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Indledning 
 

Hvorfor beskæftige sig med ledelse af teams i sundhedsvæsenet? 
 

Det danske sundhedsvæsen er en stor og kompleks organisation (Pedersen 2005). Det 

opfattes og fremstilles ofte hierarkisk i et klassisk organisationsdiagram med en klar 

rangordning, simple kommandoveje og bestående af forskellige fag professioner med 

meget klart definerede arbejdsopgaver. Mintzberg beskriver det som ”et 

fagprofessionelt bureaukrati” (Mintzberg 1979), hvor opgaverne og disses udførelse 

følger helt naturligt af medarbejdernes uddannelse og profession. Denne organisation 

prægede det danske sundhedsvæsen frem til 80’erne, hvor der med baggrund i øget 

kompleksitet, samt større enheder blev behov for nye organisationsformer. Det førte til 

indførsel af ledelsestrojkaen, den 3 delte sygehusledelse, der stadig er den 

dominerende, bestående af en hospitalsdirektør, en lægelig direktør og en 

sygeplejefaglig direktør, ofte i dag suppleret med andre direktører for f.eks. teknisk 

personale. Der blev lavet nye organisationsformer med centerdannelse, f.eks. 

Rigshospitalet, funktionsbærende enheder på tværs af sygehuse og ”urformen” der 

bestod af løst koblede faglige enheder (Pedersen 2005). Trods disse ændringer i 

organisationen er de stadig rummet af Mintzbergs oprindelige beskrivelse af det 

fagprofessionelle bureaukrati og er hierarkisk i sin grundstruktur. Lægerne var tidligere 

opfattet som dem, der bestemte og de ledede afdelingerne såvel fagligt som 

administrativt, men udviklingen har ændret dette, uden at det dog tydeligt har afspejlet 

sig i afbildningen og opfattelsen af organisationen (Pedersen 2005). I den administrative 

del af organisationen, er det i langt højere grad personer med samfundsvidenskabelig 

baggrund, der beklæder stillingerne og også i flere afdelingsledelser finder klassisk 

administrativt uddannet personale vej. Ligeledes bliver der flere ledelsesuddannet 

fagprofessionelle på ledelsesniveau (Pedersen 2017), et udtryk for sammensmeltning af 

roller (Fitzgerald 2016) eller hybridledelse (Noordegraaf 2014)). Den klassiske opfattelse 

af læger, som de fagligt ledende står også for fald. Sygeplejersker skal ikke længere blot 

udføre lægens ordinationer og tage sig af klassisk sygeplejefaglige opgaver som 

eksempelvis, sårpleje, medicindispensering og observation, men er i langt højere grad 

en selvstændig fagprofession med stærkere egen forståelse og en mere selvstændig 

funktion for patienternes helbredelse. Opfattelsen har traditionelt været at særlige 

opgaver blev løst af særlige professioner (Vikkelsø og Vinge kap. 4 2004, Sehested 2011), 

Nærmere undersøgelse viser dog, at opgaverne ingenlunde er givet på forhånd, men 

konstrueres over tid og efter behov. Det giver sig til udtryk i hospitalsorganisationen i 

form af opgaveglidning, sådan at sygeplejersker i dag fortager, hvad der tidligere var 

lægeopgaver, f.eks. delegeret ordinationsret, journaloptag i standardsituationer, 

behandling af småskader i skadestuer og lignende.  Inden for de enkelte specialer 

ændres strukturerne tilsvarende (Fitzgerald 2016). I organisationsdiagrammet er vi 
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inddelt efter specialer, men med udviklingen er vi i langt højere grad samarbejdende i 

teams på tværs af afdelinger, således at det egentlige samarbejde i højere grad 

afhænger af, hvilke patienter vi behandler, end hvor vi er placeret i et 

organisationsdiagram (Vikkelsø og Vinge, 2004). Dette som udtryk for den uformelle 

organisation i den formelle. Denne uformelle organisation opstår, når der er huller i den 

formelle organisation, der skal udfyldes for at opgaverne kan løses, og dette løses ofte 

på medarbejdernes eget initiativ (Bakka og Fivesdal 1988). Disse teams er dog ikke 

defineret og opstår hvor behovet viser sig. Behovet opstår i forlængelse af at nye 

behandlingsmuligheder opstår. Dermed følger måske behovet for andre fagområder til 

at udføre de nye behandlingsmodaliteter. Eller behovet opstår, når der er behov for øget 

effektivt grundet besparelser og rationaliseringer. Disse teams etableres hurtigere, end 

man rent administrativt har ændret organisationen og sker oftest på baggrund af 

”græsrodsinitiativ” og ikke som funktion af ledelsesmæssigt tiltag.  Teamdannelse er 

således blevet en del sundhedspersonalets dagligdag. Teams etableres på tværs af 

afdelinger og er i denne kontekst uformelle i funktion, struktur og magt og baseret på 

en konkret opgave der skal løses (Waks 2003). Denne måde at arbejde på giver god 

mening i sundhedsvæsenet, da det er vist at teamarbejde kan reducere dødeligheden, 

øge innovationen, give større effektivitet, patienttilfredshed og arbejdsglæde (West og 

Markiewich 2016). Der er flere og flere opgaver der løses på gennem teamdannelse i 

sundhedsvæsenet. Hvordan fungerer, og hvad får disse teams til at fungere på tværs af 

det traditionelt hierarkisk opbyggede sundhedsvæsen? Ser man helt specifikt på det 

enkelte team bliver det relevant at spørge om forholdene organisatorisk, 

ledelsesmæssigt og opfattelsen hos de enkelte teammedlemmer er de rigtige, for at få 

de teams til at fungere optimalt. Der er øget produktionskrav og gentagne besparelser i 

det danske sundhedsvæsen, der gør det relevant at sikre at effektiviteten øges, og at 

der bliver plads til innovation. Kan dette opnås, ved at teamorganisering og teamarbejde 

bliver bedre udnyttet? Dette bliver for stort et spørgsmål at bevare inden for denne 

masters ramme, men at se hvordan temaopfattelsen og rammerne for teams i henhold 

til organisationen og ledelsen af teams er, kan måske give retning for tiltag og sikre, at 

der komme maksimalt udbytte af organiseringen af de teams der allerede er. Derfor 

bliver forhold i organisationen, der faciliterer teamdannelse, hvordan de enkelte 

medlemmer opfatter teams og hvordan disse ledes, samt hvilke forhold der har 

betydningen for ovennævnte områder, der skal belyses.  En del af teams succes 

afhænger af om kerneopgaven, visionerne og missionen er tilstrækkelig tydelige (West 

og Markiewicz 2016). I mange organisationer bruges der en del ressourcer på at 

diskutere visioner, strategier, kerneopgaver og organisation. Disse elementer indgår 

også på ledelsesplan i sundhedssektoren, men er ikke nødvendigvis rodfæstet i 

personalet (Poulsen 2018). Derfor bliver undersøgelsen af medarbejdernes 

teamopfattelse, deres forståelse af ledelse af teamet og deres syn på kerneopgaver i det 

specifikke team interessant. 
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Case 
 

Inden for kræftområdet er teamdannelsen meget tydelig og på operationsgangen 

etableres der dagligt teams. På Herlev hospital er der for kræft i underlivet et team 

bestående af 3 gynækologiske overlæger og 1 afdelingslæge under oplæring. Løst 

tilknyttet teamet er en forskningsansvarlig overlæge. Kirurgerne er organiseret i 

gynækologisk/obstetrisk afdeling, operationssygeplejerskerne er ansat på 

anæstesiologisk afdeling, hvor også anæstesisygeplejersker og anæstesilæger er 

organiseret.  Af denne gruppe etableres der på operationsdagen et team af 2 kirurger 

fra gynækologisk afdeling, 2 operationssygeplejersker, et anæstesihold bestående af 

anæstesisygeplejerske og en anæstesilæge. Hvordan sammensætningen bliver på 

dagen, styres af afdelingens skemaplanlægger, der ikke er en del af teamet. Lægerne har 

på forhånd visiteret og undersøgt patienterne og i forbindelse med multidisciplinære 

teamkonferencer tilrettelagt behandlingen og taget stilling til operation. 

Sygeplejerskerne i teamet bliver først involveret i patienten, når denne ankommer til 

operationsstuen. Herefter har de ansvaret for sammen med det øvrige team at 

identificere patienten og gøre patient og stue klar til operation. Der benyttes 

højteknologisk udstyr, operationsrobotter, som deles med to andre kirurgiske specialer. 

Det er denne gruppe af fagprofessionelle og deres opfattelser af det daglige arbejder, 

der gøres til genstand for min opgave. 

 

Problemformulering 
 

Hvordan fungerer et operationsteam på et moderne højteknologisk hospital med 

fokus på teamforståelse, ledelse og forståelse af kerneopgave? 

 

• Hvordan er de enkelte teammedlemmer opfattelse af deres team i 

forhold til organisationen og teamets funktion? 

• Hvorledes opfatter teammedlemmerne ledelsen i deres team? 

• Hvad ser de enkelte medlemmer som kerneopgaven i teamet? 

  

Med de 3 underspørgsmål belyses de enkelte medlemmers forståelse af teamet, deres 

opfattelse af hvordan ledelse foregår, og hvordan de synes ledelsen bør være samt hvad 

de opfatter som deres kerneopgave.  

West og Markiewicz´ beskriver en række forudsætninger, for at et team får succes, 

blandt andet, at de organisatoriske rammer er tilstrækkelige, i form af opbakning og tid, 

at medlemmerne føler sig tilknyttet til deres team, og at de har et tydeligt mål og kender 

deres opgave (West og Markievicz 2016). Dette søges belyst i det første underspørgsmål. 
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Det andet spørgsmål tager udgangspunkt i Drath’ teori om beskrivelse af ledelse. 

Direction(retning), Allingment(samordning) og Commitment(engagement), DAC (Drath 

2008). Denne tilgang gør op med opfattelsen af, at ledere og deraf følgere er en 

nødvendighed, og giver mulighed for at fælles ledelse, delt ledelses og uddelegeret 

ledelse, såfremt de øvrige forhold er til stede, skaber resultaterne, hvoraf et af 

resultaterne er DAC. Den tilsiger, at lederskab opstår ved netop retning, samordning og 

engagement  

Et af elementerne for såvel at teamet lykkes, og at der kan skabes DAC, er at 

kerneopgaven er klar og fælles (Drath 2008, West og Markiewicz 2016). Det tredje 

spørgsmål skal belyse, om der er en fællesforståelse af kerneropgaven og hvad 

teammedlemmerne opfatter som deres kerneopgave. Det undersøges ud fra 

Christensen og Senecas betragtninger om kernopgaven og dennes betydning for blandt 

andet innovation. Dette med forståelsen af kerneopgaven som den overordnede opgave 

der udføres for at skabe værdi for borgerne (Pedersen 2017) De tre teorier der danne 

grundlag for analyserne i denne opgave, gennemgås mere detaljeret under 

teoriafsnittet. 

 

Præsentation af opgave 
 

I opgaven undersøges, hvordan teamarbejde opfattes i et specifikt team. Dette sker med 

fokus på selve teamet, hvad er et team, hvordan opnår et team succes, derud over 

hvordan ledelsen opfattes i teamet og forståelsen af kerneopgaven i teamet. Opgaven 

skal vise hvilke opfattelser der er om de elementer, der er nødvendige for at et team får 

succes. Resultaterne skal understøtte det videre arbejde med organisationen og 

teamstrukturen, for at sikre maksimalt udbytte. Formålet er at facilitere en proces, hvor 

der i højere grad sættes tid af til at tale om organisation, ledelsesformer og 

kerneopgaver, for at sikre den forsatte succes og innovation i min afdeling og søge at 

gøre kolleger interesserede i hvad det er, der skal til for at lykkes i en kompleks hverdag. 

Med baggrund i teorien og data argumenteres for, at der er behov for mere italesættelse 

af organisationen som teambaseret og at ledelsesteorier, teamteorier og diskussion om 

kerneopgaver kommer på dagsordenen for at give bedre kvalitet for patienterne og 

større arbejdsglæde for personalet. 

 

Metode 
 

Undersøgelsesdesign 
 

Det empiriske grundlag for bevarelse af problemformuleringen består af interviews med 

medlemmer af det specifikke team og observation af teamets arbejde. Der er 

interviewet 5 personer: 2 operationssygeplejersker, 2 kirurger og 1 sygeplejerske med 
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særlig ansvar for robotkirurgien. Desuden benyttes observationer fra dagligdagen i 

robotcenteret, herunder er der på en enkelt operationsdag lavet et observationsstudie 

med nedskrevne noter. Valget af læger til interview har været pragmatisk, ved det der 

er 3 kirurger i teamet hvoraf den ene er forfatteren til denne masteropgave, derfor er 

det de 2 øvrige, der er blevet interviewet. For at skaffe mest mulig empiri blev alle 

sygeplejersker spurgt, om de ville medvirke, en takkede nej, de øvrige medvirkede. Den 

forskningsansvarlige overlæge er blevet interviewet specifikt vedrørende kernopgaver, 

da dette kan medvirke til at belyse netop dette felt yderligere. Han indgår ikke i den 

opererende del af teamet, og er derfor ikke interviewet om de andre aspekter i 

problemformuleringen. Interviewene er udført ud fra en semistruktureret tilgang 

(Brinkmann og Kvale 2009). Der er formuleret en interviewguide på baggrund af 

forskningsspørgsmålene i problemformuleringen. Spørgsmålene er søgt formuleret 

således, at de teoretiske overvejelser ikke kan udledes af dem og således, at de er mindst 

muligt ledende, men samtidig giver anledning til relevant refleksion over tematikkerne. 

Alle interview er udført på arbejdspladsen på samme kontor. Respondenterne er oplyst 

om formålet med interviewet og er lovet anonymitet. Interviewene er alle mellem 30 og 

40 minutter lange. Med baggrund i opfattelsen af, at der i teamet er en flad struktur, 

benyttes den samme interviewguide til alle uanset uddannelsesmæssig baggrund. Dette 

også for at sikre, at alle fik muligheden for at udtale sig om de samme tematikker. Alle 

interview er blevet transskriberet ordret og findes som lydfiler i bilagene. 

Observationsstudiet blev udført, for at se om der var overensstemmelse med det 

genfortalte og det observerede og for at give supplerende empiri. Der blev udvalgt en 

tilfældig dag med 2 kirurgiske indgreb og et team bestående af 2 rutinerede 

operationssygeplejersker, 2 rutinerede kirurger og en anæstesisygeplejerske med stor 

erfaring. Anæstesilægen var en 1.reservelæge, der tidligere har bedøvet til denne type 

indgreb, men ikke er en del af det faste team. Forud for observationsstudiet var der 

udfærdiget en plan for hvilke elementer, der skulle observeres i relation til 

problemformuleringen, her var særligt fokus på, hvordan ledelse foregik i de enkelte 

processer. Deltagerne blev instrueret i formålet med observationerne og observatørens 

rolle.                                 

