være styrende, ved at sørge for at få 
spurgt om det jeg ville, jeg var god til at huske og komme tilbage og få uddybet et udsagn og til sidst 
fortolkende på noget af det sagte. ( Kvale og Brinkmann, 2015: 224-225) 

5.5 Kodning 

Kodning er en kategorisering af udsagn, hvorved meningen i interview udsagn reduceres til nogle få 
enkelte kategorier. Styrken af en opfattelse kan betegnes med et enkelt tal på en skala fra fx 1-7.  

Kategorisering reducerer og strukturerer interview tekster til få tabeller og figurer. Målet er at 
udvikle kategorier, der en fuldstændig beskrivelse af de oplevelser og handlinger der undersøges. 
(Kvale og Brinkmann,  2015: 262-263 

 

5.6 Kodningsprocessen 

Kodningsprocessen er den at jeg har valgt at kode på den måde, at jeg efter transkripering, har kodet 
hvert afsnit med et tal for hver respondent. (bilag 2) Herefter har jeg klippet udsagnene ud og 
grupperet dem (bilag 3) og der efter brugt citaterne i hver boks (bilag 5) På den måde har jeg fået 
et overblik over sammenfald af udsagn/begreber: 

• Ledelsesrum 
• Involvering 
• Værdibaseret Styring 
• Motivation 
• Frustration/demotivation 
• DRG(diagnoserelaterede grupper) vs. VSB(værdibaseret styring) 
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Ledelsesrum 

Alle nævner at de er ledere, resp. 4 ikke med personaleansvar. De 3 (1-3) forholder sig udelukkende 
til deres ledelsesrum i forhold til deres funktion til patienterne, ingen af dem forholder sig 
personaleledelse. 

Citat Eksempler på citater omhandlende ledelsesrum 

Resp 1 ”Klinikchef i 15 år, det der startede med at motivere, det var at få et orkester til at 
spille. Værdibaseret Styring, nu på 1 ½ år efter stadig noget vi diskuterer. Der er et helt 
enormt bureaukrati som har sneget sig ind de senere år. Man gør det der er godt for 
mig og afdelingen. Man ser ikke faget længere. Hvordan skal man drive ledelse, 
hvordan skal man overhovedet lave noget der er værdibaseret, hvis du ikke ved hvo 
mange sårinfektioner du har 

Resp. 2 ”læge, sektionsleder, ledelsesansvar for 14 læger, medleder for 50 sygeplejersker. 
Opnå de bedste resultater” 

Resp. 3 ”ledende oversygeplejerske siden 2008. Personaleansvar for 150 medarbejdere. Sidder 
i delt afdelingsledelse med ledende overlæge. Min funktion giver mig rig mulighed for 
at være med til, at indrette og forbedre forløb for de Bornholmske patienter” 

Resp. 4 ”jeg er ansat som ledelseskonsulent, allokeret til at være projektleder på 
udviklingshospitalet. Jeg er sådan et eller andet sted mellem at være en formel og 
uformel leder. Jeg har ikke personaleansvar, men samtidig har jeg noget 
ledelsesmæssigt, i kraft af at jeg er projektleder. Det jeg kommer med er ikke det 
meget faglige” 

Tabel 1: eksempler citater omhandlende ledelse 

Involvering 

Her beskrives forskellen på at 1+2, ikke var involveret i processen, fik det af vide ”over night” eller 
kunne læse sig til det på Intranettet, hvorimod 3+4 har været en del af processen og derfor 
orienteret meget tidligere 

Citat Eksempler på citater omhandlende involvering 

Resp. 1 ”vi var ikke involveret, jeg ved ikke hvorfor vi blev taget ud. Pludselig ”over night” så var 
vi udvalgt. Der har været hele den her overrumpling 

Resp. 2 ”man læste det på Intranettet, mange uklare punkter, hvad vil man styre efter” 
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Resp. 3 ”jeg var selv med til at sige, vi skal gøre noget andet, det var en grundlæggende 
diskussion der lå i Hospitalet. 

Det var først efter ansøgningen, at vi begynder at involvere personalet. Det har været 
svært at involvere dem, for vi vidste ikke om projektet kom. Nøglepersoner har været 
med i drøftelser. 

Projektopbygningen hos os var uheldig, fordi det blev så parallelt, vi havde dem ikke ind 
og skabe projekter. Det var bagvendt, og det vidste vi godt, men måtte vi tage den 
efterfølgende” 

Resp. 4 ”man kunne sagtens have gjort alting meget bedre. Det har været en proces, hvor man 
ikke havde tid nok, indledningsvis til at inddrage alle. Man var måske for lang tid om at 
få ledergruppen med og få implementeret hurtigt nok. Der burde vi have været meget 
bedre fra start” 

Tabel 2. Eksempler på citater omhandlende involvering 

Værdibaseret Styring 

Der er en oplevelse af, at det er sådan man altid har gjort, nu er der blot et alibi når behandling skal 
lægges om. Som kliniker opleves det, at økonomer og djøffere ikke har forstået hvad det går ud på, 
og der er en vis usikkerhed omkring afregning og hvad der reelt skal styres efter. Samtidig opleves 
en nedbrydning af siloer, som har kendetegnet hospitalsvæsnet. 

Citat Eksempler på citater omhandlende Værdibaseret Styring 

Resp. 1 ”Det med ikke at spilde pt´s tid er en vigtig parameter. Det ville vi have gjort uanset 
begrebet værdibaseret styring. Værdibaseret styring giver os alibiet til at få lov til at 
lægge behandlingen om” 

”jeg kunne godt have en forhåbning om, at det administrative system gav sig til at forstå 
hvad værdibaseret styring er, hvad betyder det, hvad skal vi afregnes for? Hvad er 
evidensen?” 

”man kan ikke lade være med at tænke, at det er lidt en modedille, det er bare en måde, 
at underholde økonomer of djøffere på” 

Resp. 2 ”Vi har jo hele tiden haft værdibaseret styring, fordi vi har hele tiden forsøgt, at gøre 
det bedst mulige for pt.” 

Resp. 3 ”det gør en kæmpe forskel. Det er kulturrejsen der er den store” 



 26 

Resp. 4 ”der er noget i den tankegang der er markant anderledes, før har man tænkt rigtig 
meget i siloer, så begynder man mere at se på processerne på tværs” 

”vi har jo DLP målingen (Den løbende patienttilfredshedsmåling). I mit projekt har vi så 
også lavet nogen tlf interviews og vi har haft nogen fokusgruppe interviews” 

Tabel 3. Eksempler på citater omhandlende Værdi Baseret Styring 

Motivation 

Lederne motiveres af når noget lykkes, når man får folk/medarbejderne med. Når det giver værdi 
for patienterne. Når der bliver lagt mærke til hvad man kan, nationalt som internationalt 

Citat Eksempler på citater omhandlende motivation 

Resp. 1 ”Det er så din ledelsesopgave at få det til at fungere, og så synes jeg faktisk, det har 
været sjovt, få sat det op og få lavet orienteringsmøder og få fortalt den gode historie. 
Det er jo i virkeligheden at få det der orkester til at spille på en eller anden måde, det er 
jo stadigvæk meget motiverende” 

”Motivationen til at lave ting herinde internt er uændret, motivationen til at påvirke 
systemet, med andet hospital, du bliver taget ud af loopet” 

Resp. 2 ”Vi skal se handling ellers kan jeg ikke motivere, jeg skal se en genuin og økonomisk 
interesse i at lave om på tingene” 

