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0.0 Executive summary 

 

The project is the final part of my Master of Public Governance. 

This project deals with the prospect concerning premature turnover in the primary healthcare field 

of the public sector. The field of examination is through my leadership. The challenge of the project 

is my view and the common preunderstanding that the employees of professions, in this case 

nurses, are programed or disciplined to fight change and implementation of new technology and 

systems through their education.  

The Preunderstanding of the problem is a mixture of different variables. The complexity and the 

nature of primary healthcare.  

Can I show which factors, have a significant impact on premature turnover among nurses in a public 

health organization for promoting health among elders? Do premature turnover and mono 

academic professions collide or is it just plain fear of learning. 

Definition of the Problem: Can I demonstrate significant factors that are important in terms of 

retention of new employees’ nurses in an interdisciplinary and complex environment? 

The purpose of this project is to look for significant connections between the complexity of the 

work and the uncertainty about the future in the work.  

 

The Project: 

Seven qualitative semi structural interviews have been completed, during the period of the project. 

The method of structural view has been, with a combination of techniques for Grounded Theory 

and qualitative semi structural interviews. The respondents have all been nurses employed less 

than two years of service.  The view of theory has been psychologist Michala Schnoor`s translation 

of narrative communication and theory, referring to professor David Cooperriders model of 

appreciative inquiry and Barnett Pearce and Vernon Cronens coordinated management of meaning 

model. Communicative tools need structural support, therefore professor Mark H. Moore`s concept 

of public value, as a tool of survival for the institutions in public service, can give life to a different 

narrative.  
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1.0 Indledning 

 

Er vores sygeplejerskeuddannelse i front med de behov, der eksisterer i de kommunale 

hjemmeplejeinstitutioner? Eller handler det snarer om, at de kommunale hjemmeplejeinstitutioner 

ikke er gearet til at organisere arbejdet på en måde, så kompleksiteten ikke bliver så omfattende? 

Der er ikke noget enkelt svar på dette, men en amerikansk undersøgelse fra 19983 viser, at 

sygeplejersker fra hospitalsafdelinger i mere akutte funktioner oplever stres når de starter i primær 

sektor. 

Whilst hospitals continue to focus on the provision of acute healthcare, health systems are undergoing a period of 

significant reform globally to meet the needs of the ageing population and chronic diseases burden (Smolowitz et al. 

2015). Over the last decade there has been a corresponding shift and re-design of health care towards the provision of 

care in primary health care.4   

Jeg er områdeleder i den Kommunale Hjemmepleje på Frederiksberg5. I mit lederskab er jeg både 

leder af ledere og leder af medarbejdere (17 sygeplejersker). I min enhed er jeg leder for 120 

medarbejdere, fordelt på 2 teamledere, et planlæggerteam, sygeplejersker, social- og 

sundhedshjælpere samt sosu-assistenter. Mit område er en del af seks områder, hvoraf de 4 

områder er deciderede geografisk orienterede.  

I forsommeren 2017 gennemførte mit område et anmeldt tilsyn fra Sundhedsstyrelsen, det første af 

sin art i Frederiksberg Kommune og det var andet tilsyn i forhold til hjemmepleje institutioner i hele 

landet. Det var en meget hård proces, da jeg vidste, at mine sygeplejersker værgede sig ved, at 

anvende tablets i borgernes hjem for, at sikre tidstro data. I det hele taget værgede sig mod at 

dokumentere. Her blev sygeplejerskerne i mit område, mere eller mindre pressede til, at arbejde 

med sundhedsdata, da udsigten til et tilsyn satte dokumentation i et andet lys. En tilgang som ikke 

var populær, som vakte modstand. Derfor var der et narrativ som handlede om, at det havde været 

                                                           
3 
https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.dk/&httpsredir=1&article=5056&context=s
mhpapers. Side 18. 
4 
https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.dk/&httpsredir=1&article=5056&context=s
mhpapers. Side 8. 
 