Desuden indgår erfaringer fra to specifikke udviklingsprojekter. Et projekt med 

indførelse af en ny kirurgisk metode, singlesite-projektet, og et effektiviseringsprojekt, 

fast track-projektet.  

Interviewene og observationsstudiet blive analyseret med meningskondensering (Kvale 

og Brinkmann 2009). Alle interviewene er blevet transskriberet ordret og findes som 

lydfiler i bilagene. 
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Metodevalg 
 

Interviewene er udført ud fra en semistruktureret tilgang (Kvale 1997). Til interviewene 

er der udformet en interviewguide ud fra de egentlige forskningsspørgsmål. Interviewet 

forstås ”som et møde mellem personer der samtaler om et emne af fælles interesse” 

(Kvale 1997). Denne interviewform er særlig velegnet til undersøgelser, hvor man ønsker 

en eksplorativ tilgang og ønsker at stimulere ny viden inden for en række på forhånd 

valgte temaer (Justesen 2010). Som forudsætning for, at der er tale om 

semistrukturerede interviews, er der i forbindelsen med interviewene givet mulighed 

for, at respondenterne har kunne tale frit også om andre oplevelser og tanker, de har 

gjort sig i forbindelse med deres arbejde i teamet. Det væsentlige her har været, at alle 

fik mulighed for at reflektere over de samme tematikker, men at der blev åbnet for 

respondenternes egne refleksioner og emner de fandt interessante. Denne 

interviewform giver god mening i forlængelsen af, at et af formålene med undersøgelsen 

er at sætte de undersøgte emner på dagsordenen. Observationsstudiet blev udført over 

en enkelt dag. Observatøren havde, som den del af teamet, den fordel at have betydelig 

forforståelse for teamets opfattelse af centrale områder i problemfeltet. Herunder et 

indgående kendskab til de rutiner, der udspiller sig og kendskab til enkeltpersoners 

optræden og væremåde. Deltagerobservation er som udgangspunkt fænomenologisk 

inspireret og har til formål gennem observation at give indsigt i det observeredes 

”lisverden” gennem deltagelse. En mulighed der er oplagt qua observatørens tilknytning 

til teamet i dette studie. Fokus kunne så rettes mod de relevante områder og aktioner. 

Resultaterne er analyseret ved hjælp af meningskondensering. Denne består af 5 trin: 

1. Gennemlæsning med helheden af interview for øje 

2. Dannelse af meningsenheder 

3. Identificering af tema i de naturlige meningsenheder 

4. Relatere meningsenhederne til problemformuleringen 

5. Deskriptiv analyse 

Respondenternes udsagn i interviewene kortets ned til meningsenheder inden for de 

områder teorierne omfatter. Den meningskondenserende analyse har sin baggrund i en 

fænomenologisk tilgang. Denne metode er, med sit afsæt i fænomenologien, udviklet af 

Georgi (Kvale og Brinkmann 2008). Således forsøges teamets fælles ”livsverden” 

beskrevet. Der lægges vægt på de interviewedes opfattelse af temaerne som beskrevet 

i problemformuleringen.  
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Refleksioner over metodevalg 
 

Det forhold, at observatøren og intervieweren på undersøgelsestidspunktet var en aktiv 

del af teamet, har givet anledning til overvejelser om et andet metodevalg. Muligheden 

for at gennemføre interviewene på et andet hospital med tilsvarende organisation, blev 

undersøgt. Dette viste sig desværre ikke muligt inden for den givne tidsramme. Der blev 

som det første udført en observationsdel med videooptagelse af den praktiske afvikling. 

Det viste sig imidlertid ikke muligt, at bevare anonymiteten i analysen af 

videomaterialet, og der var adfærd knyttet til personligheder, som det ikke fandtes 

betimeligt at benytte. I stedet benyttes egne observationer, for at belyse relevante 

elementer. Fokusgruppe interview blev overvejet som alternativ eller supplement. 

Gennemførsel af dette krævede imidlertid, at deltagerne brugte deres fritid, da der ikke 

var tid i normal arbejdstid til dette, og denne metode blev derfor frafaldet.  

 

Refleksioner over teorivalg 
 

Som teoretisk udgangspunkt for de grundlæggende begreber om team teori benyttes 

West og Markiewicz ”Effective team working in health care” (Kap 10 Healthcare 

management. Ferlie, Montgomery, Pedersen, 2016). Her beskrives teamfunktioner og 

værdien af teamarbejde samt forudsætningerne for team arbejde, og den bygger på 

undersøgelser af teams i sundhedsvæsenet og er derfor relevant at benytte. Som 

teoretisk udgangspunkt for de 2 områder ledelse og kerneopgaver, benyttes for ledelse 

Drath et al´s teori om Direction, alignment og commitment (Drath et al 20). Denne teori 

giver redskaber til at analysere ledelse i den uformelle organisation med løst koblede 

relationer og ingen defineret ledelse. Som grundlag for delen om kerneopgaver tages 

udgangspunkt i Kristensen og Senecas bog ”Kend din Kerneopgave” fra 2012 udgivet på 

forlaget Gyldendal public. Her giver forfatterne deres syn på kerneopgaven, og hvorfor 

denne er vigtig, herunder hvad en klar opfattelse af kernopgaven kan medføre for en 

organisation. Alle teorier drejer sig om, at skabe resultater i en moderne organisation. 

Gennemgående for alle 3 teorier er, at retningen, lederskab og kerneopgaverne er 

centrale temaer.  

Andre teorier og tilgange til kerneopgaver kunne være benyttet, men deres syn på 

kerneopgaven er i forlængelse af såvel Drath’ et al ledelsesopfattelse og West og 

Markiewiz overvejelser om teams. Den giver mulighed for netop at undersøge 

medarbejdernes opfattelse af kerneopgaven, og deres syn på vigtigheden af denne. 

Samtidig giver den et redskab til, hvordan der kan arbejdes med kerneopgaven 

fremadrettet. Endelig benyttes også referencer til litteratur og undervisning, der har 

været præsenteret undervejs i studiet.  
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Litteraturvalget og ikke mindst det tilsvarende fravalg har naturligvis konsekvenser for 

konklusionen. Et væsentligt element i valget af teori er, at disse anvendt på empirien 

medvirker til at skabe grundlag for tiltag, der kan øge effektiviteten af teamet til gavn 

for såvel borgere og medarbejdere. 

 

 

 

Overvejelser om metodevalg og data 
 

Som forberedelse har jeg haft en del overvejelser om metoden. Jeg er en ikke uvæsentlig 

del af teamet og er specialeansvarlig overlæge for onkogynækologien. Det har ført til 

overvejelser om, hvilken indflydelse det har for de udsagn, respondenterne giver. 

Problemformulering er udformet med udgangspunkt i en interesse for, hvad der kan 

gøres anderledes, og mine spørgsmål kan derfor være af ledende karakter. Det 

empiriske grundlag er begrænset og min position er som beskrevet ikke uden betydning. 

Flere interview og andre former for empiri, f.eks fokusgrupper og videooptagelser ville 

bidrage til et mere nuanceret billede af problemstillingen.  

 

Teori 
 

I det følgende præsenteres baggrundteori. Afsnittet indledes med en diskussion af 

teambegrebet, og hvad der gør et godt team i sundhedssammenhæng ifølge West og 

Markiewicz. Dette skal danne en forforståelse og understøtte analyserne af ledelse og 

teammedlemmernes opfattelse af kerneopgaver. Ledelsesteorien tager afsæt i Drath et 

al overvejelser om en ny ledelsesontologi: Direction, allignment og comittment og 

kerneopgaverne i Chritstensen og Seneca’s bog: ”Kend din kernopgave” fra 2012. 

 

Hvad er et team? 
 

Hvad adskiller et team fra en tilfældig samling af mennesker i en gruppe, for eksempel 

folk i den samme kupe i et gammelt intercitytog. West og Markiewicz hævder, at 

forudsætningerne for at være et team er, at teamet har:  

1. En klar opgave,  

2. Et fælles mål,  

3. Den nødvendige autoritet, 

4. Autonomi,  
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5. De nødvendige ressourcer til at udføre opgaven,  

6. Teammedlemmerne er indbyrdes afhængige af hinandens arbejde for at løse 

opgaven. 

Der knytter sig en række sociale funktioner til et team og forståelsen af et sådant. De 

enkelte medlemmer skal se sig selv som en del af teamet, der skal i teamet være den 

nødvendige opbakning, professionelt men også personligt. Der skal være en oplevelse 

af at medlemmerne har et primært tilknytningsforhold til teamet. Teamets medlemmer 

har en stor grad af empati for hinanden. Således er det vist, at teams i sundhedsvæsenet 

er mere effektive, hvis der udvises gensidig respekt, empati, lydhørhed og god 

kommunikation uanset uddannelse og rang (Smith and Cole, 2009). I en undersøgelse 

der involverede 62000 respondenter fra engelsk NHS, skelnede de imellem rigtige teams 

og pseudoteams ud fra følgende definitioner: om de havde fælles mål, var indbyrdes 

afhængige af hinandens opgaver og kunnen, og mødtes med regelmæssige intervaller 

for at diskutere deres resultater (Lyubovnikova 2013). En række faktorer nævnes som 

nøgle faktorer for succes for team i sundhedsvæsenet, men i denne kontekst skal særligt 

nævnes lederskab(leadership) og refleksivitet. Det fremhæves at lederskab i team er et 

spørgsmål om at skabe retning. Der er ligeledes tiltagende evidens for, at delt lederskab 

giver mere effektive teams (Aime 2014). Ligeledes er der samlet betragtelige elementer 

af evidens for, at teams der tager sig tid til med regelmæssige mellemrum at evaluere 

deres mål, herunder om de når dem, om deres metoder er de korrekte, er mere 

innovative og effektive (West og Markiewicz 2016).  

 

Hvad kan et team? 
 

Mennesket har igennem historien arbejdet i teams. Teamsamarbejde viste sig hurtigt 

effektivt når komplekse opgaver, som jagt over kompleks kirurgi, skulle løses. Dette 

samarbejde, at udnytte hinandens (forskellige) evner, til at nå et fælles mål, viste sig 

hurtigere og mere effektivt. Det er i England, vist at teamarbejde reducerer stress hos 

de enkelte teammedlemmer i en stressfyldt hverdag i sundhedsvæsenet, og at det har 

en effekt på tilfredshed og alment velbefindende (Carter 2009, Ricther 2011). 

Teamarbejdet er også vist at have en række positive effekter for patienterne, i det 

teamarbejde reducerer fejl, øger kvaliteten og reducerer dødeligheden (West og 

Lyubovnikova, 2013). Et godt og velfungerende team fører så også til øget innovation, 

at flere nye tiltag indføres og at kvaliteten øges, alt sammen til gavn for patienterne. 

 

Hvad betyder organisationen for teams? 
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Teamarbejde er et spørgsmål om at skabe en organisation præget af en kultur, hvor 

samarbejde, engagement, klare mål og empati er væsentlige byggesten. Et vigtigt mål 

for organisationen er at være i sandhed team baseret (West og Markiewicz 2016). Det 

vil sige, at have de nødvendige strukturer, processer og den nødvendige adfærd, der 

sikrer at teamdannelsen kan foregå, og at arbejdet gives de nødvendige rammer, som 

bland andet delvist beskrevet ovenfor, for at opnå succes. I teambaserede 

sundhedsorganisationer er teamarbejdet italesat og meget tydeligt, hvilket ifølge 

forfatterne er med til at sikre succesen. 

 

Hvad er ledelse? 
 ”Ledelse er en proces, af indflydelse, der får mennesker til at forstå og blive enige om, 

hvad der skal gøres, og en proces der understøtter individuelle og kollektive 

bestræbelser på at indfri de fælles mål” (Yukl 2012) 

Ledelse: 

Med afsæt i opfattelsen af de teamdannelser der sker på tværs af organisationen og den 

meget uformelle form de foregår i, er det relevant at se på hvordan ledelse foregår i 

disse ”ledelsesløse” teams. Drath (Drath2008) præsenterer en ledelses ontologi, hvor 

de gør op med den ”trefod” (oversat fra engelsk tripod), hvori de finder at de fleste 

tidligere ledelsesteorier kan samles. Denne trefod udgøres af leder(e), følgere og et 

fælles mål, de ønsker at opnå (Bennis 2007). Dette skal ikke forstås som en definition på 

ledelse men noget mere fundamentalt, det er et udtryk for ”commitment” til de tre 

enheder, der er essentielle og om hvilket teori om ledelse må forholde sig til. Denne 

klassiske opfattelse af ledelse finder Drath ikke længere er tilstrækkelig, det er vanskeligt 

netop at lægge den over de løst koblede teams, de teams hvor der er flere med samme 

charge i organisationerne og lederen måske dermed ikke er lige så entydigt defineret.  

Så i en tid hvor konteksten for ledelse bliver mere samarbejdende og peer to peer, er 

den klassiske tripod utilstrækkelig, og de foreslår derfor en ledelse ontologi bestående 

af de tre følgende elementer: 

1) Retning (direction) 

2) Samordning (alignment) 

3) Engagement(commitment) 

I det følgende kaldet DAC. 

Retningen er den kollektive enighed der er om de overordnende mål, visioner og 

mission for enheden. Den skabes af lederskab i teamet. Dette er knyttet tæt op på 

kerneopgaver, der diskuteres i det følgende. Retning skal forstås bredere end blot at 

kende til mål visioner og mission men også at tilegne sig disse, have forståelse for dem 

og kende deres værdi, så de udgør mere end blot ord. 
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Samordning er organisationen af og koordinationen af viden og arbejde i et kollektiv. I 

store organisationer er dette ofte effektueret gennem budgetter, politikker 

belønningssystemer etc. I mindre kollektiver er det den daglige ansigt til ansigt kontakt 

og interaktion. Når etableret, vil arbejdet i forskellige grupper uafhængigt af hinanden 

understøtte hinanden, fordi forståelsen er tilstede uafhængigt af konteksten. 

Engagement forstås som villigheden til som del af et kollektiv at undertrykke egne 

behov og interesse for et fælles mål og fælles bedste. Dette kan afhænge af de enkeltes 

opfattelse og forståelse af kontekst, i det de kan være styret af f.eks. sociale forhold, 

familiære forhold, forståelse af og indflydelse på kerneopgaver eller organisationens 

succes f.eks. 

At anskue ledelse med disse tre elementer giver muligheden for at betragte og analysere 

ledelse i en bredere forstand end, at der skal være en defineret leder, og nogle der 

følger. Det giver måse netop mening i en stor organisation med megen specialfunktion, 

som et hospital, hvor der kan argumenteres for, at der er mange organisationer i 

organisationen og, at det for de definerede ledere kan være endog særdeles vanskeligt 

at lede, ganske enkelt fordi de ikke har indsigt i, hvad det er de leder.  