”Jeg er vældig motiveret ved at få mine medarbejdere til at yde bedst muligt, udnytte 
hinandens kompetencer, det giver motivation. Det giver motivation at blive kontaktet 
fra stort set hele verden, fordi vi er et fagligt flagskib” 

Resp. 3 ”Jeg føler stor glæde og motivation når det lykkes, at trække opgaveløsningen så langt 
ud i retning af borgerens ønsker og behov” 

Resp. 4 ”jeg bliver altid motiveret af ny viden, innovative processer og der hvor jeg kan gå ud 
og hente noget. Jeg bliver enormt motiveret når folk synes, de gerne vil være med” 

Tabel 4. Eksempler på citater omhandlende motivation 

 

Frustration/demotivation 

Frustrationen opleves når der kommer flere og flere krav, man bliver træt og demotiveret. Man skal 
bare yde mere. Der er en oplevelse af der ikke er nogen handling bagved ordene. 
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Eksempler på citater omhandlende frustration/demotivation 

”Har været der før, måden det italesættes på. De sædvanlige krav. Man skal lave mere. Man bliver 
simpelthen træt og det filter gider man ikke” 

”Det virker demotiverende, at hver gang man beder om hjælp til noget, så er det non-eksistens. Hver 
gang der kommer noget så skal man bare yde. Der sker ingenting, altså tag Sundhedsplatformen, 
det er et mega problem at man f.eks ikke kan se, hvor mange operationer der er lavet i sidste uge” 

”Jeg har mange gange følt demotivering, jeg har til gode at se man sætter handling bagved ordene.” 

”Vi har brugt meget tid på at forklare diverse Djøffere hvad det egentlig er vi render  rundt og laver. 
Det er en klods om benet” 

”Der hvor jeg kan føle mig afkoblet, føle mig utilstrækkelig, det fordi nu kommer der bare den 29. 
eller 30. ansvarsopgave. Jeg kan godt se meningen med det, men der er sådan en fysisk mental 
kapacitet, og den er jo spændt hele tiden og vi er bare så få” 

Tabel 4. Eksempler på citater omhandlende frustration/demotivation 

DRG (diagnoserelaterede grupper) vs. VSB (værdibaseret styring) 

Ingen af de interviewede mente at Værdibaseret Styring ville afløse DRG, aktivitetsstyring. Ingen af 
dem kan se hvordan det vil være muligt at undvære den traditionelle aktivitetsstyring, da det vil 
være svært at følge produktionen hvis ikke der er aktivitetsstyring, og der skal jo afregnes.  

Citat Eksempler på citatet omhandlende DRG vs VSB 

Resp. 1 ”stadig takststyring, man gør det man altid har gjort. Paradigmeskifte for ledelses – og 
det administrative system” 

”Der arbejdes på den klassiske måde. Der mangler viden om hvordan der skal følges op” 

”De her ting kan vi godt gøre uden at tænke på DRG. Vi må godt aflyse en operation, vi 
er stadig forpligtet til at drive vores operationsgang rationelt. Formentlig ender det hele 
med at vi kører DRG takst videre, Vi skal stadig køre relativt aktivitetsstyret, en med 
visse modifikationer. Man kan ikke have et system, hvor man ikke tør behandle dem der 
trænger. Der tælles CPR numre. 

VBS e lidt et ledelsesmæssigt ”Hipe”. Alt det vi ville have gjort i forvejen, det får nu et 
værdibaseret styrings-stempel” 
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Resp. 2 ”Det venter jeg at få forklaret af min Direktion. Jeg har svært ved at forestille mig, 
hvordan man kan styre økonomien, hvis man ikke har en eller anden form for overblik 
over hvor meget man laver og hvilke komplikationer. Man kan ikke måle det hele i om 
pt er tilfreds eller ej” 

”Vi får det optimale ud af de betingelser vi har lige nu. Jeg har svært ved at se hvad det 
er man vil styre efter, så vi slipper ikke for aktivitetsstyring, det kan jeg ikke se” 

Resp. 3 ”Vi tænker ikke så meget i DRG, umiddelbart så blev vi sat fri for DRG afregning. Du 
bliver nødt til at have en grænse for præstation, vi har en skyggeregistrering” 

Resp. 4 ”Selvom vi i princippet er permanent frisat for DRG styringen, så kommer den til at 
hænge ved længe – det har været en lang opdragelsesproces af vores klinikere. Flere og 
flere af vores klinikere siger, at det er rigtig rart, at man kan fokusere mere på pt. 
Udredningsret er altså lidt i modstrid en gang imellem med VBS” 

Tabel 5. Eksempler på citater omhandlende DRG vs. VSB 

 

I forbindelse med sammenfatningen kan jeg se, at svarene under de forskellige overordnede 
grupper lægger sig ind under de 3 ting jeg vælger at analysere ud fra: 

• Motivation 
• Meningsskabelse 
• Narrativet 

 

5.7 Validiteten af undersøgelsen 

Validiteten refererer i almindeligt sprogbrug til sandheden, rigtigheden og styrken af udsagn. 

Validering bør ikke begrænses til en bestemt fase i interviewundersøgelsen, men præge alle faser 
fra den første tematisering til den endelige rapport. Man skal være bevidst om det asymmetriske 
magtforhold mellem forsker/undersøger og interviewpersoner – interviewet er en samtale – en 
forhandling af mening mellem forsker/undersøger og interviewpersonen (Kvale og Brinkmann,  
2009: 267-272) 

Ved at bruge den semistrukturerede interviewmetode har jeg indsamlet mine data ved at spørge 
specifikt til de enkelte punkter og dermed indirekte konkludere på de forskellige begreber. Der er 
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dog den risiko at resultatet af min undersøgelse bliver noget kompleks, da det ikke vides på forhånd 
hvad der kommer ud af interviewene.  

Da alle interviews er optaget og nedskrevet ordret har gjort, at alt er kommet med. Interviewene er 
ikke valideret af de interviewede. 

 

5. 8 Reliabiliteten 

Reliabiliteten vedrører konsistensen og troværdigheden af det undersøgte (Kvale og Brinkmann, 
2009: 318) 

Reliabiliteten kan ikke afprøves, da det kun er mig der har interviewet, lyttet interviewene igennem 
og transkriperet og gennemarbejdet dem. Det vil sige interviewene er ikke ”kontrolleret” ved at en 
anden for eksempel har udskrevet en passage, hvad der ville have givet en kvalificeret 
reliabilitetskontrol. 

Reliabiliteten vil også sige om et resultat kan gentages på andre tidspunkter og af andre forskere, 
ved hjælp af samme metode (Kvale & Brinkmann, 2009: 411) 

 

6.    Oplæg til analyse 

Analysen vil tage udgangspunkt med fokus på mening, fortolkning af mening. Meningskondensering 
indebærer at de meninger interviewpersonerne udtrykker, gives en kortere formulering. Lange 
udsagn sammenfattes til kortere udsagn, hvor hovedbetydningen af det, der er sagt, omformuleres 
med få ord. Når meningsindholdet skal analyseres kan et spørgsmål lyde:  

”Hvordan kan du vide, at du får af vide, hvad interviewpersonen virkelig mener?”  (Kvale & 
Brinkmann, 2009: 227 +240) 

Jeg har stillet mig selv følgende spørgsmål: 

• var alle involverede godt forberedt på dette 
• følte lederne sig ordentligt informeret og involveret 
• har der været nogen overraskelser 
• har det påvirket arbejdsglæden, motivationen, hos den enkelte leder at der arbejdes ud fra 

en ny styringsform 
• er værdibaseret styring kommet for at blive? 
• ser de offentlige ledere nu en mulighed for at ”slippe” for djøfokratiet ? 
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Jeg vil analysere og fortolke de resultater jeg har indsamlet. Jeg har samlet udsagnene og får derved 
en mulighed for at se ”hvad der hører til hvad” ( Kvale & Brinkmann,  2014: 304) 

I analysen vil jeg anvende citater fra de kvalitative interviews, hvor jeg finder det relevant, og de vil 
blive anvendt i konklusionen. 