5 Bilag 3 side 66. 

https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.dk/&httpsredir=1&article=5056&context=smhpapers
https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.dk/&httpsredir=1&article=5056&context=smhpapers
https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.dk/&httpsredir=1&article=5056&context=smhpapers
https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.dk/&httpsredir=1&article=5056&context=smhpapers
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urimeligt og frygtelig hårdt at være sygeplejerske i Frederiksberg Kommune, at sygeplejen var 

forsvundet. Beskyldninger om, at det hele handlede om at dokumentere og bundlinjen føg gennem 

luften. Begreber som monofaglighed og sygeplejefaglighed blev til centrale søjler i en 

modstandskamp, mod den bølge af forandringer der rullede og forsat ruller ind over hjemmeplejen. 

Jeg anvendte tilsynet som en emergerende strategisk mulighed for, at skabe et sufficient 

dokumentationsniveau, der tidligere havde haltet efter. Dette satte uden tvivl den gamle garde af 

sygeplejersker under et voldsomt pres, da flere af dem tidligere havde undladt at anvende det 

elektroniske dokumentationssystem hos borgerne. 

Sideløbende udnævnte jeg i 2016 og 2017 to af de mest kompetente sygeplejersker i gruppen til 

teamledere. Dette var med til, at genere uro i sygeplejegruppen og til, at starte med vendte resten 

af sygeplejerskegruppen dem ryggen.  

 

D. 12 august 2017 møder jeg ind på arbejde efter sommerferien. Mine medarbejdere er fordelt på 

to etager og jeg valgte, at gå op for at hilse på sygeplejerskerne på 2. sal. Jeg blev mødt med 

tavshed og en lettere tøven, men da der var gået et øjeblik fortalte to af sygeplejerskerne, at de 

havde fået nye stillinger. Den ene havde fået uddannelsesstilling, den anden var kommet tilbage fra 

plejeorlov og havde svært ved, at håndtere situationen omkring sønnens sygdom. En time senere 

fik jeg en opsigelse mere. Dette skulle vise sig at blive mere alvorligt, i de følgende 2 uger fulgte 4 

opsigelser. Selvom alle havde legitime årsager, begyndte et narrativ at brede sig om, at man var 

utilfreds med måden man arbejdede i hjemmeplejen på, at ledelsen var urimelig, at man ikke kunne 

få lov at varetage sit fag, da det hele handlede om økonomi og registrering. Dette var ikke noget, 

der blev sagt åbent, men blev hvisket i krogene.  

I slutningen af september havde jeg rekrutteret de 7 manglende sygeplejersker, men den ulmende 

uro og historien om en arbejdsplads der ikke lyttede til sine medarbejdere fortsatte. De nye 

medarbejdere havde svært, ved at falde til og der var en hård og konfronterende tone fra en lille 

gruppe af de resterende sygeplejersker. Det handlede om protester over tiden, der var visiteret til 

ydelser, protester over at det var nødvendigt med planlægning, protester over at skulle holde 

tværfaglige møder med sosu-assistenter og sosu-hjælpere etc. Resultatet af den hårde tone var, at 

tre af de nye sygeplejersker opsagde deres stillinger igen. I efterfølgende samtaler angav de, at det 
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var arbejdsmiljøet og tonen den var gal med, især internt i gruppen. Den hårde tone ved 

morgenmøderne, hvor jeg ofte oplevede verbale og meget ubehagelige angreb i et nedladende 

toneleje. Situationen var ganske alvorlig, for det ville blive svært at knække det narrativ som var 

opstået. Jeg kunne have valgt en konfrontation, men valgte i stedet, at arbejde på, at isolere 

oprøret. Jeg havde netop åbnet en sygepleje klinik og valgte at lade tre af de senest ansatte 

sygeplejersker stå for denne, således at de fik deres eget domæne. Dette havde ikke den helt store 

effekt i starten. 