Målet for ledelse bliver dermed i højere grad at skabe rammerne for at DAC kan opstå 

og dermed opnå de mere langsigtede mål. De enkelte elementer i DAC kan således 

tilrettes og ændres løbende alt efter kontekst. Et af målene for analyse af ledelse bliver 

så i højere grad, hvordan DAC produceres som effekt af ledelse, og med denne teori kan 

ledelse appliceres på flere niveauer fri af organisationen. Altså benyttes i dyader, 

grupper, teams, større enheder, imellem organisationer og i samfundet som helhed. At 

tale om DAC er ligeledes et skridt væk fra tidligere ledelsesteorier om Den store mand 

(Carlyle 1849), egenskabsteorier (Bird 1940, Zaccaro 2007) og ledelsesadfærdsteorier 

(Katz 1951).  Således er den moderne leder mere at betragte som en god håndværker, 

der evner at sætte rammen, så organisationen når de mål, der er sat. DAC bliver ifølge 

forfatterne særlig relevant i situationer, hvor der er tale om delt eller uddelegeret 

ledelse, i situationer hvor der skal appliceres kompleks videnskab og når der er tale om 

relationel tilgang til ledelse. I situationer hvor der er indflydelse i vertikal forstand såvel 

som lateralt i peer to peer, kan DAC benyttes til at analysere ledelse, og netop dette er 

relevant i en stor hospitalsorganisation som løbende ændrer teams og 

samarbejdsrelationer, og hvor der kan være ganske langt fra ledelsen til medarbejderne, 

da arbejdet netop er af betydelig teknisk og videnskabelig karakter, som man ikke kan 

forvente at ledelsen har indsigt i. Ligeledes kan man i moderne teams finde en mere 

konstruktivistisk tilgang til ledelse, hvor denne forhandles over tid og måske er afhængig 

af den kontekst og de forskellige ressourcer, der er tilgængelige i det enkelte team. En 

situation, der er særdeles relevant i hospitalsvæsenet, hvor der benyttes forskellige 

fagligheder og derfor kan være relevant skift i ledelse alt efter hvilken opgave, der skal 

udføres. 
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Den teoretiske ramme for DAC kan beskrives som følger i fig. 1: 

 

 

 

Fokus er på, hvorledes DAC produceres, ikke på lederegenskaber, følgere eller fælles 

mål. Det primære er, hvorledes individuelle og kollektive overbevisninger påvirker 

hinanden til at skabe praktikker der producerer DAC, og hvorledes DAC i retur påvirker 

såvel praktikker som overbevisninger for dermed at give udkomme på lang sigt. Det 

umiddelbare udkomme af lederskab i DAC er DAC.  

Samlet giver modellen måske indtryk af, at alt kan betragtes som lederskab, men 

principielt kan kun det, der producere DAC betragtes sådan. Denne model på lederskab 

kan i Yukl definition på ledelse, som jeg har indledt kapitlet med. I det retningen er mod 

de fælles mål, kollektive bestræbelse og processer kan rumme begreberne samordning 

og engagement. 

 

Kerneopgaver 
 

Jeg bruger Pedersens(2018) definition af kerneopgaven:  

Den overordnede opgave, en organisatorisk enhed varetager og udfører for at 

skabe langsigtede effekter i form af værdi for og med borgerne”  

Hvorfor er kerneopgaven vigtig? Ifølge Kristensen og Seneca (2012) er det nødvendigt 

at kende kerneopgaven for at kunne være innovativ. De mener, at megen diskussion om 

innovation er reduceret til en metode. De mener, at man først må finde ud af, hvorfor 

vi skal innovere, hvad der skal innoveres, hvem der skal innovere og til sidst hvordan 

innovationen skal foregå. De opsætter det på en matematisk formel: 
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Hvorfor x hvad x hvem x hvordan = innovation 

Denne skal forstås således, at såfremt et af elementer ikke er med og sættes lig 0 er det 

samlede produkt =  0 og altså ikke eksisterende. 

Hvorfor er innovation så vigtig? Innovation er nødvendig, fordi der er et øget krav om at 

producere mere for færre midler, for samlet at opnå større værdi for borgerne. Dette 

leder til overvejelser om kerneydelser versus kerneopgaver. Der er en difference 

imellem kerneydelser og kerneopgaver, idet kerneydelser kan betragtes som en vare i 

et supermarked, som kunden/borgeren qua sin tid som skatteborger har ret til. I 

modsætning hertil skal kerneopgaven opfattes som en værdi og ikke en ydelse, som en 

borger kan have lovmæssigt krav på. Kerneopgaven vil blive belyst med udgangspunkt i 

de 3 perspektiver beskrevet af Pedersen(Pedersen 2018). Hvor det normative beskriver 

lovgivningen, reglerne. Det eksistentielle, belyser hvorledes vi som medarbejdere ser på 

kerneopgaven, hvordan vi løser den, og hvilken værdi vi tillægger den. Dette afspejles 

bl.a i vores prioriteringer af opgaver, vores opgaveforståelse etc. Det fænomenlogiske 

er en beskrivelse af, hvad vi rent faktisk gør, og ikke nødvendigvis hvad vi ønsker at gøre. 

Dette kræver, at der spørgers til, hvordan slutbrugerne opfatter, hvad der gøres, og at 

denne viden benyttes til at sikre adfærden tilrettes så effekten bliver lig det tilsigtede. 

 

 

Kerneopgaven skal være organisationens motor, den skal kunne genfindes i alle vores 

handlinger og det er på den, vores succes skal måles. Dette indebærer naturligvis at alle 

medarbejdere er den bevidst. De fremhæver, at det er vigtigt at skelne imellem 
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faglighed og kerneopgave, sådan at forstå at fagligheden drejer sig om medarbejderne 

og at denne principielt kan ydes uden borgeren. F.eks. kan en skolelærer godt undervise 

for et tomt klasselokale, men dette opfylder næppe kerneopgaven, der kunne være at 

skabe læring for elever. Dette fører så også til at kerneopgaven skal defineres af 

medarbejdere sammen med borgere, og at denne skal kunne rumme borgeren og skabe 

forandring for dem. Kerneopgaven i sundhedsvæsenet er en særlig opgave, der findes 

næppe et sted hvor kerneopgaven i så høj grad er knyttet til fagligheden, og hvor de 

faglige kontraster traditionelt har stået så klart. Som ovenfor beskrevet at kerneopgaven 

skal defineres sammen med borgerne er næppe sket i det danske sundhedsvæsen. 

Borgerinddragelse er en rød klud i øjnene på mange læger, de ved jo bedst hvordan man 

diagnosticerer og helbreder, men er måske ikke de bedste til at vide, hvad der skaber 

værdi for borgerne, for de spørger sjældent. Hospitalerne har mange funktioner og er 

måske mere end en organisation i organisationen, således er der universitære 

forpligtelser, der er de klassiske som udredning og behandling, så er der kommunikation 

og meget andet. Således rejser spørgsmålet sig, om der kan etableres en kerneopgave, 

der dækker alle fagligheder, og om borgerinddragelse er en mulighed. 

 

Teoriernes styrker og begrænsninger 
 

De 3 teorier er som beskrevet valgt, da der er en række fælles elementer, der indgår i 

alle 3. Dette er mål, retning, opfattelsen af kerneopgaven, engagement og mulighederne 

for en anderledes fordeling af ledelse. Såfremt hypotesen om at forudsætningerne for 

maksimalt udbytte af teamarbejde ikke er opfyldt, giver teamteorien og teorien om 

kernopgaver en række mere håndgribelige forslag til, hvordan dette kan etableres. 

Teamteorien er beskrevet på basis af forskning i sundhedsvæsnet i England. Et system 

der på mange måder ligner det danske, men hvor der er forskelle. En af forskellen, er at 

den engelske sygeplejerskeuddannelse, først senere end den danske har fået status af 

professionsuddannelse, hvilket kan have betydning både for sygeplejerskerne 

selvopfattelse og lægernes syn på dem (West og Markiewicz 2016)). Der er også tale om 

en ret præcis definition, på hvad et team er, med risiko for at begrænse team 

forståelsen. Teams, der ikke opfylder netop denne definition, kan have deres 

berettigelse, men deres effektivitet og målopfyldelse må undersøges. Den giver 

mulighed for, at undersøge hvordan det er, i det team der undersøges, og så må der 

laves yderligere undersøgelser i en dansk sammenhæng, for at se effekten af tiltag. DAC-

teorien er udformet som en ontology til brug for beskrivelse af lederskab. Her bruges 

den til at beskrive lederskab i et team, og til at undersøge om forudsætningerne er 

tilstede for at skabe DAC. Der mangler umiddelbart evidens for, at DAC er mere effektivt 

end for eksempel ”the great man”. Den har dog den umiddelbare berettigelse, at den 

kan indeholde det som sker i den undersøgte organisation, i form af team dannelse og 

etablering af uformelle grupper. Men også her mangler der forskning, der kan vise om 

det giver bedre resultater. Kerneopgaver og forståelsen af kernopgaver kan beskrives på 
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flere måder, og den benyttede teori er meget holdnings baseret. Den har sit 

udgangspunkt i danske forhold men ikke specifikt i sundhedsvæsenet. Netop for 

sundhedsarbejde vil nogen kunne hævde, at kerneopgaven er så indlysende, at den ikke 

behøver at blive diskuteret. Alligevel giver teorien om kernopgaver mulighed for, at 

diskuterer en mere overordnet opfattelse af kernopgaven og dermed måske gøre 

arbejdet med visioner, målsætninger, og vejen til dem mere tydelige. 

 

Analyse 
 

I det følgende præsenteres analyserne: 

1. Teamopfattelse 

2. Ledelsesopfattelse 

3. Kerneopgaver 

Hvert afsnit indledes med en oversigt over de meningsenheder der er analyseret ud fra, 

efterfulgt af selve analysen og slutteligt en samlende beskrivelse. Indledningsvist 

beskrives elementer fra observationsstudiet, der benyttes i de efterfølgende analyser. 

Observationsstudiet identificerede blandt andet 4 faser, hvori der var skift i ledelse af 

teamet. De beskrives i det følgende: 

Fase 1 Denne styres af anæstesien. Det synes i selve opgavefordelingen i denne 

kontekst at være primært anæstesisygeplejersken, der har ledelsen. Anæstesilægen 

hjælper, men kommer først på stuen senere og bistår primært med selve bedøve 

proceduren.  

Fase 2  Operationssygeplejersken overtager og forestår det videre forløb. 

Kirurgen er til stede og bliver tydeligt ledet. Får oplevelse af, at denne går til hånde. 

Særligt ses, at det er operationssygeplejersken, der sætter tempoet, og dette accepteres 

fuldt ud af kirurgen. 

Fase 3  Her skifter ledelsen til kirurgen. Dog opleves der af og til delt ledelse. 

Således at assistenten, der har samme charge og erfaring som den primær kirurg 

ligeledes giver beskeder og styrer delprocesser. Der er kommunikation imellem primær 

kirurg og assistent, der har klart præg af sparring. 

Fase 4 Her hjælper kirurgerne med at fjerne afdækning og lejringsudstyr for 

derefter at forlade stuen. Sygeplejersken styrer tjek ud proceduren, der er en 

sikkerhedsprocedure, hvor man gennemgår, hvad der er lavet, den postoperative plan 

og sikrer at alle instrumenter og servietter stemmer. Inden kirurgen forlader stuen, 

spørger han, hvornår han kan sige godnat til næste patient? Sygeplejersken svarer: ”Der 

er ingen til at afløse på stuen, så vi lukker den til frokost” 
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Generelt om kommunikationen er denne konstant ordentlig, der udvises forståelse for 

hinanden og meldinger fra alle parter synes at blive respekteret. Særlig bemærkes at der 

er en del ”small talk” af personlig karakter, der demonstrerer, at teamet har kendskab 

til hinandens private forhold.  

 

Teamopfattelse 
 

Med baggrund i teorien om teams (West og Markiewicz 2016) er følgende 

meningsenheder dannet: 

1. Hvilket primært tilhørsforhold har teammedlemmerne? 

2. Hvad er deres opgaveforståelse og mål? 

3. Hvordan beskriver de deres selvbestemmelse?  

4. Kan opgaven løses uden de andre i teamet? 

Dette for at besvare det første underspørgsmål i problemformuleringen: Hvordan er de 

enkelte teammedlemmer opfattelse af deres team i forhold til organisationen og 

teamets funktion? 

Hvilket primært tilhørsforhold har teammedlemmerne? 

Alle giver udtryk for, at de er organiseret i deres respektive afdelinger, og når de spørges 

om hvem, der er deres leder, svarer de entydigt i forhold til organisationsdiagrammet. 

En sygeplejerske siger: 

”Jeg tror jeg ser min primære tilknytning til operationsafdelingen.” {citat sygeplejerske} 

En læge udtaler: 

”…jeg tror, jeg egentlig føler mig mest som del af gynækologisk afdeling…” {citat læge} 

Der gives i disse udsagn udtryk for, at tilknytningen følger deres primære 

ansættelsesforhold.   

”Jeg har haft det svært ved at komme til at tilhøre det anæstesiologiske speciale eller 

afdeling, fordi jeg faktisk ikke føler jeg hører hjemme der, men hører meget mere 

hjemme i den kirurgiske del af teamet” {citat sygeplejerske} 

”Ja og førhen var det jo også organiseret under, altså gynækologisk operationsgang 

hørte til gynækologisk blok, ikke. Ja det tænker jeg meget over. Det er sådan meget 

anæstesi der kører og så er vi sådan et påhæng.” {citat sygeplejerske} 

De to sidste udsagn afslører, at der for operationssygeplejerskerne ikke er et naturligt 

tilhørsforhold til den afdeling, hvor de er organiseret. Alle sygeplejerskerne har dog 

opfattelsen af at være tilknyttet et team. Den opfattelse kan man også finde hos 
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lægerne. Team opfattelsen er relateret til den gruppe, som arbejder sammen om en 

bestemt gruppe af patienter og en bestemt type af kirurgi, som er i overensstemmelse 

med det team, der er beskrevet i den indledende case.  

”Jeg prøver at holde mig for øje, i hvert fald i administrativ sammenhæng, at teamet 

består af alle de der kan være med på stuen. Jeg har dog lidt svært ved at holde styr på 

hvem sygeplejerskerne er. Er normalt privilegeret ved at have de samme på stuen, men 

indimellem dukker der nye ansigter op, også folk jeg aldrig har set på robotstuen før” 

{citat læge} 

Alle sygeplejerskerne angiver, at de bruger det meste af deres arbejdstid i det aktuelle 

team og ikke med de øvrige sygeplejersker i afdelingen. Det forholder sig anderledes for 

lægerne, der alle har en del andre funktioner i andre afsnit, ambulatorier, stuegang og 

vagtarbejde. Undersøgelser tyder på, at det er vigtigt at medarbejder der arbejder i flere 

teams har et primær tilhørsforhold (West og Markiewicz 2016). I ovenstående findes at 

såvel adspurgte læger som sygeplejersker opfatter stamafdelingen som deres primære 

organisatoriske tilhørssted, men at operationssygeplejerskerne har vanskelig ved at se 

deres faglighed rummet og hørt i den nuværende organisation. Lægerne derimod har 

ikke tilsvarende vanskelighed. De har lige så klar en opfattelse af, at afdelingen er deres 

primære tilhørsforhold og ser operationsteamet som en vigtig del af deres funktion, men 

ikke det primære. Således er forudsætningen om det primære tilhørsforhold i teamet 

ikke opfyldt.  