 

6.1 Analyse udfra motivation 

Med udgangspunkt i Hertzbergs 2 faktor teori som skelner mellem motivationsfaktorerne og 
hygiejnefaktorerne, så er der tale om begge dele når jeg ser på de svar jeg har fået. 
  
Som motivations faktor nævner Resp 1  i forbindelse med ledelse: 
 
 ”Det er så din ledelsesopgave at få det til at fungere, og så synes jeg faktisk det har været sjovt, få 
sat det op og få lavet orienteringsmøder og få fortalt  
den gode historie. Visionstænkning”  

- og et andet citat fra resp. 1 er: 
 
 ”Man gør det der er godt for mig og afdelingen”.  

Det tolker jeg som, at når der opleves anerkendelse og præstation så opfyldes motivationsfaktoren. 
I første citat så er præstationen at få afholdt møderne og i andet citat når der opleves frihed til at 
gøre hvad man synes der er godt for både afdelingen og en selv, så føler man sig motiveret. 

Motivationsfaktorerne knytter sig til menneskets behov for at præstere og realisere sig selv, og 
arbejdet er et af de væsentligste områder for selvrealisering. Derfor oplever respondenterne sig  
motiverede når ”folk” udefra oplever dem som fagligt dygtige, det er en anerkendelse af deres 
arbejde og dem selv for menneskets højeste mål ifølge Hertzberg det er ”at realisere sig selv som et 
kreativt, unikt individ, og når/hvis han afskæres fra det, så bliver han et forkrøblet dyr” 

Som resp 2 siger det: 

”jeg er vældig motiveret, ved at få mine medarbejdere til at yde bedst muligt, udnytte hinandens 
kompetencer, det giver motivation. Det giver motivation, at blive kontaktet fra stort set hele verden, 
fordi vi er et fagligt flagskib”.  

Resp 2: ”Det der glæder en kirurg, det er når man laver en god operation, og patienten kommer 
levende ud og uden mèn.” 

Resp 3 udtrykker det således: ”jeg føler derfor stor glæde og motivation, når det lykkes at trække 
opgaveløsningen så langt ud i retning af borgernes ønsker og behov”, og resp 4 siger om egen  
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motivation:  
 
”jeg bliver altid motiveret af ny viden, innovative processer, der hvor jeg kan gå ud og hente noget. 
Jeg bliver enormt motiveret når folk synes de gerne vil være med” 
 
De 3 respondenter beskriver det netop her, at det er et behov der opfyldes og medfører motivation, 
når de som udsagnene viser bliver anerkendt for det arbejde de udfører. Som jeg også må 
konstatere, så er det ikke nødvendigvis sådan, at fraværet af motivationsfaktorer kan kobles til 
jobutilfredshed. Ingen af dem nævner ordet jobutilfredshed. 

Som tidligere nævnt i teoriafsnittet så ifølge Hertzberg, kan man sagtens få medarbejdere til at gøre  
som man ønsker, men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med at de er motiverede. Når den 
enkelte føler sig uretfærdigt behandlet, som kan forbindes med utilfredshed og demotivation,  
så er inneffektive arbejdsgange, dobbeltarbejde, magtkampe en del af årsagen. Jeg tolker det sådan 
at når der nævnes ”djøffisering” så kan det tillægges nogen af de nævnte faktorer, for det opleves 
ineffektivt, at man flere gange skal forklare ”Djøfferne” hvad det hele handler om, at man ikke er 
orienteret i tide, så det opleves som dobbeltarbejde og magtkampe, fordi man ikke er involveret i 
processen. I forhold til de interpersonelle relationer så citat resp.1:  
 
”der er et helt enormt bureaukrati som har sneget sig ind de senere år”  

og citat resp 2:  

”vi har brugt meget tid på at forklare diverse Djøffere, hvad det egentlig er vi render rundt og laver. 
Det er en klods om benet” 

Disse 2 citater viser, at klinikerne oplever det som en enorm belastning, at Djøfferne (de kolde 
hænder) som er sat til at styre processen, ikke ved hvad det egentlige arbejde handler om og ikke 
kan forstå hvad det er der sker. Hvorfor ting mange gange er svære, fordi der er en dagligdag og en 
virkelighed som ikke kan puttes ind i skemaer og exel ark. Så det er hele diskussionen om ”de kolde 
og de varme hænder” 

Ingen af respondenterne kommer ind på personaleplejen. De er alle enige om, at det er meget 
motiverende for dem, når patienterne opleves tilfredse, eller når andre udefra synes, at man gør 
det godt, gør det rigtige.  Dette kan skyldes, at det overordnede tema er Værdibaseret Styring, det 
vil sige med fokus på hvad der giver værdi for patienterne. 

Der opleves heller ikke nødvendigvis interessere nok for det projekt de selv fra det øverste 
ledelseslag har været med til at søsætte. Det viser sig i følgende citater: 

Resp 1: Har været der før, måden det italesættes på. De sædvanlige krav. Man bliver simpelthen 
træt og det filter gider man ikke”  
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Resp. 2 : ” jeg har til gode at se, man sætter handling bagved ordene”   

Resp 3: ”Der hvor jeg kan føle mig afkoblet, føle mig utilstrækkelig, det fordi nu kommer der bare 
den 29. eller 30. ansvarsopgave”. ”Hvor mange kasketter kan hver enkelt have på, så derfor har vi 
rigtig svært ved det” 

Her ses det, at det opleves som endnu en ting der skal implementeres, at der ikke er noget nyt i det 
og at der savnes handling og opbakning fra næste ledelseslag, og det virker demotiverende for den 
enkelte. De var helt trætte i stemmen da de nævnte dette. 

Lederne tager ansvaret på sig, på trods af de nævnte udfordringer. De implementerer, men de 
opleves ikke som meget motiverede – de løser opgaven på trods af dette. 

Hvad er det så der motiverer? Entydigt fra dem alle er at få ting til at ske, og få folk med, få orkesteret 
til at spille.  

Citat resp 1: ”Det er jo i virkeligheden, at få det der orkester til at spille på en eller anden måde, det 
er jo stadigvæk meget motiverende” Men samtidig nævnes, at det er svært at motivere andre, når 
man selv føler sig frustreret og demotiveret.  

Resp 2: ”jamen det kan jeg jo kun, hvis jeg selv er motiveret”. 

Min tolkning af hvad respondenterne mener hvad det vil sige at være motiveret er, at jeg oplever, 
at de interviewede er villige, har besluttet sig for, har intentionen og har særligt fokus på at gøre 
noget bestemt og at de har drivkraften til at gøre det.  

Men samtidig er de også påvirkede af såvel positive som negative selvforstærkede processer i 
virksomheden, det vil sige den leder der oplever at ting kan lade sig gøre, føler sig mere motiveret 
end den leder der ikke har den oplevelse, men tværtimod en oplevelse af at der mangler handling 
og vilje fra ledelsens side.  