Den gruppering af sygeplejersker der anstiftede oprøret, havde været ansat i flere år og som i 2014-

15 var igennem en stor organisationsforandring, hvor sygeplejerskerne, der tidligere havde siddet 

samlet og havde styret sig selv, blev opdelt op i de tre institutionelle områder inden for 

hjemmeplejen for, at indgå i tværfaglige teams med social- og sundhedshjælpere og social- og 

sundhedsassistenter. Hele grundlaget for organisationsforandringen handlede om tværfaglighed. 

Med de mange opsigelser gik det op for mig, at driften på sygeplejerskeområdet for alvor var truet.  

De fire følgende rekrutteringer endte i opsigelser og fulgt af et stigende sygefravær. Et ulmende 

oprør spredte sig som en anden intifada. Jeg var nødt til, at spørge mig selv, hvordan jeg kunne gøre 

arbejdspladsen mere attraktiv og samtidig gennemføre Frederiksbergs Kommunes og mine visioner 

for6 en hjemmepleje der arbejder tværfagligt og tilpasningsdygtigt. Samtidig måtte jeg også 

erkende, at jeg havde svært ved, at aflæse sygeplejerskerne. Jeg blev irriteret over deres evindelige 

floskler om monofaglighed, deres brug af begrebet sygepleje.  

 

1.2 Problem   

En af de store udfordringer som leder, ligger i fastholdelse af medarbejdere og kernekompetencer. 

Dette kan være en hårfin balance i takt med implementering af nye teknologier og metoder. Dette 

gælder især nye medarbejdere, som i en hjemmepleje kontekst er på usikker grund. Samtidig er det 

blevet vanskeligere, at rekruttere nye sygeplejersker med den rigtige tilgang eller kvalifikationer. 

Når nyansatte sygeplejersker inden for de første to år af deres ansættelse vælger, at afbryde 

                                                           
6 https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-

appendices/723/Punkt_51_Bilag_1_Bilag_1_Status_paa_impl_af_aeldre_og_vaerdighedspolitikker_2017.pdf 

 

https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/723/Punkt_51_Bilag_1_Bilag_1_Status_paa_impl_af_aeldre_og_vaerdighedspolitikker_2017.pdf
https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/723/Punkt_51_Bilag_1_Bilag_1_Status_paa_impl_af_aeldre_og_vaerdighedspolitikker_2017.pdf
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ansættelsen bliver udfordringen meget vanskelig. For hvordan kan man fastholde det faglige 

niveau, når gennemtrækket af medarbejdere er så stort? Årsagerne til hvorfor medarbejdere 

vælger, at skifte arbejde vil naturligvis variere. Er der noget der gør sig særlig gældende i forhold til 

hjemmepleje institutioner?7 Begrebet er kendt som premature turnover8, et begreb som udspringer 

fra 80 renes sygeplejeledere9i den primære sektor.  

Faktorer som beskæftigelsesniveau inden for et givent område, niveauet af konkurrence mellem 

virksomheder har også indflydelse. Er man ikke tilfreds søger man bare over i den anden kommune, 

hvor lønnen måske er højere, og hvor man måske også kan forhandle en diplomuddannelse eller 

lignende. Sygeplejerskerne ved, at de er efterspurgte og dette har måske også en betydning for 

villigheden og forholdet mellem medarbejder og arbejdsgiver. I økonomiske opturstider, øges 

kampen om de faglige ressourcer mellem diverse aktører. Hvordan fastholder man nyansatte 

medarbejdere der endnu ikke er forankrede i virksomheden. 