Hvad er deres opgaveforståelse og mål? 

Når det kommer til forståelsen for opgaven, er der ikke megen uenighed eller uklarhed. 

I observationsstudiet kunne man se en målrettethed i de enkelte faser af processen. 

Dette er alle funktioner, der er nært knyttet til de enkeltes faglighed. Mere uklart bliver 

det når det kommer til det fælles mål. Det vil også blive nærmere analyseret i afsnittet 

om kernopgaver. 

”Min kerneopgave er at få lavet en god operation for den patient jeg er på stuen for” 

{citat sygeplejerske} 

”Målet er at få afviklet dagens program” {citat sygeplejerske} 

Disse udtalelser dækker ganske godt de øvrige respondenternes holdning til, hvad deres 

opgave og mål er. Som udgangspunkt for teams succes beskrives vigtigheden af at have 

klare mål og kende retningen (West og Markiewicz 2016). Der er ikke noget i 

respondenternes udtalelser, der tyder på, at dette er diskuteret.   

Hvordan opfattes der selvbestemmelse? 

”Altså selvom jeg sådan primært er tilknyttet robot, altså så er jeg også flere gange 

kommet rundt på andre stuer, jeg har ikke sådan selv indflydelse på, hvor jeg egentlig 

er” {citat sygeplejerske} 
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De enkelte medlemmers indflydelse på, hvornår de er på stuen, og hvad de skal lave er 

afhængig af andres planlægning. Lægerne har nogen medbestemmelse og kan i dette 

team bytte efter behov og ønske. Sygeplejerskerne giver udtryk for ikke at have 

indflydelse på, hvor de placeres på dagen. Hverken læger eller sygeplejersker i teamet 

tilkendegiver at have indflydelse på hvem fra den anden faggruppe, der skal tilknyttes 

teamet. Lægerne har dog betydelig indflydelse på hvilke nye læger der oplæres i 

robotkirurgi og dermed kan blive en del af dette team. En del af selvopfattelsen af at 

være et team er afhængig af, at teamet har tilstrækkelig autoritet og autonomi (West 

og Markiewicz 2016) Lægerne har i en hvis udstrækning indflydelse på den daglige 

arbejdsfordeling, men teamet er underlagt en udefra kommende autoritet i forbindelse 

med, hvordan det sammensættes på dagen, og hvem der rekrutteres til teamet.  

Kan opgaven løses uden de andre i teamet? 

Observationsstudiet viser en klar og tydelig arbejdsfordeling og skift i hvem, der styrer 

slagets gang alt efter hvor i processen man er. Der er også helt specifikke funktioner, der 

kræver særlig uddannelse og indsigt. Den indbyrdes afhængighed er en forudsætningen 

for teamfunktionen (West og Markiewicz 2016). Der er megen indbyrdes afhængighed i 

dette team. Denne er knyttet til faglige kvalifikationer og evner.  

Alle er bevidste om, at de tilhører et team, men ser deres primære tilknytningsforhold i 

deres stamafdeling. Den specifikke opgave, der skal udføres på stuen, er klar, men det 

overordnede mål er ikke tydeligt defineret. Der er høj grad af selvbestemmelse på 

operationsstuen i den specifikke opgave, men hele teamets eksistens er afhængig af dels 

organisering af kræftbehandling, der foregår i henholdsvis Sundhedsstyrelsen og på 

regionsniveau, og at hospitalet fortsat vælger at fastholde robotkirurgi som 

strategiområde. Det har teamet ikke indflydelse på. Sammensætningen af teamet, både 

det samlede team og hvem der er på stuen den enkelte dag, ligger hos en 

skemaplanlægger, der ikke er en del af teamet. Der er et ønske om, og formentlig et 

behov for, at særlige mål og opgaver diskuteres, og at der bruges ressourcer på at snakke 

team og teamforståelse, for at styrke de grundlæggende forhold, der skal til for at sikre 

succes i teamet. 

 

Ledelse 
 

I det følgende afsnit vil begreberne retning, samordning og engagement blive 

analyseret med udgangspunkt i den beskrevne teori. 

Retning: 

Retningen gives af, at der er en bred enighed i teamet om overordnede mål og 

missionen, og at disse skabes via lederskab (Darth 2012). Ikke blot som ord, men som 
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en del af medarbejderne bevidsthed og selvopfattelse. I analysen er benyttet følgende 

3 meningsskabende enheder: 

1. Hvordan opfattes ledelse i teamet? 

2. Hvad er målet? 

3. Hvilken vision er der? 

Hvordan opfattes ledelse i temaet? 

Sygeplejerske: ” Jamen altså, jeg synes alle bidrager max ud fra det de kan, men det er 

klart, at i sidste ende er det kirurgen, der er teamleder, sådan ser jeg det” {citat 

sygeplejerske} 

En anden sygeplejerske siger: 

”Jeg vil sige, at den formelle leder, eller uformelle formelle leder altid er den opererende 

kirurg, sådan opfatter jeg det, det vil altid være lederen af det pågældende team den 

dag” {citat sygeplejerske} 

 ”Jeg har nok mest indtryk af at det er narkose afdelingen, som styrer det, ……men det er 

formentlig en anæstesisygeplejerske,…” {citat læge} 

” Nej, jeg har ikke indtryk af, at jeg på nogen måde kan trumfe noget igennem...” {citat 

læge} 

En anden læge udtaler: ” Har klart fornemmelsen af, at alle ved ret præcis hvad de skal 

gøre. Jeg har ikke noget behov for at være specielt bossy, men jeg forventer og ved at 

hvis jeg siger hop så hopper de, det er bare meget sjældent nødvendigt” {citat læge} 

Disse udsagn afspejler, en forventning om, at der er en leder for at vise retningen. 

Samtidig kommer det til udtryk, at det forventes, at en leder er en med primært faglige 

kompetencer. Dette er i overensstemmelse med den klassiske opfattelse af ledelse i 

fagbureaukratier (Pedersen 2005). Det er stadig sådan, at mange fagprofessionelle 

forventer, at deres leder primært vælges ud fra faglige kvalifikationer og ikke 

nødvendigvis ledelsesfaglige kvalifikationer. Adspurgt om det var klart hvordan ledelsen 

i teamet foregik i teamet, svarer en sygeplejerske: 

”Ja der var jo så det tidspunkt, det var nemlig lidt underligt, fordi der var jo ikke nogen 

leder så det kørte jo på den der fantastiske iver og vision som de eksisterende 

robotsygeplejerske havde og havde oparbejdet” {citat sygeplejerske} 

”Jeg har en bestemt, jeg vil gå til som leder af robot teamet …..”{citat sygeplejerske} 

Mig:” Men det er jo ikke officielt, at der er en leder” 

”Jo det er det altså på en eller anden måde. Altså han leder ligesom teamet. Han er 

ligesom den overordnede indenfor robotkirurgerne” {citat sygeplejerske} 

Mig: ”Men det var jo ikke en titel, han havde” 
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”Nej men den har vi så givet ham” {citat sygeplejerske} 

En læge siger senere:  ”Jeg kan udmærket fungere med den her lidt uigennemsigtige og 

lidt løse ledelse, hvor man indbyrdes kommunikerer……så det passer mig nok egentlig 

meget godt med den her ledelsesform” {citat læge} 

I det første udsagn gives der udtryk for, at det gik fint uden leder. Respondenten havde 

ikke gjort sig bevidst, at det faktisk foregik uden ledelse, men beskriver det.  Den 

efterfølgende dialog mellem interviewer og en anden sygeplejerske er interessant. De 

øvrige respondenter inklusive lægerne tilslutter sig, at den pågældende fungerer som 

uformel leder af teamet. En af respondenterne giver udtryk for, at det ham man vender 

sig mod ”når lokummet brænder”. Dette afspejler dels en grundlæggende opfattelse af 

et behov hos medlemmerne i dette team for, at der er en leder, dette i 

overensstemmelse med betragtninger om, at det i krisesituationer er nødvendigt, at der 

er en der tager styringen (West og Markiewicz 2016). Denne overvejelse genfindes i DAC 

teorien, at de kollektive lederskabsoverbevisninger bl.a. rummer mulighed og en 

nødvendighed af, at en leder tager handling i krisesituationer (Drath 2012). Dette 

observeres også på operationsgangen, hvor der i forbindelse med eksempelvis større 

blødninger ofte vil være en klar leder, men ikke nødvendigvis kirurgen, der er travlt 

optaget med at udbedre skaden, den ledende rolle i denne sammenhæng vil ofte være 

anæstesiologens. Det, at der skabes et ledelsesrum, hvor den bedst egnede til den 

specifikke opgave tager ledelsen, er med til at skabe DAC (Drath 2008). Den kollektive 

opfattelse af lederskab, er også en del af opfattelsen af den retning og de beslutninger 

der træffes. Forstået sådan, at der er en kollektiv forståelse af, at i bestemte situationer 

følger man særlige personers retningsanvisning, for eksempel på grund af deres erfaring, 

måske også deres personlige egenskaber (Darth 2008). Netop det, at der peges på en 

bestemt rolle, som udtalelserne om at kirurgen er leder, eller en bestemt person som 

det også kommer til udtryk i udtalelserne, kan være et udtryk for dette.  

Ledelse kan opstå på mange måde og udfolde sig i mange former, for eksempel som 

uddelegeret ledelse, delt ledelse eller konsensus ledelse (Drath 2012). Dette synspunkt 

går igen i den specifikke teamteori (West og Markiewicz 2016). Lægens udtalelse om 

den ”lidt løse ledelsesform”, at ledelsen er ret uformel, men at det faktisk synes under 

de givne rammer at virke. Det tilkendegives at nogle ”trives godt med denne lidt 

uformelle ledelsesform”. Dette viser, at der faktisk foregår netop denne form for ledelse 

i det aktuelle team.    

I observationsstudiet på operationsstuen er det interessant at se, at der ikke 

umiddelbart opstår situationer, hvor der er behov for eksplicit ledelse. Alle udfører deres 

opgave. Det er rutinerede medarbejdere, der er på under observationen. I de to 

observerede operationer identificeres der 4 faser, en indledende fase med klargøring af 

vågen patient og bedøvelse, herefter en fase med afdækning og klargøring til kirurgi 

efterfulgt af selve indgrebet og afslutningsvis opvågning. Til hver af de 4 faser sker der 

et oplagt lederskift. Dette er knyttet til den specifikke opgave, der skal løses på netop 
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det tidspunkt. Således er rækkefølgen af anæstesiologens og anæstesisygeplejerskens 

handlinger helt entydig, alt lægges klar og kontrolleres, der gives klart signal om, at de 

er klar, der gives medicin, patient vejrtrækning sikres, der lægges rør i halsen og 

patienten tilsluttes respirator. Undervejs i denne procedure kommunikeres med typisk 

enkelte ord, der så fungerer som signal til næste step i rækken. Det afspejler sig også i 

de to kirurgers samarbejde, de kender hinanden godt og laver proceduren ens, så der 

gives meget få ordrer og handlingerne og procedurerne er indstuderede. Som en sejlbåd 

i et race, alle har helt specifikke funktioner, der er veldefinerede og som det går, når 

man har arbejdet sammen i mange år, så ved alle hvad hvem gør hvornår og hvordan og 

dermed synes ledelsen indlejret i adfærden og handlingerne, og styret af målet og 

retningen. I de enkelte procedurer der hidrører teamets arbejde, er retningen tydelig, 

og direkte overførbar fra praktisk taget alle andre situationer på operationsgangen. 

Hvad er målet?  

”Jeg er der for at patienten får det bedst mulige forløb” {citat sygeplejerske} 

Dette udsagn dækker de fleste deltageres udtalelse om målet. Men alle giver udtryk for, 

at det ikke er noget de nogensinde har sat sig og diskuteret. I interviewene giver 

sygeplejerskerne udtryk for, at fokus er på det rent sygeplejefaglige som det vigtigste 

ved deres funktion, Hvilket vil blive belyst nærmere i afsnittet om kerneopgaver. Det 

dækker at patienten lejres korrekt, at afdækning og instrumenter er i orden, at sterilitet 

overholdes. Hvilket er klassiske sygeplejefaglige opgaver. Sygeplejerskerne i denne 

undersøgelse giver udtryk for den opfattelse, at de ”bare” skal udføre deres job, rent 

praktisk.  

”For mig er det jo at levere en god operation med en høj faglig standard med ringe 

komplikationsfrekvens og sufficient behandling af cancerpatienter, altså at få dem 

opereret efter de nationale guidelines” {citat læge} 

En udtalelse fra en af kirurgerne der ligger i fin forlængelse af sygeplejerskernes 

forståelse af målet. Blandt lægerne gives der dog udtryk for andre mål, lidt afhængigt af 

deres funktion ikke kun i teamet, men i afdelingen, herunder at robotlejerne udnyttes 

bedst muligt af hensyn til økonomi og drift, samt at der er den nødvendige kapacitet og 

tid til uddannelse og forskning. Den ene af de adspurgte læger siger: 

”Når det kommer til mål, sådan hard core mål, er cancerbehandlingen taknemmelig, vi 

skal bare overholde pakkeforløbne. Tænk hvis man indførte mål om patienttilfredshed 

og inddragelse” {citat læge} 

Så i lægernes opfattelse af mål indgår lovgivning og administrative forhold. Den 

pågældende læge havde, bl.a. ansvaret for indrapportering af pakkeforløbstider til 

hospitalsdirektionen og at lave redegørelserne for eventuelle overtrædelser. Mål 

dannes som følge af overbevisninger hos enkelte medlemmer og deres påvirkninger af 

kolleger, så der opstår en kollektiv forståelse af målet. Når personer med autoritet 
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påvirkes, bliver disse mål også mere almengyldige (Drath 2008). Dette kræver at der er 

dialog om målet, det aktuelle team har ikke sat sig og talt om målet. Når der alligevel er 

et mål, kan det skyldes den opfattelse sundhedspersonale generelt har at de er der for 

patienten (Abbott 20??). 

Hvilken vision er der? 

Ingen af de medvirkende er i stand til at sætte ord på en vision for afdelingen, hospitalet, 

regionen eller for den sags skyld teamet. De formoder, at der er en for hospitalet, men 

kender den ikke i detaljer. En siger 

”Den siger vel noget om mest sundhed for pengene, eller sådan noget…”{citat sygeplejerske} 

”Der var vist en kampagne med ventet og velkommen, tåbeligt, det giver jo sig selv, men 

der er ingen, der siger, hvordan vi skal gøre det, vi kunne jo starte med at lave en 

forståelig skiltning, så også personalet kan finde vej. Men det er vel ikke rigtig en vision?” 

{citat læge} 

Der er ikke megen opmærksomhed omkring begrebet vision. Ingen i teamet har 

diskuteret dette med kollegerne og ingen af respondenterne har været med til at 

diskutere visioner i afdelingen. For at sikre retningen, skal visionen være kendt, og denne 

skal gennem regelmæssige evalueringer ændres og være med til igen at skabe retningen 

og medvirke til skabelsen af DAC (Drath 2008). En gennemgående problematik i dette 

team er de manglende refleksioner og evalueringer. Der holdes ikke møder eller snakkes 

målrettet om opgaver og mål, og om hvordan disse løses og nås. Dette vil kræve, at der 

afsættes tid til teammøder med netop det for øje. 