Resp 2: ”Vi skal se handling ellers kan jeg ikke motivere, jeg skal se en genuin og økonomisk interesse 
i at lave om på tingene” 

Alle respondenter har patienterne som deres målgruppe for, hvornår de oplever sig motiveret og 
de nævner endvidere det, at hvis andre har øje for at de gør noget godt fagligt set, så føler de sig 
motiverede. Det der dræner, frustrerer og giver oplevelse af at være demotiverede, det er når de 
ikke føler sig informeret og involveret i diverse processer. Det vil sige man udnytter ikke deres 
motivationsfaktorer, da det ville fremme den enkeltes motivation og dermed få dem til at yde mere. 
Det handler om deres ledere som ikke på forhånd har været i stand til at se, at hvis man ønsker 
ejerskab og tilslutning til et projekt, så skal næste led involveres på et tidligt tidspunkt, så de også 
bliver i stand til at motivere deres medarbejdere, da det er dem der skal stå for implementeringen. 
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Jeg har fokuseret meget på om lederne mente sig motiveret til opgaven ved en ny styreform, og jeg 
kan se, at der i den forbindelse, er tale om både hygiejne som motivationsfaktorerne. Det nævnes i  
interviewene i forhold til hygiejne faktorerne, at det handler om ledelse som ikke har informeret og  
involveret. I forhold til de interpersonelle relationer, her nævnes specielt udfordringen i forhold til 
”djøfferne” som ikke forstår hvad det handler om, og det påvirker arbejdsforholdene, fordi der 
opstår tvivl om hvad der sker, om det sker og hvornår det sker. Motivationsfaktorer er dem som 
nævnes hvor der opleves anerkendelse for det der gøres, internt som eksternt, selve arbejdet, ”få 
orkesteret til at spille” og det ansvar der følger med ledelsen for at tingene sker, præstationen i sig 
selv. 
 
Der vil altid være et overlap de 2 faktorer imellem, og måske kan man ikke adskille dem så skarpt 
som Hertzberg vælger at gøre. At være motiveret i sit arbejdsliv er afhængig af mange faktorer,  
netop at ”hele orkesteret skal kunne spille sammen, der skal være en oplevelse af lydhørhed fra 
egen ledelse, og en forståelse for at ”ting koster og tager tid”. Der skal gerne følge økonomi med,  
og de personer som understøtter (djøfferne) skal have en forståelse for hvad det er, de har med at  
gøre, så det ikke frustrerer mere end nødvendigt.  
 

6.2 Analyse udfra meningsskabelse 

I teorien om meningsskabelse ifølge Weick, så bliver tilslutning reel når handlingen bliver offentlig 
og uigenkaldelig. Man kan ikke skifte mening. Så Regionen og lederne de respektive steder opnår  
tilslutning til deres strategi om værdibaseret styring, men det er ikke ensbetydende med at der er 
enighed om hvordan det skal gøres. Alle kan se meningen med, at undersøgelse og behandling skal  
give værdi for patienten, der er dog en del usikkerhed omkring hvordan det gøres op, og en holdning 
til at det er det ”vi altid har gjort”, så de interviewede har svært ved at se, hvad det nye er, ud  over 
at ting nu kan lade sig gøre fordi og hvis man kalder det værdibaseret.  
 
Resp 1: ”De her ting kan vi godt gøre uden at tænke på DRG. Vi må godt aflyse en operation, vi er 
stadig forpligtet til at drive vores operationsgang rationelt. Formentlig ender det hele med at vi kører 
DRG takst videre, Vi skal stadig køre relativt aktivitetsstyret, en med visse modifikationer. Man kan 
ikke have et system, hvor man ikke tør behandle dem der trænger. Der tælles CPR numre.  

Resp 2: ”Vi får det optimale ud af de betingelser vi har lige nu. Jeg har svært ved at se hvad det er 
man vil styre efter, så vi slipper ikke for aktivitetsstyring, det kan jeg ikke se” 

Her opleves en forskel fra tidligere i forhold til afregning, men også at der er en usikkerhed i forhold 
fremtidig aktivitetsstyring. 
 
Når jeg hører de interviewede efterlyse mere involvering fremfor kun information, så har de øverste 
ledere ikke påtaget sig det specielle ansvar, hvor den proces de leder og selv bliver en del af, kaldet 
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meningsledelse. Organiseringen drejer sig først og fremmest om, at definere meningen med det 
som er besluttet, og selvom meningsskabelse er en kollektiv proces, så har lederne en nøglerolle.  
 
Mennesker kan ikke behandles som systemer som reagerer forudsigeligt på stimuli. Topledelsen er 
nødt til at etablere rammer som kan påvirke hvordan mennesker og grupper fungerer, men uden at 
vide nøjagtig hvordan påvirkningen sker. Det er at skabe rammer for meningsskabelse, som er en 
del af det at lede en organisation jvf Tor Hernes. 

Citat resp 4: ”der er noget i den tankegang der er markant anderledes, før har man tænkt rigtig 
meget i siloer, så begynder man mere at se på processerne” 

Lederskab er en direkte form for indramning (handlinger eller artefakter) af meningsskabelse og 
består af den enkelte leders evne til at skabe mening gennem samhandling og tilslutning til 
narrativet. Respondent 1 og 2 gav udtryk for, ikke at have oplevet denne meningsskabelse, fordi 
rammerne ikke var tilstede.  

Resp 1: ”Motivationen til at lave ting herinde internt er uændret, motivationen til at påvirke 
systemet, med andet hospital, du bliver taget ud af loopet”. ”Det virker demotiverende, at hver gang 
man beder om noget så er det non-eksistens”.  

Resp 2: ”der sker ingen ting” 

Hvis man ønsker ledernes tilslutning til et projekt som dette, så forudsætter det, at der skabes de 
rammer der skal til, og det indbefatter involvering. Der høres en frustration over egen ledelse som 
ikke opleves lydhøre, ikke har givet den nødvendige information rettidigt, som de beskriver på 
denne måde.  

De nævner alle, at de er motiverede men samtidig anes en del frustration/demovitation, og så kan 
det være svært at se meningen med det: 

Resp 1: ”vi var ikke involveret, jeg ved ikke hvorfor vi blev taget ud. Pludselig ”over night” så var vi 
udvalgt. Der har været hele den her overrumpling”  

Resp. 2: ”man læste om det på Intranettet”  

Resp 4: Det har været en proces, hvor man ikke havde tid nok, indledningsvis til at inddrage alle”. 

I forhold til hele styringstiltaget med Værdibaseret Styring skulle Crowding gerne være i fokus. Hvis 
lederne skal føre den værdibaserede tangegang ud i livet i forhold til patienterne, er det vigtigt, at 
der er tillid til at de kan udføre opgaven. Problemet er, at det sent er gået op de øverste ledere at 
det skulle have været gjort ved mere dialog fremfor kommando (eller man læser det på intranettet) 
med fare for crowding out, som er den kontrollerende. Hvis det opfattes som kontrolforanstaltning, 
så fortrænger det den indre motivation = crowding out. I citat fra resp 4 som svar på om hvad de 
skulle have gjort Up front:  
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” indledningsvis blev de peget ud og sagt ”du er styregruppe formand der”, man skulle have vendt 
den om og sagt:” hvor kan du godt se dig selv”, og resp. 4 svarer følgende ved spørgsmål om tidligere 
involvering:  

Får du dem til at tage ejerskab af processen, ved at involvere dem fremfor kun at informere dem? 

 ”Lige præcis, der har vi helt klart, det burde vi have været bedre til fra start”  

Resp 3: ”projektopbygningen hos os var uheldig, fordi det blev så parallelt, vi havde dem ikke ind og 
skabe projekter. Det var bagvendt og det vidste vi godt, men så måtte vi tage den efterfølgende” 
Der var ikke taget højde for at involvering på et tidligt tidspunkt skulle have fundet sted, så det der 
skete det var, at ledernes indre motivation ikke komme i spil. Det blev opfattet som en ”top-down” 
styring, en kommando, og dermed blev den indre motivation fortrængt. 
Når der skal ses på ledernes tilgang til opgaven så oplever jeg ikke ledere med en egoistisk 
tankegang, men derimod er den alturistiske tilgang den dominerende, jvf Le Grands definition. De 
2 ”ikke læger” har dog en holdning til at lægerne er svære at få med, at de er meget konservative.  
 
Det ses i følgende udsagn: 
 
Resp 3: ”De er så forbandede monofaglige, de er så eventyrlig dårlige til at række ud til andre 
faggrupper og tage diskussioner på tværs”.  
 
Resp 4: ”det er svært at flytte lægerne, hvis de ikke kan se, hvad er værdien i det for mig” 

Det er dog ikke den oplevelse jeg får qua interviewene. Her oplever jeg, at de meget gerne vil 
bidrage, men de føler sig informeret meget sent, ikke inddraget, og at der ikke er afsat ressourcer 
til opgaven etc. Så narrativet omkring lægerne i denne fortælling er interessant, da jeg oplever, at 
de alle ønsker det tværfaglige samarbejde. De ønsker alle at bidrage til processen. 

 

6.3 Analyse udfra narrativet 

Narrativet er, at der skal styres efter det der giver værdi for patienten, det er den historie der 
fortælles. Det er strategien, som viser retningen for hvor organisationen skal (gerne vil) hen.  
 
Narrativet rummer også historien bagved organiseringen. Ved New Public Management (NPM), 
med stram styring, med overholdelse af budgetter og korrekt kodning, er et af udsagnene resp 4: 
 
” at det er en lang opdragelsesproces for lægerne”.   
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Jeg vil betegne det som, en lang opdragelse med fokus på kodning skal nu aflæres, og ny skal tillæres, 
nu med det fokus at skal give værdi for patienterne.  
 
Retningen som er det overordnede mål:” Danske hospitaler skal være effektive, men ledestjernen 
skal være patienternes behov” (Danske Regioner, 5/4-2017) 
 
Ud fra udsagnene er der en oplevelse af, at det er en modedille og at det er skabt for at underholde 
økonomer og djøffere. Det narrativ lever i organisationen og bliver italesat gang på gang 

Resp 1: ”jeg kunne godt have en forhåbning om, at det administrative system gav sig til at forstå, 
hvad værdibaseret styring er, hvad betyder det, hvad skal vi afregnes for, hvad er evidensen? Man 
kan ikke lade være med at tænke, at der er lidt en modedille. Det er bare en måde at underholde 
økonomer og djøffere på.  

Som Schnoor udtrykker det, så skal vi skabe mening for at kunne handle, hvis vi ikke forstår, hvad  
der er gang i, er det svært at finde ud af hvad der skal gøres. Så hvis oplevelsen er, at det for at 
underholde  økonomer og djøffere, så er der noget i fortællingen der ikke er forstået. 

Udfra mine interviews så udøves der adfærdsbaseret tilslutning, som defineret af Tor Hernes, og de 
involverede personer forpligter sig i deres handlinger, og er forpligtet til at handle indenfor de givne 
rammer og i deres lederskab, består den enkeltes evne til at skabe mening gennem samhandling og 
tilslutning til narrativet.   

Resp 1: ”Værdibaseret styring giver os alibiet til at få lov til at lægge behandlingen om”.  

Resp. 2: ”Vi har hele tiden haft værdibaseret styring, fordi vi har hele tiden forsøgt, at gøre det bedst 
mulige for patienten” 

Respondenterne oplever ikke at det er noget nyt, men at der nu er mere frie rammer til selv at 
bestemme, og det giver mening for den enkelte og øger dermed motivationen. 

Jeg vil vove den påstand, at de fleste offentlige ansatte i sundhedsvæsenet er riddere, jvf Le Grands 
definition, for når man vælger en uddannelse hvor det handler om pleje, behandling, liv og død, så 
er det ikke et fag/arbejde der vælges kun for at opnå resultater for egen vindings skyld. 

Public service motivation er kendetegnende for offentlige ansatte og det viser sig i interviewene ved 
følgende udsagn: 

Public service motivation er kendetegnende for offentlige ansatte og det viser sig i interviewene ved 
følgende udsagn: 

Resp. 1: ”Man gør det der er godt for mig og for afdelingen”. 
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Resp. 2: ”Jeg er vældig motiveret ved at få mine medarbejdere til at yde bedst muligt, udnytte 
hinandens kompetencer, det giver motivation” 

Resp. 3: ”Jeg føler derfor stor glæde og motivation når det lykkes at trække opgaveløsningen så 
langt ud i retning af borgerens ønsker og behov”.  

Resp. 4: ”Flere og flere af vores klinikere siger, at det er rigtig rart at man kan fokusere mere på 
patienterne”. 

Som det ses af svarene så er de alle optagede af gøre det godt, at det er motiverende når der er 
positiv feed back fra patienterne, når personalet samarbejder til gavn og glæde for aftagerne af 
pleje og behandling. 

Ved værdibaseret styring er min påstand den, at lederne i Region Hovedstaden ikke er informeret 
om hvad præcis Værdibaseret styring er, kan og skal! Der er et stort ønske om at komme væk fra 
det meget kontrollerende DRG (Diagnose relaterede grupper) til det understøttende, fra mistrust til 
trust, hvor mistrust er command of control ( Andersen &  Pedersen, 2014:  39)  

 

6.4 Sammenfatning 

Det har været svært at holde de 3 begreber, motivation, meningsskabelse og narrativer helt adskilt 
og flere af citaterne kan også indgå under alle 3 begreber. Har teorierne været en hjælp, og har det 
været de rette teorier at analysere ud fra? 

Det har givet mening, at se på hygiejne og motivationsfaktorerne ud fra Hertzbergs definition, men 
med den opmærksomhed på kritikken af teorien der er, hvor nogen mener, at metoden ikke tager 
højde for, at når ting går godt, har vi en tendens til at se på de ting, vi godt kan lide i vores job. Når 
det går dårligt, på den anden side, så har vi en tendens til at skyde skylden på ydre faktorer. Men 
teorierne har hjulpet mig til, at blive klogere på motivation og hvilke motivations faktorer der har 
været i spil, med det forbehold at mennesker ikke er ens, der vil være forskellige ting der motiverer 
den enkelte afhængig af konteksten. Men det, er vigtigt at være opmærksom på hvornår lederne 
oplever sig motiverede, og øverste ledelseslag skal være sig bevidst om hvor vigtig involvering af 
mellemlederne er for at få en god og solid implementering. 

Djøfferne er blevet en udskældt og forhadt gruppe, som klinikerne skyder skylden på når der skal 
ske nyt, og der er en oplevelse og en fortolkning fra interviewene om, at det underholdning af 
djøffere og økonomer. Det kan opfattes som en overlevelsesstrategi, at skyde skylden på andre end 
sig selv (klinikerne), og det motiverer ikke, det skaber ikke mening, men det er et narrativ der 
fastholdes. 
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Der er oplevelsen af, at det er lettere når nyt skal implementeres internt, men at det straks bliver 
meget sværere når eksterne samarbejdspartnere skal, f.eks. internt i Hjertecenteret. Til gengæld 
når ting lykkes, når der er følgeskab, at man kan se meningen med det der skal ske, blandt andet 
sammenlægning af 2 afsnit etc. så er den enkelte glad og tilfreds, da lederne oplever selv at have 
ejerskab i forbindelse med processen.  At de oplever anerkendelse i forbindelse med deres 
præstationer. 