”Hvis jeg skal finde tid til flere møder, skal de ligge uden for almindelig arbejdstid. Det er 

næsten umuligt at samle mere end 2 personer på samme tid, heller ikke i frokostpausen”. 

{citat læge}  

Generelt er der meget lidt opmærksomhed på ledelse af teamet og ikke mange 

overvejelser om, hvad ledelsen betyder for teamets arbejde og succes. Ledelsen af 

teamet er kompleks. Der tilkendegives fra alle sygeplejerskers side, at det er kirurgen 

der er lederen. Kirurgen beskriver derimod ledelsen som mere ledelsesløs, 

uigennemsigtig og løs. Det står så i kontrast til det egentligt observerede, hvor der som 

beskrevet i de enkelte faser af operationen er en tydelig ledelse, men at den skifter 

imellem de enkelte teammedlemmer alt efter hvad primær funktionen er i de enkelte 

faser. Det står klart fra de enkeltes udtalelser, at de ikke er bevidste om dette, men der 

er heller ikke udtalelser, der tyder på, at det er et særligt problem. Overordnet er det 

lægerne, der bestemmer, hvad der skal opereres og styrer eventuelle nye tiltag. 

Indførelse af singlesite teknologi var således læge medieret, men iværksættelsen 

konsensus præget.  

I forbindelse med overvejelsen om hvorvidt ledelse er en nødvendighed kommer det til 

udtryk, at ingen af de adspurgte egentlig har tænkt over hvor utydelig ledelsen i 
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dagligdagen var. I løbet af interviewene bliver de opmærksomme på og giver udtryk for, 

at det jo faktisk ikke er deres opfattede leder, der leder deres dagligdag. Nok deres 

ansættelsesforhold og de organisatoriske forhold, men arbejdsafviklingen og 

udviklingen ligger meget mere basalt og lokalt i de enkelte teams. Undervejs i 

interviewene høres det synspunkt, at de faktisk trives meget godt uden tydelig ledelse 

og enkelte gør sig ligeledes overvejelser, om hvorfor det lykkes. Flere tilkendegiver også, 

at de trives med den ledelsesform, der hersker, som er præget af faglige diskussioner og 

følgende konsensus, er uafhængig af charge og faglige skel. På tværs af faggrupperne 

beskrives også den ret klare opgavefordeling, som en af årsagerne til at ledelse ikke er 

nødvendigt, alle ved hvad deres opgave er.  

”Team members are particularly motivated and more likely to work well as a team if they 

are able to articulate a clear inspiring statement  about the purpose of the teams work” 

(West og Markiewicz, 2016) 

Et statement, der er i god tråd med at et klart mål, er med til at skabe retning (Drath 

2008). Et mål for teamet kunne være et langt mere overordnet, f.eks. at medvirke til at 

livskvaliteten for patienten øges, men den slags diskussioner har man ikke i dette team. 

Der gives dog udtryk for, at det er et element de meget gerne vi have ind i hverdagen. 

De efterlyser alle større grad af samarbejde vedrørende teamfunktionen med særlig 

fokus på diskussion af mål og kerneopgaver. Der tilkendegives en opfattelse af, at målet 

og dermed retningen er nærmest implicit. De beskriver, at det er et spørgsmål om 

helbredelse og god kvalitet i behandlingen, begge dele faglige mål. Vedrørende det 

overordnede arbejde teamet udfører er der, i dette team, ikke et klart mål, delmålene 

er måske tilstede og implicit lejret og dermed med til at give noget af retningen. Når der 

spørges til, om elementer som livskvalitet, patient og medindragelse kunne få 

betydning, er der flere, der giver udtryk for at det bør indgå.  

Observationen fra de 4 faser og effektiviteten af de procedurer og det flow, der 

identificeres her, kan måske skaleres op og bruges som model for det overordnede 

teamarbejde, således at de samme klare mål, målsætninger og missioner kan etableres. 

Målet er mere enkeltpersons defineret og knytter sig tæt op af den enkeltes opfattelse 

af kerneopgaven. Dette er dog ikke en tilstrækkelig opfattelse af mål. Målet skal være 

teamets mål, en erkendt størrelse, der konstant evalueres og ændres, og som sådan 

medvirker til at give retningen. 

Der synes at være en ret konservativ opfattelse af ledelse. De angiver alle den 

umiddelbart forestående i organisationsdiagrammet som deres leder. 

Operationssygeplejerskerne giver alle udtryk for, at de tænker over, at det er en 

anæstesiolog, der er deres leder, og at de har vanskeligt ved at finde deres identitet i 

den organisering. De angiver også alle, at de går til deres umiddelbart foresatte, når der 

er vanskeligheder eller problemer der kræver ledelse. Enkelte giver også udtryk for, at 

lederen skal være en med sygeplejefaglige kompetencer. Det er beskrevet, at stærke 

fagidentiteter ofte sætter lighedstegn imellem stærke faglige kompetencer og 
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lederegenskaber (Sehested 2011). Der gives ikke umiddelbart udtryk for, at det er 

lederkompetencerne, der er de vigtigste. Den samme indstilling synes at være tilfældet 

hos den ene af lægerne. De enkelte team medlemmer, i særdeleshed sygeplejerskerne, 

tilkendegiver at bruge det meste af deres arbejdstid i det kirurgiske team, og alligevel er 

deres opfattelse af organisatoriske forhold og ledelse knyttet til organisationen. Der 

knytter sig det særlige forhold til robotkirurgien, at der er tale relativt små teams med 

faste medlemmer og stabilitet over flere år. Robotsygeplejerskerne, i modsætning til 

lægerne, er også ude af det almindelige vagtarbejde. Så tidsmæssigt er det deres 

funktion i robotteamet der fylder, og ikke deres samarbejde med de øvrige kolleger på 

operationsgangen. Måske vægter behovet for at være knyttet til andre med samme 

faglige baggrund tungere og fagidentitet, bliver afgørende for deres opfattelse af 

tilhørsforhold og dermed ledelse. Alle taler om ledere og ikke ledelse(leadership). 

Ledelse af et team har signifikant indflydelse på et teams effektivitet. Når teams har 

ledere der blander sig ved at kontrollerer, være aggressive, urimelige og fokuseret på at 

imødekomme egne behov lider teamarbejdet (West og Markiewizc 2016). Derfor er 

fokus på hvordan et team ledes af betydning for teamets funktion. Visionen og 

missionen er ikke tydelige og opleves ikke som en del af det daglige arbejde. Alligevel er 

der i dette team en væsentlig produktion af DAC, men det må formodes at en 

tydeliggørelse af disse elementer, kan gøre teamarbejdet endnu mere effektivt.  

 

Samordning 

Begrebet samordning dækker over at alle i en organisation, afdeling eller teamarbejder 

for det fælles mål, uanset hvilken gruppe eller anden sammenhæng de befinder sig i. 

Herudover dækker det over de organisatoriske forhold hvori teamet arbejder (Drath 

2008). 

Nedenstående analyse er lavet ud fra følgende meningsgivende enheder: 

1. Opfattelse af egen funktion uden for teamet og dettes betydning for teamet 

2. Den interne samordning i teamet 

3. Organisationens betydning for teamets arbejde 

 

Opfattelse af egen funktion uden for teamet og dettes betydning for teamet 

De fleste af sygeplejerskernes funktioner er begrænset til det praktiske arbejde på 

operationsgangen, så deres mulighed for at samordne med andre funktioner er 

begrænset. Dette kommer også til udtryk i de afgivne interview. Der er kun en enkelt af 

sygeplejerskerne, der giver tanker til dette begreb. Ligeledes hos lægerne er 

overvejelser om dette begrænset til den ene af lægerne. De gør sig heller ikke nogen 

overvejelser om hvorvidt de beslutninger, der tages overordnet, har direkte betydning 

for teamets virke. 
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”Lige meget hvilken funktion jeg har i løbet af ugen, om jeg er i ambulatoriet, på 

operationsgangen, går stuegang eller sidder til idelige budgetmøder med direktionen, så 

prøver jeg at holde mig for øje, at jeg er her for patienternes skyld. Det synes jeg så, 

specielt på direktionsgangen at være den eneste der er ” {citat læge} 

Den robotansvarlige sygeplejerske fortæller, at hun forsøger at koordinere så godt som 

muligt imellem de forskellige specialer, sådan at der indkøbes det samme udstyr, og at 

uddannelsespladserne fordeles imellem specialerne.  

Ingen af de interviewede uanset faggrupper kan redegøre for, om der er support fra 

organisationen til teamstrukturen. Som en udtrykker det, da hun spørges, hvordan 

teamet dannes. 

”De opstår bare sådan. Lidt ligesom lommefnuller” {citat sygeplejerske} 

”Herlev hospital var de første der indførte robotteknologi og er stadig det sted i landet, 

der har flest robotter og udfører flest indgreb. Desværre har man besluttet at flytte al 

onkogynækologi til Riget fra 2020. Det betyder, at der ikke længere er det samme antal 

indgreb til robotterne og at de kommer til at stå tomme eller vi må afgive dem til de 

andre robotopererende specialer” {citat læge} 

Den kendsgerning er et udtryk for organisationens betydning for teamets arbejde, 

organisationens her forstået som hele sundhedsvæsnet.  Organisatorisk er der etableret 

en robotstyregruppe lokalt der med cirka 4 møder årligt diskuterer strategi for 

robotkirurgi, herunder planlægning af forskning og koordinering af denne. I regionen er 

der i 2017 udarbejdet en robotstrategi, hvor repræsentanter fra de forskellige specialer 

på hver af hospitalerne medvirkede. Arbejdet i den lokale styregruppe skal så gerne 

afspejle regionens strategi. Af regionens strategi fremgår det bl.a. at Herlev forsat skal 

være det største robotcenter i regionen, og at der tilstræbes at være ”Center of global 

excellence” (Robotstrategi Region Hovedstaden 2017). Som det fremgår af den ene 

læges udtalelse, flyttes en væsentlig del af grundlaget for den gynækologiske robot 

kirurgi. Denne beslutning ligger på Sundhedsstyrelsen bord og er således fri af såvel 

regionen som hospitalets strategi.  

 

Den interne samordning i teamet 

De 2 udviklingsprojekter der er foregået i teamet er relevante i beskrivelsen af 

samordningen internt i temaet. Der blev efter svensk model taget tiltag til at indføre et 

fast track leje, der havde det formål at optimere arbejdsgangen med henblik på at nå 

flere patienter på samme tid, for på den måde at udnytte lejet bedre. Dette krævede 

bland andet, at lægerne deltog i oprydningen efter og klargøring til næste patient 

imellem operationerne, og man søgte at udvælge patienterne særligt, så det var de mest 

ukomplicerede. Om dette siger en af sygeplejekerne: 
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”….da vi skulle lave fast track, der hørte vi det sådan ad omveje…der var altså sådan en 

frustration…”{citat sygeplejerske} 

En anden sygeplejerske siger om samme projekt: 

”…da vi havde prøvet det så synes vi faktisk det var ret sjovt, og netop at det ikke var 

ledelsen , men noget teamet havde fundet på og været på studiebesøg og sat i værk…..og 

så virkede det jo….”{citat sygeplejerske} 

Den første udtalelse kommer fra en, der ikke var en del af projektet og den anden fra en 

der var med fra starten og deltog i et studiebesøg på Karolinska. Forud for dette fast 

track projekt havde samme team indført en ny operationsteknik hvor man med robotten 

opererede igennem kun et hul, der placeres i navlen, imod de vanlige 4-5 huller. Dette 

giver primært et bedre kosmetisk resultat. Konceptet var stort set det samme, ideen 

blomstrede i teamet og med hjælp fra producenten af robotten blev der arrangeret 

studietur til en klinik i Gøteborg der benyttede denne teknik, hvorefter det blev indført 

på Herlev. På dette studiebesøg deltog, som i forbindelse med fast track projektet, såvel 

læger som sygeplejersker fra teamet. Begge projekter udsprang af teammedlemmernes 

egen interesse og særligt fast track projektet må siges at have overordnede 

hospitalsøkonomisk og samfundsmæssig interesse.  

De 2 projekter afspejler både noget af den samordning, der giver succesen og nogle af 

udfordringerne. For at skabe samordning i teamet, er det nødvendigt, at der er de 

fornødne tidsressourcer (West og Markeiewcz 2016). Dette kræver dog, at der er den 

nødvendige støtte i organisationen i form af primært tid til teammøder.  ”Teams are 

powerhouses og innovation…” (West og Markiewicz 2016). De beskriver, at når man i 

sundhedsvæsenet sammensætter en gruppe af individer med forskellige egenskaber og 

erfaringer og man identificerer en opgave så er innovation uundgåelig. Dette vises i 

hvordan ideerne opstår i teamet, der er ønsker om og vilje til udvikling og nye tiltag. 

Noget af modstanden, der også blev identificeret, disse projekter møder kan måske 

skyldes manglende opgaveforståelse, der er en forudsætning (Drath 2008). 

 

Organisationens betydning for teamets arbejde 

For at en team skal lykkes, skal organisationen være teambaseret, dette kræver at der 

er strukturer, processer og adfærd der understøtter teamets muligheder for succes 

(West og Markiewicz 2016). Det ser dog ud til, at organisationen som helhed ikke har 

fokus på at skabe forudsætningerne, og at denne, når der træffes beslutninger i 

Sundhedsstyrelsen der underløber deres strategi, ikke har mulighed for at lave den 

nødvendige samordning. Der er internt i teamet høj grad af viden, og på teamplan 

koordineres denne viden og forskellige faglighed for at løse opgaven. Begrebet 

opgaveforståelse ligger tæt på kerneopgaven og i ovenstående, findes der ikke evidens 
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for, at denne forståelse er entydig, eller at der er brugt mange ressourcer på at definere 

den. 

 

Engagement 

Engagement kræver tilsidesættelse af egne interesser for at nå det fællesmål (Drath 

2008). 

Den meningsgivende enhed er: 

1. Hvornår oplever i engagement? 

”Ja der var jo så det tidspunkt, det var nemlig lidt underligt, fordi der var jo ikke nogen 

leder så det kørte jo på den der fantastiske iver og vision som de eksisterende 

robotsygeplejerske havde oparbejdet” {citat sygeplejerske} 

”Det at få lov til at være med til noget helt nyt, det er bare spændende. Jeg kan godt lide 

at lave nye processer, at få tingene sat i system. Der finder jeg glæde og engagement, 

det passer mig fint at de andre finder på. Så skal jeg nok få det til at fungere” {citat 

sygeplejerske} 

En læge siger om single-site projektet: 

”Det var ret fedt at opleve alles engagement, vi har ikke rigtig tradition for at samle os 

på tværs af faggrupper, men det her beviser at det bare giver pote. Vi blev de første i 

Danmark, der indførte denne teknik og andre fulgte efter men opgav hurtigt, vi holdt ud. 