Så meningsskabelse og meningsledelse er vigtige parametre hvis der ønskes følgeskab. Det 
respondenterne oplever er, at deres ledelse ikke har informeret rettidigt og involveret dem. Man 
har ikke ”talt” til deres indre motivation, men blot forventet at de var med og tog ansvar for  
processen qua deres stillinger. Det har så gjort, at det har været svært for den enkelte leder at 
motivere medarbejderne, da det kræver at man selv er motiveret. 
Narrativerne lever hele tiden i organisationen, der er hele tiden en fortælling om lægerne og 
Djøfferne. Det fylder og det får lov til at leve. Narrativet er også at læger er så faglige, de taler kun 
med læger – og patienter ! De er en enorm vigtig ressource for at implementere nye tiltag, da man 
kan ikke undvære dem i sundhedsvæsenet.  Det ved de godt, derfor er de nogen gange måske også 
mere imod, og har den holdning, ”at hvis de bare kunne få lov til at behandle patienterne”. Det er 
en kultur rejse for alle, men det opleves at sygeplejersker er bedre til at tilpasse sig. Flere af dem er 
generalister, man kan dog også møde sygeplejersker som har specialiseret for eksempel indenfor 
anæstesi eller intensiv. 

Værdibaseret Styring er nu narrativet, det skal vise retningen for organisationerne, der er dog bare 
stadig en masse tvivlspørgsmål, som ingen rigtig kan svare på. DRG afregningen forsvinder 
formentlig ikke da der skal stadig væk aktivitetsstyres, fordi hospitalerne skal afregne med 
regionerne, men hvordan og hvor meget det står hen i det uvisse. Der hersker også en del 
usikkerhed omkring dokumentation af det der laves, hvordan det skal gøres fremadrettet.  

Jeg oplever at der hersker en del forvirring, ingen ved egentlig rigtig hvor man skal hen, hvordan 
man kommer derhen og hvem der skal gøre hvad. 

 

7. Refleksionsafsnit 

Jeg har arbejdet ud fra den kvalitative metode, og ikke brugt en kvantitativ undersøgelsesmetode, 
som bruges når undersøgelsen skal gøres målbar i tal fx LUP undersøgelsen. På hospitalerne laves 
også løbende trivselsundersøgelser for personalet som kunne have været brugt som kvantitative 
data. Det har ikke været en del af denne opgave at bruge denne metode og gøre det til en del af 
empirien: 

• Målinger 
• Statistik 
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• Spørgeskemaundersøgelser 
• Forsøg og test 

(Kvale &  Brinkmann, 2014: 36) 

 
I forhold til interviewene og ledelseskonsulentens deltagelse viste det sig, at det var en rigtig god 
vinkel at få på min opgave. Det gav et andet perspektiv, da ledelseskonsulenten var involveret meget 
tidligt i processen, men som også stod for den videre formidling. Hun måtte erkende, at lederne var 
involveret for sent og egentlig også på den forkerte måde. De var blot informeret om  
projektet og sat som formænd for respektive arbejdsgrupper. Efterfølgende kan hun se, at  
processen burde have været, at man havde inviteret til dialog omkring hvem kan byde ind med hvad 
og hvor. At det ville have gjort en forskel for processen, ejerskab og tilslutning. 
 
Ved interviewene oplevede jeg, at jeg er utrænet og dermed ikke var så struktureret som jeg  
troede, og at jeg selv blev afbrudt, gjorde at vi indimellem kom langt omkring. Min interviewguide 
holdt jeg mig ikke stringent til, derfor fik interviewene mere form som en dialog. 

Jeg må også erkende, at det var virkelig svært, at holde min egen mening for mig selv, og ikke komme 
med mine egne antagelser. Jeg oplevede også, at det ikke var muligt at være objektiv, da jeg kender 
organisationen som helhed rigtig godt. Så selvom jeg befandt mig på 2 hospitaler som jeg ikke er 
ansat på, så kender jeg den overordnede struktur og har min mening og holdning til de spørgsmål 
og svar der er. 

Jeg oplevede en stor lyst til at fortælle fra respondenternes side, og ingen af dem virkede hæmmede 
i forhold til de spørgsmål de fik. Jeg oplevede ved interviewene, at respondenternes stemmeføring 
ændrede sig når de fortalte om, hvad der motiverede dem. De virkede glade og engagerede når de 
skulle fortælle om processer de selv skulle styre eller når de havde oplevet at få anerkendelse for 
indsatser og resultater. Dette stemmer overens med Hertzbergs konklusion på hans undersøgelse, 
hvor præstation er den hyppigste motivationsform efterfulgt af anerkendelse som den 
næsthyppigste. De svarede beredvilligt på det hele, og jeg synes, på trods af mine manglende evner 
som interviewer, at jeg fik det med hjem som jeg kom for.  
 
Respondenterne udtrykte alle en usikkerhed omkring styringsformen fremadrettet. Ingen af dem 
mente, at DRG udgår som styringsform for aktivitet, da de ikke kan se hvordan man skal kunne styre 
budgettet, hvis man kun styrer efter de bløde parametre. Jeg har oplevet, at det har været svært ikke 
at tale med, fordi jeg kender organisationen så godt.  
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At jeg var farvet af min forhåndsviden, og min egen opfattelse af hvad jeg synes om DRG afregning, 
bureaukratiet, djøfferne og økonomerne. Jeg synes, at DRG afregningen er urimelig på mange 
områder, og på ingen måder tager højde for at vi arbejder med mennesker. 
 
Måden patienter opfattes på, som en samlet masse, Den medicinske patient f.eks. Det burde 
omtales som de medicinske patienter, alle patienter er ikke ens, og skal ikke behandles som sådan, 
men de puttes ind i en samlet beskrivelse. 

 

8.    Konklusion 

Formålet med opgaven var at undersøge hvad Værdibaseret Styring betyder for lederne i det 
offentlige sundhedsvæsen og via analysen komme frem til hvad der skal til for, at genvinde/bevare 
motivationen og om Værdi Baseret Styring er vejen frem til målet?  

Min problemformulering var: 

” Hvordan påvirker indførelse af Værdibaseret Styring i det offentlige sundhedsvæsen 
ledernes motivation?” 

Jeg ville undersøge om, værdibaseret styring ville gøre en forskel for lederens oplevelse af 
motivation i forhold til ledergerningen. Ved interviewene og den efterfølgende analyse står det klart 
for mig, at der opleves den forskel, at ting nu kan lade sig gøre, hvis man kalder det Værdibaseret. 
Men også en oplevelse af, at de som behandlere altid har gjort det der var bedst for patienten. 

Der er ikke et entydigt svar på, at der ved, at overgå til Værdibaseret Styring, så vil det medføre at 
lederne bliver mere motiverede til deres ledelsesopgave.  Det er ikke indførelse af Værdibaseret 
Styring i sig selv, der øger motivationen hos lederne ansat i det offentlige sundhedsvæsen. 

Jeg kan derfor ikke komme med et entydigt svar på min problemformulering, om man ved at overgå 
til Værdibaseret Styring i sundhedsvæsenet, øger motivationen hos den enkelte leder. Deres 
beskrivelser af hvornår de virkelig har følt sig motiveret, er uafhængig af indførelse af Værdibaseret 
Styring.  

Oplevelsen er, at det blot er endnu en opgave der lægges oveni. Frustrationen gennemsyrer deres 
oplevelser, fordi der ikke har været den involvering og information om hvad Værdibaseret Styring 
er, hvad der skal ske og hvorfor og hvordan. Der er usikkerhed om, hvordan der skal afregnes. Ingen 
af dem kan se hvordan man kan styre et hospital/afdeling uden nogen form for afregning. 

Det har været en meget spændende proces og en interessant problemstilling at belyse. Jeg er blevet 
meget klogere på om og hvordan en ny styringsform ville påvirke den enkelte leders motivation for  



 41 

udøvelse af ledelse i egen organisation. Der er det forbehold at det er en meget lille population at 
drage en egentlig konklusion ud fra, men de 4 interviewede har været rimelig enige, på trods af 
forskellige indfaldsvinkler til opgaven 
 
Så jeg mener, at min undersøgelse giver et repræsentativt billede af, hvordan det opleves og om 
det har en indflydelse på den enkeltes motivation som leder. Min forventning var den, at det ville 
øge motivationen som leder ikke at skulle betragte patienter som produktion, med en fast ydelse  
koblet på undersøgelse/behandling. Nu skal der afregnes efter hvad der giver værdi for patienten  
og om de forskellige effektmål er opfyldt. Der har været usikkerhed omkring afregningen, og om 
præcis hvordan der skulle afregnes. Der har været en forståelse af, at det skulle afløse DRG 
afregningen, men ikke hvad der kom i stedet for. Der savnes svar på hvordan de bløde værdier skal 
gøres op. 
De er alle enige om at DRG ikke fjernes helt. Som det er i øjeblikket er der en form for ”skygge-DRG”, 
da det er nødvendigt stadig, at have en styringsmodel bundet op på budget. 

I min analyse kan jeg høre at de interviewede oplever, at det gør en forskel de steder hvor patienter 
giver en positiv feedback. Det opleves mere humant (som en udtrykker det) at man ser på hvad der 
giver værdi i stedet for, om der er kodet korrekt, velvidende at DRG ligger i baggrunden. De enkelte 
ledere oplever også en større patienttilfredshed, netop fordi der tænkes i værdi, at man som patient 
ikke skal komme flere gange for at øge indtægten for hospitalet, men man kan komme èn gang og 
så gennemgå alle undersøgelser på samme dag. Holbæk sygehus har indført et ambulatorium under 
mottoet, Samme dag under samme tag og det giver mening for alle, og dette er til inspiration for 
flere. Bornholms Hospital prøver i høj grad at imødekomme patienternes ønsker om at samle 
undersøgelser/behandlinger i den grad det er muligt. Men med den specialisering af hospitalerne 
der er sket, er det dog svært at imødekomme, da ikke alle specialister er tilstede på alle hospitaler. 

Man har været alt for længe om at involvere de respektive ledere som skal implementere de nye 
tiltag. Det vil sige den øverste ledelse har ikke påtaget sig deres ansvar i forhold næste lederlag. 
Dette nævnes både af dem som ikke var informeret før processen og dem som har været tættere 
på processen. Til trods for manglende involvering oplevede jeg ved interviewene, at de alle ønsker 
at arbejde i den retning, tænke nyt og anderledes. Det lyder også som om at man nu er kommet 
videre i processen i de seneste måneder– der holdes nu temadage, internater, og der lægges 
podcats op fra øverste ledelseslag for at informere og drøfte Værdibaseret Styring. Jeg oplever at 
der igennem de 5 måneder jeg har beskæftiget mig med emnet, at der er blevet mere klarhed over 
hvad Værdibaseret Styring er. Lederne er dog stadig usikre på hvad præcis der skal ske i fremtiden.  

Min teoretiske analyse har vist at motivationsfaktorerne kommer i spil, både hygiejne som 
motivationsfaktorerne (Hertzbergs definition). Primært indenfor områderne som ledelse, 
arbejdsforhold, interpersonelle relationer, anerkendelse og præstation. 
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Den individuelle motivation er alt afgørende for hvordan den enkelte leder får implementeret nye 
tiltag. Jeg undrer mig derfor over, at man ikke er nået længere, når man tænker på alle de 
fusionsprocesser der har været indenfor hospitalsvæsenet de seneste år, med sammenlægninger, 
internt på hospitalerne samt eksternt hospitalerne imellem. Det virker som om dem som tager 
beslutningen ikke overvejer betydningen af tidlig involvering for at få lederne med, få dem til at 
tilslutte sig projektet. Det er altafgørende, at man er opmærksom på ledernes indre motivation, som 
er det der skal bære processer som dette igennem. 

New Public Management har været det gennemgående i rigtig mange år. Alle indenfor 
hospitalsvæsenet, er blevet ”pisket” til at kode rigtigt, fordi det handlede om at få kroner i kassen. 
Opfyldte man ikke DRG-budgettet kunne man risikere en økonomisk tilpasning efterfølgende. Så 
processen er nu at mange års måder at arbejde på skal aflæres og nyt skal tillæres, fordi det handler 
om hvad der giver værdi for patienterne.  

Jeg synes, at i svarene fra respondenterne er de alle med på at det er nye tider, og at det vil give 
værdi for patienterne, at man på sigt vil medvirke til at sengeafsnit er slås sammen, hvor patienterne 
indlægges fordi de fejler noget bestemt, f.eks. endocardit (betændelse i hjertet) – eller har en 
iskæmisk hjertesygdom (åreforkalkning) så ligger man på det samme afsnit, uanset om det skal 
behandles medicinsk eller kirurgisk, og at det vil give værdi for patienterne. Hvem der så skal lede 
de respektive afsnit, det står lidt hen i det uvisse. 

Det opleves, at det i pilotprojekterne er muligt at sammenlægge internt i virksomheden, men at det 
bliver meget sværere, hvis der skal samarbejdes med andre afdelinger, i et andet center eller på et 
andet hospital. 

Så vidt jeg kan forstå så er der nu en holdning til, at det skal kaldes Værdibaseret Sundhed, da Styring 
giver dårlige associationer jvf tidligere beskrivelse af aktivitetsstyring 

 

9.    Perspektivering 

Jeg håber at Værdibaseret styring/sundhedsvæsen/ledelse vil gøre en forskel, at der opleves en 
form for opgør med NPM,(New Public Management) så klinikerne kan opleve, at de gør en forskel, 
at deres PSM (Public Service Motivation) kan komme i spil, da det der sker nu (og de forgangne år) 
er at man skal gå på kompromis med sine værdier, og at det ikke opleves at den pleje og behandling 
der udføres giver reel værdi for patienten. Efter deltagelse i en Konference d 25 april 2018 på 
Bornholm, arrangeret af Bornholms Hospital, er jeg af den overbevisning at Værdibaseret  

Styring er kommet for at blive. Der skal dog tages en beslutning om hvad det skal kaldes: 
Værdibaseret Styring, Værdibaseret Sundhedsvæsen eller Værdibaseret ledelse. På konferencen 
blev det kun om talt som Værdibaseret Styring. Der er ingen tvivl om, at det er svært at føre ud i 
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livet. Visse ting kan lade sig gøre på Bornholms Hospital, da det er et hospital med kun 1 kommune 
de skal samarbejde med, men med hele den specialisering der har fundet sted, vil det ikke altid være 
muligt at følge sloganet ”samme dag under samme tag” fordi hvis patienterne har 3 specialiserede 
diagnoser, så bliver både indlæggelse og ambulante besøg nødt til at finde sted på forskellige 
hospitaler i regionen, og det gælder jo også for Bornholmerne. Men hver lille ting tæller, helt ned 
på det lavpraktiske område, og hvis der er tilfredse patienter, så vil der også være tilfredse 
behandlere. 