Og det tror jeg er fordi, vi var sammen i hele teamet om det og måske var det drevet af 

lidt stolthed” {citat læge} 

Engagementet er vigtigt. Dagligdagen på operationsgangen er ofte ganske rutinepræget 

og selv det vanskelige bliver rutine, når det er udført tilstrækkelig mange gange. 

Ovenstående udtalelse afspejler vigtigheden af engagementet for succes. Når en række 

andre afdelinger opgiver en teknik og teamet oplever at have succes, afføder det 

yderligere gejst. Det giver også anledning til at se på, hvorfor engagementet er etableret. 

Den robotansvarlige sygeplejerske fortæller, at det er første gang at de som faggruppe 

har været med på studiebesøg, de plejer ”at få trukket nye ting ned over hovederne af 

lægerne” {citat sygeplejerske}.  

I forbindelse med ”fast track” projektet var alle forud for besøget på Karolinska tildelt 

nogle bestemte roller. Hver havde noget de skulle holde øje med og beskrive. Som en af 

lægerne siger om denne proces: 

”Sygeplejerskene havde været helt uundværlige, de har bare øje for nogle helt andre ting 

på operationsstuen end jeg. Jeg kigger på kirurgen og hvordan hun opererer. De ser hvor 
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instrumenterne ligger, hvordan afdækningen sættes, hvor i rummet de enkelte ting står. 

Detaljer som er enormt vigtige for at det hele klapper” {citat læge} 

Fast track projektet havde det samme arnested som single-site projektet, blandt 

personalet. I dette projekt, da det blev præsenteret så afdelingsledelserne dog et 

potentiale, da der lå en klar rationaliseringsgevinst. Flere operationer på samme tid. Så 

i modsætning til single-site projektet blev ledelsen indblandet, og de deltog ligeledes i 

studiebesøget på bekostning af team personalet, der så var reduceret til to af kirurgerne 

samt en kirurg fra et andet speciale og en sygeplejerske, den robot ansvarlige, der er 

primært aktiv i et andet speciale.  

”…..fordi da vi skulle lave fast track, da hørte vi jo så om det ad omveje…så vi kiggede på 

hinanden og der var altså en frustration…”{citat sygeplejerske} 

Det første fast track leje vi afviklede, blev en stor succes. Morgenen blev indledt med 

team møde, hvor patienterne blev gennemgået. Forud for dette havde en 

projektsygeplejerske i samarbejde med en af lægerne kigget på arbejdsopgaver under 

operation i de forskellige faser som beskrevet i observationsstudiet og sammen var der 

lavet ”actioncard” for hver enkelt person. Det lykkedes at reducere skiftetiderne fra 

omkring 120 minutter til lige omkring 60 min. Der var bred enighed om, at det havde 

været sjovt, humøret var højt, og dagen havde været præget af dedikation og 

engagement. Det efterfølgende fast track leje var med et nyt hold af sygeplejersker, og 

kun den ene læge var genganger. Tiderne holdt samme niveau, men dagen var præget 

af en helt anden stemning. Ingen af sygeplejerskerne havde været med på 

studiebesøget, og der var en opfattelse af, at hele projektet bare var et forsøg på at få 

personalet til at løbe stærkere. På det lægefaglige område var det prioriteret, at alt 

skulle have et moment af ”fastness” over sig. Således var patienterne særligt udvalgte. 

Det var patienter, hvor der var en forventning om en relativ enkelt operation. Disse 

patienter udgøres af kvinder med livmoderhalskræft og celleforandringer i livmoderhals. 

Denne patientgruppe er imidlertid ikke længere en del af afdelingens højtspecialiserede 

funktion, da det er valgt at centralisere denne behandling på Rigshospitalet 

(Hospitalsplan 2020). Denne observation og den forskel der var på de 2 projekter, peger 

i retning, af hvor vigtig det er, at engagere medlemmerne i teamet og at ledelsen er 

opmærksomme på ikke at blande sig unødigt i projektet. Fast track var, når man måler 

på tidsparameteren, en succes, men opfattes nu som endnu et kuldsejlet projekt, som 

en læge udtrykker det: 

”Jeg brugte enorme ressourcer på fast track projektet, jeg så ledelsesmæssige gevinster, 

gevinst for patienter der ikke skulle vente så længe, muligheden for at styrke teamet med 

endnu en succes og så efter at have brugt oceaner af tid, mest en dels fritid, så fjerner 

sundhedsstyrelsen, med direktionens billigelse, hele grundlaget for vores projekt. Det 

gider jeg sgu ikke igen” {citat læge} 

Det var de samme patienter der primært udgjorde grundlaget for single site operationer, 

og dette projekt har lidt samme skæbne og udføres ikke længere. Dette viser 



Side | 31  
 

vigtigheden af at organisationen har forståelse for teamarbejdet, og organiserer sig så 

teamet kan fungere optimalt, og understøtter disse processer. Der er en klar udmatning 

i teamet og nye projekter har svære vilkår. En sygeplejerske siger om et 

forskningsprojekt der er startet: 

”Det er så vanskeligt at være engageret, jeg får jo ikke andet end ekstra arbejde ud af 

det. Det er jo sjældent at nogen fortæller os hvad projektet viser, det er jo ikke os der 

inviteres på kongresser og til middage” {citat sygeplejerske} 

Fast track projektet demonstrer dog en væsentlig del af engagement elementet. Der er 

ingen tvivl om, at dette projekt medførte mere arbejde og højere tempo, men blandt 

nogle af de medvirkende, kunne dette tilsidesættes for målet. Sådan at man 

tilsidesætter egne interesser, for et fælles bedste. Dette er et af hovedelementerne i 

engagement (Darth 2012). 

Der afslører sig en anden form for engagement i interviewene. En af lægerne beskriver 

den faglige diskussion, der er imellem typisk kirurgerne og anæstesipersonalet, både 

sygeplejerske og læge. Der gives udtryk for, at gennem den faglige diskussion findes 

konsensus og en af lægerne siger: 

”Det er jo den måde jeg godt vil arbejde på hvor man diskuterer…og opnår konsensus 

uden at vride armen om på nogen” {citat læge} 

Dette er et udtryk for det engagement der, måske, naturligt følger, at der implicit er en 

forståelse for, at alt foregår for patientens skyld. Det er et engagement, der genfindes i 

mange situationer blandt fagprofessioner (Sehested 2011). Hele dialogen omkring 

patienten er et udtryk for delt ledelse, der står typisk to læger og en 

anæstesisygeplejerske og diskuterer fagligt, lægerne har typisk samme charge. 

Beslutningen er et udtryk for konsensus ledelse. 

Samlet er dette eksempler på, at der er etableret engagement i teamet, og at dette er 

med til, i denne sammenhæng, at gøre den formelle ledelse overflødig. Det interessante 

er, hvilken effekt det ville have såfremt man diskuterede dette forhold, og i de enkelte 

teams arbejdede med DAC på et bevidst plan. Dog kommer der i empirien for denne 

analyse intet frem om det fællesmål. Det fælles mål er en grundlæggende forudsætning 

for at sikre retningen. Engagement kan godt findes uden et klart fælles mål, men måske 

det vil være større, såfremt der er en bevidsthed om i hvilken retning, vi alle trækker. 

” Team work is about listening, cooperation, shared objectives and engagement” (West 

og Markiewiecz 2016) 

Det aktuelle team mangler forudsætningerne for at skabe DAC, men der er del 

elementer. Teamet er ikke bevidst om ledelsesformen, men der praktiseres høj grad af 

konsensusledelse, delt ledelse og uddelegeret ledelse i teamet. Samtidig er der en 

kollektiv forståelse, af hvem der tager teten, når der er krise eller administrative 

opgaver. Der mangler et klart mål. I delprocedurene er målet klart og medvirker til, at 
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vise hvor effektivt arbejde kan være. Den overordnede vision er ikke synlig, og ikke en 

del af medarbejdernes gøren og laden. Organisationen som hele synes ikke at udvise 

tilstrækkelig forståelse for, hvad der skal til i en team baseret struktur. Rammerne og 

ressourcerne i form af tid til at definere mål, vision og snakke ledelse er ikke tilstede 

ifølge medarbejderne. Alligevel skabes der, i det små, tiltag til DAC, og med mere 

bevidstheds om denne form for lederskab, er der måske ikke så langt til, at dette og 

andre teams kan udvikle sig og yde endnu mere effektivt til gavn for patienter, samfund 

og til glæde for teammedlemmerne. 

“Leadership is about providing clarity and direction” (West og Markiewicz 2016) 

 

 

Kerneopgaver 
 

Analysen er lavet ud fra de 3 dele af kerneopgaven, der fremgår af definition (Pedeersen 

2018) den normative den eksistentielle og den fænomenologiske. Disse 3 har også 

dannet de meningsgivende enheder.  

 

Det normative 

Området, der er genstand for undersøgelse i dette studie, er underlagt en række 

overordnede mål i form af forløbstider. Alle specifikt udmålt for den enkelte 

sygdomsentitet. Disse er udstukket i sundhedsministeriets kræftpakker. Derudover har 

hospitalet en række driftsmål i form af udnyttelsesprocenter af det bekostelige udstyr 

som robotterne udgør.  

En af lægerne giver udtryk for følgende: 

” Jeg bruger meget tid på at kæmpe med mine kolleger i de øvrige subspecialer for at 

fylde robotlejet, det giver en del konfrontationer og gnidninger” {citat læge} 

Således får de normative kerneopgaver betydning for en enkelt medarbejder, og denne 

medarbejder er helt bevidst om, at der ligger en strategi fra regionen, og at der i arbejdet 

med den nye teknologi, er et ønske om værdiskabelse for borgerne. 

Disse regulativer og målsætninger udgør den normative del af kerneopgaverne. I dette 

team opleves ofte et pres fra operationssygeplejerskerne for at aflyse patienter, hvis de 

oplever programmet presset i forhold til deres arbejdstid. I deres opfattelse af 

kerneopgaven indgår denne del af det normative ikke. Overordnet er det relevant at 

spørge, om for eksempel pakkeforløb understøtter kerneopgaven, og om ikke også de 

mangler et væsentligt element af borgerinddragelse. For at svare på dette skal 

kernopgaven naturligvis være defineret og kendt. Udformningen af pakkeforløb har haft 
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patientforeninger som for eksempel Kræftens Bekæmpelse, til at repræsentere 

borgene, men heller ikke de har tilsyneladende haft alle borgere med. I en 

spørgeskemaundersøgelse på Herlev Hospital blandt patienter med kræft i livmoderen, 

oplyser mere end 75% af kvinderne, at de godt kunne have brugt mere tid til at få 

information og på at forberede sig mentalt på behandling (Poulsen 2018).  

Det eksistentielle                                                     

Alle medvirkende i undersøgelsen er blevet spurgt om hvad de opfatter som deres 

kerneopgave. 

En svarer: 

”Min kerneopgave er at få lavet en god operation for den patient, jeg skal være på stuen 

for” {citat sygeplejerske} 

”For mig er det jo at levere en god operation med en høj faglig standard med ringe 

komplikationsfrekvens og sufficient behandling af cancerpatienter, altså at få dem 

opereret efter de nationale guidelines” {citat læge} 

Disse udsagn er mere et udtryk for de enkelte medarbejderes kerneydelse og med 

udgangspunkt i de enkeltes faglighed. Ingen af de adspurgte har gjort sig tanker om 

forskellen i kerneopgave og kerneydelse og adspurgt om det er noget de snakker om i 

teamet, svarer hun: 

”Egentlig ikke, vi har ingen møder med teamet” {citat sygeplejerske} 

En læge, der ikke har deltaget i det fulde interview, men som har en tilknytning til 

teamet, da han er oplært i robotkirurgi ved godartede tilstande og samtidig har en særlig 

forskningsansættelse, hvor han blandt andet supporterer robotteamet, giver udtryk for, 

at hans kerneopgave er forskning og undervisning. 

En anden læge giver udtryk for en lidt anden holdning til kerneopgaven, den 

pågældende har et andet ansvarsområde, ved det han er specialeansvarlig og er tæt 

tilknyttet afdelingsledelsen og dermed også har det overordnede ansvar for, at for 

eksempel pakketider overholdes, han siger: 

”Jeg prøver hele tiden at holde mig for øje at alt hvad vi gør skal være i den enkelte 

patients interesse og ville meget gerne inddrage den enkelte meget mere. Jeg har svært 

ved at pin pointe, hvad min kerneopgave er, der er vist mange alt efter hvilken kasket jeg 

har på. Jeg har undervisningsopgaver over for studerende og yngre kolleger, jeg har 

administrative rettet mod den organisatoriske og politiske ledelse og så selvfølgelig dem 

rettet mod borgerne” {citat læge} 

Denne udtalelse rummer meget godt det dilemma hospitalsvæsenet står i, nemlig at der 

er mange funktioner i organisationen, og at det derfor kan være vanskeligt at finde en 

kerneopgave så overordnet at den samtidig rummer alle aspekter og samtidig giver 
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mening for den enkelte medarbejder. Med udgangspunkt i definitionen af 

kerneopgaven, er det helt relevant, at spørge om en organisation, der favner så bredt 

som et hospital, kan finde en sådan og formulere den, så den giver mening og kan 

rumme mere detaljerede definitioner efterhånden, som man arbejder sig ned i 

organisationen.  

Når man spørger, om de enkelte medlemmer af teamet tror de er enige om hvad 

kerneopgaven er, er det interessant at høre, at det mener, såvel læger som 

sygeplejersker, på tværs af de involverede specialer ikke, at de er. Dette kommer hos en 

til udtryk således: 

”Det kan jeg godt blive lidt i tvivl om nogen gange, for hvis man arbejder i det her system 

mange år så bliver det jo ligesom al andet på en eller anden måde bare hverdag til sidst, 

så er det bare et job man går på og så tænker man vi skal lige flytte rundt på nogen ting 

her og lidt hist og pist og så går vi hjem igen…..” {citat sygeplejerske} 

Denne udtalelse dækker meget godt det indtryk der kan fås ved mødet med 

operationsgangen. Der gives i høj grad udtryk for, at opgaven er at få afviklet det 

programsatte. Ingen giver udtryk for, at det drejer sig om at skabe værdi for patienterne.  

Der er en klar tilkendegivelse om, at de opfatter det som vigtigt at være enig om 

kerneopgaven. Har man en overbevisning om, at DAC skal være grobund for fremdrift 

så er kernopgaven, og enigheden om denne, en af hjørnestenene (Drath 2008). Teamets 

succes er også afhængig af, at kerneopgaven er forstået og opfattes kollektivt (West og 

Markiewicz 2016). 

Det fænomenologiske   

I de interviews og observationer, der udgør empirien, er der ikke på noget tidspunkt 

nævnt borgenes syn på, hvad det er vi gør. Borgerens opfattelse af  kerneopgaven indgår 

som delelement i begrebet kerneopgave (Pedersen 2018) Der er ingen af de adspurgte, 

der giver udtryk for, at der foregår borgerinddragelse, eller at der måles på den eksakte 

opgave, som de løser i teamet. De angiver blandt andet at de landspatient undersøgelser 

(LUP), der laves for at benchmarke afdelingerne, er alt for generelle og overfladiske og 

endnu ikke i dette team har ført til ændringer. Til gengæld gives der klart udtryk for, fra 

sygeplejerskernes side, at inddragelse af patienterne kunne være interessant og 

relevant.  