Udmeldingen fra regions-direktøren er, at der fremadrettet skal være mere ledelse og mindre 
styring. Noget der blev italesat flere gange var ”ledelse indenfor 3 meter”, det vil sige 
medarbejderne skal kunne tage en beslutning på det lavpraktiske plan, uden at skulle involvere 
ledere på flere niveauer. 

Jeg oplever også nu, at Værdibaseret Styring omtales meget mere, og I hvert til fælde i Region 
Hovedstaden er Værdibaseret Sundhed meget mere på dagsordenen. Med det forbehold, at jeg 
også selv er meget opmærksom på hver gang det omtales. Der undervises/fortælles om det på 
obligatoriske kurser for blandt andet lægerne, selvom de på nuværende tidspunkt, som jeg har hørt, 
”ikke fatter hvad det handler om” 

 

Som nævnt i indledningen har Regionerne har opstillet en række konkrete effektmål som der skal 
måles på og eksempler på konkrete effektmål, som Danske Regioner har sat projekter i gang med 
er: 

• Hofte/knæ alloplastik (RegionNord) 
• Apopleksi (Region Midt) 
• Prostatakræft (Region Syd) 
• Epilepsi(Region Sjælland) 
• Angst og depression (Region Hovedstaden) 

Effektmål på: 

Hofte/knæ alloplastik:  

• Komplikationer 
• Re-operation (indenfor 2 år 
• Livskvalitet 
• Funktionsniveau 
• Arbejdsstatus (udfra DREAM-database) 
• Funktionsniveau 
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Apopleksi: 

• Overlevelse indenfor 30 dage og 1 år efter indlæggelse 
• Komplikationer 
• Ikke-planlagt genindlæggelse 
• Funktionsniveau 
• Ensomhed 
• Trivsel 
• Ernæringstilstand 

Prostatakræft: 

• Overlevelse 
• Smerter 
• Komplikationer ved kemoterapi 
• Seksuel dysfunktion 
• Inkontinens og tarmobstruktion 
•  Psykisk velbefindende 
• Fysik 

Epilepsi: 

• Dødsfald pga epilepsi 
• Anfaldsreduktion 
• Bivirkningsreduktion 
• Social påvirkning 
• Livskvalitet 
• Funktionsniveau 

Angst og depression: 

• Symptombyrde (angst og depression) 
• Bivirkninger (af både medicin og terapi) 
• Social funktionsevne 
• Livskvalitet 
• Tilbagekomst af lidelse.  

Ingen af de interviewede nævnte de omtalte effektmål som noget de havde hørt om. Jeg synes det 
er betænkeligt og ærgerligt og desværre kun en bekræftelse på den manglende involvering, at de 
ikke er informeret på det niveau de bestrider deres ledergerning på. 
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Nu er det så heller ikke indenfor de specialer undersøgelsen er foregået, men da jeg formoder, at 
der i fremtiden skal være en udvidelse af effektmål, så skal man, hvis man ønsker at øge ledernes 
motivation for diverse projekter, involvere tidligt, så alle føler ejerskab for processen. Det øger ikke 
motivationen, at man føler/oplever at tingene besluttes ovenfra og ”blot” skal implementeres 
nedefra. Der er ingen som ikke ønsker at gøre det bedste for patienterne, og tiderne skifter hele 
tiden. 

Jeg vil spændt følge udviklingen de kommende år, og jeg har en forventning om at det er det der er 
i højsædet som styrings model om måske, 3-4 år, den patientoplevede tilbagemelding er 
interessant, for at se og konstatere om de oplever at det giver værdi det de bliver udsat for, og 
hvordan aktivitetsstyring håndteres indenfor sundhedsvæsenet fremadrettet. 

Ved at være bevidst om motivationsfaktorer, hvad der giver mening og hvilket narrativ der er i 
organisationen så vil man fremadrettet opnå en oplevelse af motiverede medarbejdere, for der er 
ikke noget de hellere vil end være en del af processen, og så skal man huske at tænke klinikernes 
præmisser ind, så kommer man langt med implementering. 

 

10.    Refleksion over egen ledelsesmæssige udvikling 

Jeg startede på MPG tilbage i februar 2013. Det som kendetegnede mig som person og leder var at 
jeg er sikker, robust, generelt afslappet i stressede situationer, behersket i forhold til 
aktivitetsniveau og entusiasme, praktisk, traditionel, medfølende, godmodig, ønsker samarbejde 
fremfor konflikt, samvittighedsfuld og velorganiseret. 

I min første opgave skrev jeg om udfordringer ved at være coachende leder, og på den måde vise 
tillid til mellemlederne, og uddelegere opgaver, med en klar forventning om at opgaverne blev løst. 
Denne ledelsesstil har jeg arbejdet meget med i de år der er gået og været meget bevidst om at det 
var sådan jeg ville arbejde som leder. Det har også været positivt modtaget for aftagere af min 
ledelse. 

Jeg har haft følgende fag på MPG: 

• Ledelsesfaglig grundforløb 
• Personligt udviklingsforløb 
• Kommunikation og Ledelse 
• Organisationspsykologi 
• Reform og forandring 
• Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv 
• Personlig lederskab og coaching 
• Tillidsbaseret ledelse 
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• Nudging og Adfærdsdesign som ledelsesværktøj i den offentlig sektor 
• Meningsskabelse, Identitet og organisationer som brands under forandring 

Da jeg startede var jeg ansat som ledende oversygeplejerske for en stor medicinsk afdeling i Region 
Hovedstaden, hvor jeg sad i delt afdelingsledelse med en ledende overlæge. Et job jeg var meget 
glad for, men i 2014 blev det besluttet, at afdelingen skulle lægges ind under Hvidovre Hospital, og 
flyttes til Hvidovre indenfor en kort årrække. Det gjorde mig usikker på min ansættelse, og jeg blev 
kontaktet med henblik på ansættelse som Enhedschef for Akuttelefonen 1813. En stilling jeg søgte 
og fik. Jeg startede 1 januar 2015, 1 år efter akuttelefonen startede. Det har været 3 år med stor 
ledelsesmæssig frustration, jeg havde helt andre forventninger til stillingen end hvad der kunne 
indfries, og mine ledelses kompetencer som jeg har erhvervet blandt andet qua MPG, har jeg slet 
ikke kunne bruge. Jeg har brugt meget energi på at lede opad, forsøge at gøre klart hvordan jeg ser 
ledelse. Men har måttet konstatere og acceptere at Direktionen og jeg ikke ledelsesmæssigt er enige 
om hvad ledelse er og hvordan det udføres. Jeg har oplevet at skulle gå på kompromis en stor del 
af tiden i forhold til mine egne værdier som leder. Der er udført mikro-manegement i et omfang fra 
Direktionens side, som gjorde, at det blev et meget svært felt at navigere i. Jeg har ikke haft 
oplevelsen af, at der var tillid til at jeg kunne løfte opgaven på den måde som der blev forventet 

Det har betydet, at jeg er fratrådt stillingen og at jeg ikke er i arbejde pt. Så min egen 
ledelsesmæssige udvikling er derfor den, at jeg er meget bevidst om mine værdier, og hvad jeg vil 
acceptere både i forhold til mig selv og dem jeg skal være leder for. Jeg er en meget delegerende   
leder, jeg har tillid til at arbejdet udføres, at mellemlederne tager ansvar sammenholdt med respekt 
og anerkendelse. 
 
Jeg vil i en kommende lederstilling være meget bevidst om at udleve egne værdier, at være den 
anerkendende leder. At tillid og respekt er det gennemgående i relationen mellem mig og de 
ansatte, mellemledere som medarbejdere. 
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