”Fordi de(patienterne) tænker tid. De synes tit det er nogle andre ting der er vigtige for 

dem end dem vi går og tænker er vigtig for dem” {citat sygeplejerske} 

En anden sygeplejerske siger: 

”I det meste af den tid jeg tilbringer med patienten sover hun jo, så det er måske mere 

relevant for personalet på afdelingen” {citat sygeplejerske} 
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”Selvfølgelig kan man inddrage patienterne, de har jo ofte fokus på nogle helt andre ting 

end os, måske vi kunne lære noget..” {citat sygeplejerske} 

Lægerne har ikke helt samme opfattelse af vigtigheden i at medinddrage patienterne. 

Alligevel tilkendegives fra de medvirkende læger når de spørges, at de tager hensyn til 

patienternes ønsker og behov i forbindelse med den specifikke planlægning af 

udredning og behandling, og i forlængelse af dette siger en: 

”Det kunne jo være et interessant eksperiment i højere grad at høre, hvilke forventninger 

patienterne har til forløbet, måske vi kunne lære noget. Jeg ved bare ikke, hvordan jeg 

skal få tid til at spørge dem” {citat læge} 

Fra tidligere undersøgelse på studiet var en af konklusioner, at de fleste læger ikke 

umiddelbart viste interesse for eller fandt borgerinddragelse relevant, men at der blandt 

enkelte og måske i særdeleshed de yngre var en interesse (Poulsen 2017). 

Helt grundlæggende er opfattelsen af hvad der er kerneopgave ikke klar, i det de fleste 

af de adspurgte opfatter deres kerneydelse som deres kerneopgave. Ingen har begrebet 

merværdi for borgeren i tankerne når der tales kerneopgave. Ifølge Christensen og 

Seneca er det nødvendigt at have en klar opfattelse af kerneopgaven for at skabe 

merværdi og innovation. Spørgsmålet er, om kerneopgaven alligevel i så entydige 

fagprofessioner, som sundhedsprofessioner udgør, er så tæt på kerneydelsen, at de 

alligevel lykkes. I definitionen på kerneopgaven indgår begrebet organisatorisk enhed, 

dette er ikke specifikt, og kan dække såvel hele hospitalet, den enkelte afdeling eller blot 

teamet. Der rejser sig en problemstilling, hvis de enkelte afdelinger ikke er enige om 

kerneopgaven. I det, det kan være vanskeligt for de enkelte teams, at få inkorporeret 

forskellige versioner af kerneopgaver i teamets beskrivelse af denne. Der tegner sig et 

billede af, at der er en interesse for at arbejde med kerneopgaver. For nuværende 

bruges der ikke mange ressourcer på dette, og der er en uenighed imellem de enkelte 

faggrupper om hvad kerneopgaven er. Der er heller ikke blandt de adspurgte en 

opfattelse af at kerneopgaven er vigtig for hverken team arbejdet eller eget arbejde.  

 

Diskussion 
 

I dette afsnit beskrives overvejelser om resultaterne, efterfulgt af en diskussion om 

metodevalget og dettes betydning for resultaterne. Afslutningsvist vil jeg diskutere hvad 

disse resultaterne kan give anledning til i en fremadrettet praksis. 

 

Undersøgelsens resultater 
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Teamopfattelse 

Det er relevant at drøfte, om der overhovedet er tale om teams i denne sammenhæng. 

Med udgangspunkt i den følgende definition på et team: et team har en klar opgave, et 

fælles mål, den nødvendige autoritet, autonomi, de nødvendige ressourcer til at udføre 

opgaven, og temamedlemmerne er indbyrdes afhængige af hinandens arbejde for at 

løse opgaven, så er der i denne case, principielt ikke tale om et team. Det fælles mål, og 

de nødvendige ressourcer er ikke opfyldt.  Der er ikke klarhed over, hvad målet er. 

Undersøgelsen viser, at der er forskellige mål alt efter faggruppe og også uenighed 

blandt lægerne om dette. De forskellige mål i denne sammenhæng modarbejder dog 

ikke hinanden, og dermed kan de forskellige mål godt nås. Det er dog på sin plads her at 

nævne, at  enighed måske kan opnås, såfremt der afsættes tid til at diskutere emnerne. 

Undersøgelsen viser at, der ikke er afsat den nødvendige tid til at teamet får mulighed 

for at sidde sammen og diskutere fælles mål, retning, kerneopgaver, ledelse og gøre 

refleksioner over praksis. Den nødvendige autonomi og autoritet kan diskuteres, men 

det er teamet, der beslutter, hvad der skal indføres af nye tiltag, og der er i den 

nuværende organisation givet betydeligt rum til dette, med en underliggende accept af 

at faggrupperne ved, hvad der er det rigtige at gøre. Således er der i nogle 

sammenhænge betydelig og nødvendig autonomi. Den daglige arbejdstilrettelæggelse, 

ligger dog i hænderne på en afdelingssygeplejerske eller flow master, der bestemmer, 

hvem der skal gå hvorhen og hvordan personaleressourcer fordeles, dette som et udtryk 

for begrænset autonomi. 

Ledelse 

Der er ret stor enighed om, at der er en leder af teamet, og der tilkendegives et behov 

for, at der er en leder. Dog beskriver nogle af respondenterne, at det faktisk kan lade sig 

gøre at teamet fungerer, og arbejdet bliver gjort, selv om der ikke er en leder. 

Fornemmelsen er at alle teammedlemmer hænger fast i en oplevelse af at lederfiguren 

er nødvendig og ikke har brugt tid på at reflektere over hvad der rent praktisk foregår. 

Med udgangspunkt i de tre elementer i DAC, retning, samordning og engagement må 

det siges at, retningen ikke er entydigt defineret. Retningen for teamets arbejde er ikke 

bevidstgjort. Der er muligt, at den er implicit, men ingen kan rigtig sætte ord på den. 

Retningen i de enkelte procedurer er klar og veldefineret, men hvor teamet egentlig skal 

hen og hvilke opgaver de skal løse overordnet set er uklar. Samordningen er ikke 

optimal. Kun et enkelt af teamets medlemmer har sæde i det administrative lag og kan 

arbejde for, at der er en samordnende funktion i organisationen. Herudover er teamet 

afhængig af øvrige lederes opmærksomhed på, at der arbejdes i fælles interesse og sikre 

at den nødvendige viden og indsigt i behovet for samordning tilflyder de rigtige 

instanser, altså direktion, region og i mange tilfælde sundhedsfaglige råd og 

Sundhedsstyrelse. Engagementet er tilstede. Alle vil gerne bidrage til at patienten for 

den rette behandling og det bedste forløb, set med faglige øjne. Der er også stort 

engagement i forbindelse med innovative tiltag, men resultaterne her viser, at det er 

vigtigt hvordan nye tiltag præsenteres og indføres for, at bevare engagementet. Det er 
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heller ikke klart, at de enkelte team medlemmer er villige til at tilsidesætte personlige 

interesser for det fælles bedste. 

Er forudsætningerne for DAC etableret i denne organisation? Elementerne er til dels 

tilstede, men ikke tilstrækkeligt understøttet til, at der etableres de tilstrækkelige 

forudsætninger for at DAC etableres. Målet for DAC er DAC, og dette bør nok i højere 

grad synliggøres.  

Kerneopgaver 

Kerneopgaverne er ikke tydelige. Der er forskellig opfattelse både inden for de enkelte 

faggrupper og faggrupperne imellem. Det må formodes, at der kan findes tilsvarende 

diskrepans imellem hvad kerneopgaven er, hvis man spørger på forskellige ledelse 

niveauer fra afdelingsledelse til koncerndirektør. Kerneopgaven hænger for mig at se 

uløseligt sammen med retningen diskuteret ovenfor. Er der enighed om kerneopgaven 

gives retningen. Der er aldrig i dette team diskuteret kerneopgave og der ligger heller 

ikke noget fra ledelsen udover de formelle krav om opfyldelse af pakkeforløb og 

overholdes af lovgivning. Undersøgelsen viser, at der i teamet ikke skelnes imellem 

kerneydelse og kerneopgave, de beskriver næsten alle en kerneydelse med tæt relation 

til deres fagidentitet og opfattelse af, hvad deres jobbeskrivelse er. Er det nu så vigtig at 

være opmærksom på hvad kerneopgave er, eller er det blot akademisk interesse? Eller 

ligger kerneopgaven i et fagligt team, som et behandlerteam, så implicit, at den ikke 

behøver at blive i italesat? Ingen tvivl om, at stærke fagligheder har en god fornemmelse 

for, hvad deres opgave er, men en diskussion af kerneopgaver kan åbne øjnene for nye 

perspektiver, for eksempel patienternes ønsker. Der tilkendegives også i undersøgelsen 

interesse for at diskutere kerneopgaver og medinddrage patientperspektivet.  

Refleksion over metodevalg  

Indledningsvist synes det rimeligt at forholde sig til generaliserbarheden af disse 

resultater. Det er et meget begrænset materiale men der er en god overensstemmelse 

imellem opfattelsen fra de enkelte respondenter på flere parametre. Ingen tvivl om at 

flere respondenter og et supplement med andre interviewmetoder kunne have øget 

styrken af resultaterne. Derudover kunne for eksempel et fokusgruppeinterview være 

første skridt, til at sætte emnerne på dagsordenen og starte den ønskede proces. Dette 

ved, at de enkelte medlemmer kunne høre hinandens holdninger, og måske være med 

til at påvirke hinanden i retningen af, at få et fælles udgangspunkt. Dette er naturligvis 

ikke formålet med interviewet, men en sideeffekt denne form kan have, der i netop 

denne sammenhæng, kunne være gunstig. Det kan ikke udelukkes, at det har haft 

indflydelse på udtalelserne, at intervieweren er en del af teamet. Som beskrevet i 

metodeafsnittet blev der indledningsvist overvejet at udføre interviewene på andet 

hospital, for at eliminere bias grundet interviewerens tilknytning til teamet. Dette kunne 

føre til mere sikre resultater. Styrken i denne sammenhæng er, at det at undersøge i 

egen organisation giver indsigt og ideer til at påvirke organisationen og ændre på 
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forhold, for at øge effektiviteten og kvaliteten af det udførte arbejde. Det har været 

vigtig for hele denne master, at søge at gøre resultaterne umiddelbart håndgribelige og 

anvendelige til gavn for afdelingen og patienterne. For at belyse ledelsens syn på samme 

forhold, burde en leder have været interviewet. Det kunne have bibragt interessante 

oplysninger om, hvorledes ledelseslaget ser på teamfunktion og give en fornemmelse 

af, hvor bevidste de er, om denne struktur og forudsætningerne for teamarbejde. 

Sådanne oplysninger kunne også have givet vigtig information til brug for det 

fremadrettede arbejde.  

Som analysemetode er valgt meningskondensering, hvor udtalelser i interviewene er 

samlet inde for de enkelte hovedgrupper og analyseret med vægt på mening. 

Indledningsvist blev der overvejet at analysere med grounded theory, men denne 

metode synes at blive for arbejdstung i forhold til det undersøgte indhold, og blev ikke 

fundet at kunne tilvejebringe ud over hvad meningskondensering kunne. 

Som teorier kunne der være valgt andre måder at belyse teamarbejde, ledelse, 

kerneopgaver og organisationens betydning for disse. En narrativ tilgang kunne give 

interessante oplysninger og teamsamarbejde i psykodynamisk perspektiv var også en 

overvejelse. Begge perspektiver kunne have medvirket til at give indsigt i opfattelsen af 

de undersøgte aspekter. Ligeledes ville det være relevant, at belyse teamarbejde ud fra 

selvledelses teorier. Om konklusionerne var blevet anderledes, kan der kun gisnes om. 

En interessant effekt af undersøgelsen er, som flere af respondenterne efterfølgende 

har gjort opmærksom på, at bare det at tale om disse forhold, har givet øget 

opmærksomhed på team, ledelse, kerneopgaver og organisation og behovet for at 

beskæftige sig med det. Dermed er denne afledede effekt med til at opfylde en del af 

formålet. 

Som udgangspunkt var det tænkt at belyse magt i teamsamarbejdet.  Men interviewene 

gav ikke tilstrækkelig empiri til at dette kunne belyses sufficient. Det har givet anledning 

til tanker om hvorvidt designet var det rigtige til at belyse disse forhold, eller om magt i 

en sundhedsorganisation er så givet, at den ikke giver anledning til overvejelser hos 

personalet. Der foregår megen magtudøvelse, en del mere bevidst end andet. Den rette 

måde at belyse dette vil nok være ud fra observationsstudier og så måske med en 

narrativ tilgang, hvor magten afslører sig i de medvirkendes fortællinger. 

Sammenfatning 

Resultaterne i denne undersøgelse viser med ret stor tydelighed, at der ikke bruges 

mange ressourcer eller tanker på at tænke på eller arbejde med begreber som ledelse, 

organisation af teams eller kerneopgaver. Spørgsmålet rejser sig så naturligvis, om det 

faktisk er nødvendigt for at opnå resultater. Med udgangspunkt i de teorier jeg har valgt 

at lægge mig op af, vil jeg argumentere for at resultaterne, arbejdstilfredsheden og 

effektiviteten vil øges, såfremt der bruges tid på i højere grad at italesætte disse 

begreber. Det første er spørgsmålet om, hvorvidt man overhovedet, i den her omtalte 
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case kan sige, at der er tale om et team. Ifølge den benyttede definition, så er der ikke, 

kravene er faktisk ikke opfyldt. Der er ret god evidens for, at teamarbejde giver bedre 

resultater for netop arbejdstilfredshed, og sågar på overlevelse for patienterne. Det 

alene bør være tilstrækkeligt til, at der i højere grad bliver kigget på, hvordan man sikrer 

de rette forhold for, at teams kan fungere, være effektive og innovative. Dette kræver 

at organisationen, såvel på direktions som afdelingsplan, bliver opmærksomme på, at 

der skal etableres en teambaseret struktur, hvor der er plads, tid og øget bevidsthed om 

hvad et team er og hvordan de trives. Ligeledes skal ledelsesforhold diskuteres. 

Undersøgelsen her viser, at medarbejderne generelt har en ret konservativ opfattelse 

af, hvad ledelse er. De udfører faktisk delt ledelse, når man observerer dem, men 

italesætter alligevel en leder af teamet. En øget bevidsthed om uddelegeret ledelse og 

skiftende ledelse i teams kan måske være medvirkende til, at opfattelsen ændres. 

Herigennem kan det være muligt at øge ansvarsfornemmelsen for teamet, det at den 

enkelte bliver opmærksom på i enkelte situationer at være den der har ledelsen. Med 

den virkelighed vi står overfor i det offentlige sundhedsvæsen, hvor der er kommer nye 

behandlingstilbud, øget krav om effektivisering og besparelse, er innovationen en 

forudsætning for at lykkes. Det kan næppe løses af en enkelte leders ideer, men kræver 

kontant omstilling til nye samarbejdsrelationer, der kan skabe nye resultater. Denne 

proces kunne måske faciliteres ved, at der i højere grad skabes rammer for team 

arbejdet, og at ledelse måske netop går ud på at skabe retning, samordning og 

engagement og forståelse for dette. Spørgsmålet om hvem der har det egentlige ansvar 

rejser sig naturligt, når man taler DAC og teams. Er der tale om kollektivt ansvar, eller er 

det nødvendigt at placere et ansvar hos en enkelt person, og kan det gøres, uden at 

forudsætningerne for DAC spoleres? Kerneopgaverne ændrer sig formentlig ikke 

væsentligt over tid, men som det beskrives i denne opgave, er det en forudsætning for 

innovation, at der enighed om kerneopgaven. Det kræver at denne diskuteres. Måske 

der kan findes en overordnet kerneopgave, der kan rumme alle hospitalets funktioner, 

men der bør bruges mere tid på afdelingsniveau, og i relevante tværfaglige teams med 

at identificere fælles kerneopgaver. 

 

Konklusion 
 

Den nuværende form for samarbejdsrelation er ikke tilstrækkelige for, at der kan tales 

om egentligt team, den i undersøgelsen brugte definition er ikke opfyldt. 

Medarbejderne er bevidste om, at de arbejder i et team. Der er ikke gjort mange 

overvejelser om, hvordan teamet er afhængige af organisationen og hvordan ledelse i 

teamet fungerer. Undersøgelsen her viser, at der foregår delt og uddelegeret ledelse i 

gruppen, men at dette ikke er særlig bevidst for de enkelte medlemmer. Retningen er 

ikke klart og entydigt defineret. Der er betydelige mangler i samordningen, og også her 

meget lidt bevidsthed om, hvad dette begreb indebærer. Engagementet er til stede, og 
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der foregår trods begrænsningerne i de undersøgte faktorer en ikke ubetydelig 

innovation. Der er en opfattelse af kerneopgaven, men den er ikke den samme for de 

enkelte adspurgte, og der bruges ikke tid i teamet på at definere denne. I den 

nuværende organisation, er der ikke skabt rammer der faciliterer dannelsen af DAC om 

end det foregår i det små. Med baggrund den i undersøgelsen valgte teori, bør der 

foregå en bevidsthedsgørelse af team baseret struktur. Organisationen bør ændres så 

teamstrukturen kan udnyttes til alles bedste. Dette kan give mulighed for øget 

effektivitet, innovation og medarbejdertilfredshed. 

 

Perspektivering 
 

Et fremadrettet tiltag vil være at undersøge om ændringer i organisationsforhold, at der 

tildeles tid til at diskutere de nævnte forhold, ændrer på medarbejdernes tilfredshed og 

kvaliteten af den udførte opgave. Et spørgsmål, der rejser sig, er om faggrupperne i 

organisationen er klar til en sådan ændring. Et er, at delt og uddelegeret ledelse 

eksisterer i det skjulte, med at italesætte det og tydeliggøre det kan flytte på indgroede 

magtbalancer og vil kræve, at for eksempel lægerne accepterer, at sygeplejersker i nogle 

situationer er de rigtige ledere. Dette er en ikke ubetydelig ændring af kultur. Der ligger 

et stort arbejde med at ændre kulturen og sikre de nødvendige forudsætninger for at 

der kan skabes DAC. Det er min opfattelse, at det er nødvendigt at synliggøre det og lave 

yderligere forskning i den specifikke ramme på hospitaler, der kan viser, om der opnås 

resultater i form af højere kvalitet for patienterne og større medarbejdertilfredshed. Kan 

dette vises og såfremt de rette forhold introduceres, så kan ledelse, retning, 

samordning, engagement, teamstruktur og kerneopgaver bliver en lige så naturlig del af 

vores hverdag, som den medicinske patientbehandling, til glæde og gavn for patienter 

og behandlere. Ligeledes vil det være nødvendigt, at gøre sig overvejelser om 

ansvarsplacering, og muligheden for dette under forsat DAC. Dette bør undersøge 

nærmere. 

Det ville være interessant, at lave samme undersøgelse på andre hospitaler og inden for 

andre specialer, dels for at belyse forskellige kulturer, men også se på andre 

organisationsformers betydning for team opfattelsen, og deres betydning for team 

arbejdet. Der kunne passende laves en sammenligning med et privathospital, hvor det 

kunne formodes, at retningen og kerneopgaven var mere tydelig, grundet det 

markedsorienterede perspektiv, og den mere simple organisation, der kendetegner 

privathospitaler, da de ikke har de samme forpligtigelser til at have akutberedskab, 

uddannelse, forskning og undervisning. 

Medlemmernes egne forventninger, til at være en del af et team og hvad det indebærer, 

er ikke undersøgt her, men er et område af interesse og kan også være medvirkende til 

at teamforståelsen, og de nødvendige forudsætninger dermed styrkes. 
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Refleksioner over egen ledelsesudvikling 
 

Min personlige rejse  

Min rejse ud i MPG startede for nu 2 år siden. Baggrunden for overhovedet at påbegynde 

denne uddannelse var en erkendelse af, at jeg flere gange i min karriere er havnet i 

stillinger, hvor jeg blev tildelt administrative opgaver og ledelsesansvar. Derfor rejste 

der sig to spørgsmål, det ene var, hvad er det ved min person, der giver mig den rolle? 

Det andet var, hvordan bliver jeg bedre til netop ledelse? Derudover stod mit 

arbejdsområde overfor en række store ændringer, der tvang mig til at reflektere over 

min egen faglige fremtid. Forud for studiestart havde jeg deltaget i et projekt i Region 

Hovedstaden Fast track lederuddannelse, et forløb der foregik over et år med fokus på 

at give personale med sundhedsfaglig baggrund en ledelsesmæssig uddannelse. Dels for 

at klæde de der allerede var ledere bedre på, men også for at skabe interesse for ledelse 

for senere at kunne rekruttere fagpersoner til ledelsesstillinger. I virkeligheden at skabe 

”merging roles” hybridledere. Derudover har der i mine omgivelser såvel fra min leder 

som fra flere af mine kolleger været en udtalt forventning om, at jeg gik ledelsesvejen. 

Det første trin i min udvikling var at kigge på hvad jeg gerne ville være bedre til. Jeg fandt 

følgende indsatsområder. 

• Øget integritet 

• Blive i konflikten, ikke altid søge konsensus 

• Blive bedre til refleksion 

• Indsigt i strategisk ledelse 

Det andet trin af den personlige udvikling var at prøve at karakterisere min ledelses stil 

og blive klogere på hvilke egenskaber i mig, der kan være med til, at gøre mig til en bedre 

leder. Til det første benyttede vi i forbindelse med Ledelsesfaglig grundkursus Golmanns 

6 ledelsesstile. Dette viste, for mig ikke overraskende, at jeg var primært præget af den 

visionære og den demokratiske ledelsesstil med lidt mindre affilierende og coachende 

og stort set intet temposættende. Dette var i god overensstemmelse med min NEO-Pir 

test, der viste egenskaber der understøtter de ledelsesstile.  

Jeg har derfor som mål haft at blive bedre til at skifte ledelsesstil, og øve mig i også at 

være temposættende. En erkendelse for mig er, at naturligvis kan man arbejde med 

”mangler”, styrke sine svage sider, men det kan også blive utroværdigt, hvis der gøres 

for meget vold mod den person du er. Troværdighed står som et vigtigt element i min 

lederprofil. Et andet mål for min udvikling, og et mål jeg stadig arbejder på, er konstant 

at reflektere over hvad der er mine grundlæggende værdier, og hvor er mine grænser 

for hvor langt jeg vil overskride dem, før det er nok. Herudover at blive mere sikker på 

hvad det er jeg vil, således at jeg ikke bare gør, hvad andre forventer, men at jeg vælger 

det, jeg gerne vil. Dette for at øge min integritet. Dette er vigtig for mig, da det er min 

opfattelse, at det giver bedre lederskab at medarbejdere og kollegaer ved hvad de kan 
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regne med fra deres leder, hvilket hænger tæt sammen med troværdigheden. Et helt 

centralt udbytte i min vej igennem studiet er tid til refleksion. Lyt til medarbejdere, lær, 

tænk, bliv inspireret, respekter, tænk igen og så beslut dig. Tid og refleksion er vigtig for 

mig. 

Som den anden del af mine refleksioner over min MPG-proces var hele den teoretiske 

del om offentlig organisation og politiske ledelse samt strategi. Det at få øget indsigt i 

det offentlige system, organisationsformer og beslutningsprocesser. At få forståelse for 

de mange teorier, der findes om hvorledes der skabes forandringer, få flere perspektiver 

på mine egen opfattelse af de ledelsesmæssige udfordringer vi står med i det offentlige 

sundhedsvæsen. Herudover at få indsigt i den baggrund og den tænkning, der præger 

vores administrative personale. Et interessant tankeeksperiment er, at forestille sig hvad 

det kunne gøre ved det administrative personale og offentlig ledelse, om man vendte 

den om, og prøvede at give administrative ansatte og ledere uddannelse og indsigt i det 

fagområde de administrerer og leder. Denne indsigt sammen med nogle af de er faringer 

jeg har gjort mig praktisk i gennem de sidste 2 år i forbindelse med et tættere 

samarbejde med direktion og arbejde på tværs af hospitalerne i regionen, har givet mig 

grund til megen refleksion. Min grundindstilling er, at vi som offentlige ansatte er til for 

borgene med det formål, inden for de politisk fastsatte rammer, at give mest mulig 

værdi for borgerne. Det gøres efter min opfattelse i samarbejde med borgene, men med 

respekt for den faglige viden forskellige professioner nu engang indeholder. Desværre 

er min erfaring over de sidste år ganske desillusionerende, og mit samarbejde med 

direktioner og koncernledelse i regionen har desværre budt på flere tilfælde hvor det 

primære mål har været at enten sikre egen taburet eller skabe springbræt til næste led 

i hierarkiet. Dette, sammenholdt med den øgede indsigt i offentlig ledelse jeg har 

erhvervet mig under studiet, giver mig anledning til at reflektere over, om jeg ønsker at 

være leder i et sådant system. 

 

Ledelsesmæssige refleksioner i forbindelse med mit masterproje kt 

 

Valget af teorier for min master; DAC, teamteori og kerneopgaver er ikke tilfældige. 

Disse teorier finder jeg understøtter netop den måde jeg dels ser mig selv som leder og 

ønsker at være leder på. Så for mig var valget naturligt og drejede sig om af få indtryk 

af, om det øvrige personale kunne se disse ledelsesteorier virke og for mig at identificere 

hvad jeg skal gøre, for at få det til at virke. Jeg har fået øjnene op for, at delt ledelse 

virker, men tror også, at det er nødvendigt, at det i langt højere grad synliggøres, 

hvordan organisationen ønsker ledelse. Det er min opfattelse at der i den moderne 

hospitalsorganisation er i langt højere grad er tale om løst koblede relationer på tværs 

af organisationen en den traditionelle hierarkiske organisation. Det kommer blandt 

andet til udtryk i konstante og skiftende teamdannelser, der, som beskrevet i opgaven, 

dannes når behovet opstår. Dette i en højt specialiseret faglig organisation, hvor 
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ledelsen ikke kan forventes, at have den nødvendige faglige indsigt, men må stole på at 

de ansatte ved hvad de gør. Hvilket for mig passer rigtig godt med, at ledelse i højere 

grad bliver netop at sikre visionen, retningen, og skabe rammerne for at team kan 

fungere og præstere. Herunder også at sikre, at diskussionen om kerneopgaverne tages.  

En af de overvejelser, der har givet mig stof til refleksion i forlængelse af mit projekt, er 

om vores sundhedsvæsen og de ansatte i det overhovedet er klar og modne til at indgå 

i dette arbejde. 

Samlet er jeg blevet klogere på mig selv, og har fået svar på nogle af de spørgsmål og 

fået styret noget af den nysgerrighed jeg startede ud med på denne rejse. Der har også 

rejst sig nye spørgsmål, og min verdensopfattelse er ikke blevet enklere men langt mere 

kompleks. Til gengæld kan jeg fortsætte min færd med større indsigt i mig selv, og en 

viden om, at jeg har flere værktøjer med mig, til at håndtere de udfordringer jeg helt 

sikkert vil møde på min videre færd. Samt et ganske klart billede af hvordan jeg kan sikre 

mig min fortsatte personlige og ledelsesfaglige udvikling. 
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Abstract in English 
 

The Danish Healthcare system is a complex organization. When shown in an organization 
diagram the hospital is often shown as a traditional hierarchical diagram, and this is the 
way most employee sees it as well. There is an increasing demand for effectivizations 
and cost reduction which asks for innovative way of organizing and new ways of 
performing the job. This, and the constantly arising new treatment opportunities, asks 
for new constellation and team organization across different departments in the 
organization. It is shown, that team work in healthcare, under right circumstances can 
lead to higher effectiveness, better treatment result, and better well-being for 
employees and even better survival for patients. One of the characteristics for team 
success, is that the team has clear goals, know their core task, have a vision and that the 
right conditions for different leadership are established.  

This thesis will examine the team members view upon their team, regarding the 
organizations impact on the team an the leadership in team and the team members 
apprehension of core tasks. This in a highly specialized surgery team with members from 
across different department in the hospital organization. 

The data has been collected through interviews, observational studies and from to 
specific project within the team, one concerning surgical technic and one with the aim 
of effectivization of the flow in the operation theater. 

Data has been analyzed with theory on teams, leadership theory and thoughts about 
core tasks. The team theory points out following important elements for a team to be 
able to create results, a clear quest, a common goal, the necessary authority, autonomy 
and resources to fulfill the quest. The leadership theory describes three areas of 
importance to create more leadership. Direction, containing common goal, vision and 
mission. Alignment, containing the organization and coordination of knowledge and 
work in a collective. Commitment, containing the will to sacrifice own goals for a 
common best. Core task is defined at the common task, that an organization has 
described, that over time creates value for the citizen. And further the core task is 
considered necessary to create innovation. 

Data shows, that there is consistency between nurses and doctor in how they conceive 
the team function and how they view the team as a whole. Their opinions reveal a 
conservative view upon leadership, and this view is not consistent with the leadership 
observed in the observational study, which show a high degree of delegated leadership, 
shifting leaders and consensus leading. None of the team members indicates that they 
have used time defining their core tasks or that they use time reflecting on their work in 
the team. On the other hand, they do acknowledge the need for a core task and 
especially nurses se patient as a resource in defining the core task. 

In conclusion, there seem to be a need for discussion of what at team is, what it can do 
and how this is done. In this specific team some element of DAC is evident, but surely 
needs to be discussed and developed further, as well as a common discussion of the 
core task would be appreciable. This might in time lead to better well-being for the team 
member, more effectiveness, better results for the patient and the developing of better 
conditions for leadership. 
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