 

1.3 Stigende kompleksitet 

”I vores sen- eller postmoderne samfund er individet konfronteret med en stigende diversitet og 

mangfoldighed i den sociale verden, hvor de enkelte organisationer, institutioner og kulturer her især 

har deres egen autonome udviklingslogik.10 (Reinhard Stelter) 

Kommunale Hjemmeplejer landet rundt er under en voldsom transformation, ligesom det lokale 

sygehusvæsen, sekundær sektor og primær sektor (eksempelvis hjemmepleje institutioner) hvor 

mit ledelsesområde befinder sig. Kompleksiteten handler om det brede spektre af opgaver, men 

også om afstande, kommunikation, eksterne samarbejdspartnere, faciliteter og sidst men ikke 

mindst koordinering på afstand. Hjemmesygeplejersken skal agere med et langt mere skrøbeligt og 

ofte mindre afklaret kludetæppe af samarbejdspartnere end på en hospitalsafdeling. På en 

hospitalsafdeling har man specialviden inden for et givent område og kan aktuelt holde sig inden for 

en given videns ramme i forhold til speciale. 

                                                           
7 https://vive.dk/2018/06/hvor-ligger-komplekstiteten-i-den-kommunale-sygepleje/ 
8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3632992 
9 https://www.ere.net/develop-a-process-for-limiting-early-new-hire-turnover/ 
10 Side 36, kapitel 2. Tredje generations coaching, en guide til narrativ-samskabende teori og praksis. Reinhard Stelter 
Dansk psykologisk forlag 1. udgave 4. oplag 2016. 
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Bevæger man blikket mod mange af de kommunale institutioner, viser denne påvirkning og 

opgaveglidning sig igennem øget optimering og en stigende kompleksitet. Kombineret med en 

snigende sygeplejerske mangel, bliver udfordringen desto større. Hvordan ruster man kommunerne 

til, at håndtere disse komplekse udfordringer og samtidig fastholde sygeplejerskerne, der også 

oplever at deres rolle forandres. Fra Heltinde, omsorgsperson, den kloge kone, alvidende eller 

ligefrem martyr, til videns drevet behandler11.  

Kvaliteten og kontinuiteten i hjemmeplejen er forbundet med opbygningen af en 

kompetencekapital, i form af kernekompetencer der skal sikre den faglige kontinuitet i 

behandlingen. Det kan være specialist funktioner, planlæggere etc. Det handler ligeledes om 

rehabilitering, at gøre borgeren til direktør i eget liv og ikke kvælende omsorg, der passiviserer 

borgerens evne til, at agere i eget liv. Det kan være vanskeligt for en sygeplejerske at afslutte en 

borger, når man kommer i borgers hjem, i modsætning til en hospitalsafdeling, hvor borgerne 

ender på gangen hvis man er tilbageholdende. 

 

1.4 Teknologi versus sygepleje 

Sygeplejerskerne opdrages forsat i akademiseret tradition, hvor essensen af sygeplejerskens 

selvforståelse illustreres gennem sygeplejeskolernes foretrukne filosof Kari Martinsen: 

''Den fagligt dygtige sygeplejerske handler ud fra sin intuition. Sygeplejersken 'ser' løsningen på 

forhånd. Hun 'ved', hvad der skal gøres ud fra en lang erfaring fra lignende situationer, og hun kan 

genkende mønstrene i situationen... ‘'12.   

Sygeplejersken er oppe imod urets tid og diverse tjeklister; hun kan udvikle moralsk stress, fordi hun 

aldrig kan yde det bedste, eller hun kan omvendt overgive sig til en gøremålstravlhed, der kan bære en 

kynisme over for patienten i sig. 13 

                                                           
11 https://www.sas.com/content/dam/SAS/da_dk/doc/whitepaper1/SAS%20rapport%20-
%20Datadrevet%20ledelse%20i%20det%20danske%20sunhedsv%C3%A6sen.pdf 
12 https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1997-7/kari-martinsen-sanselig-sygepleje 
13 https://www.kristeligt-dagblad.dk/boganmeldelse/holde-tidens-tyranni-tilbage 
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Udfordringen ligger ikke i at rive disse dogmer i stykker men i, at tilpasse dem i en moderne 

tværfaglig, foranderlig og dynamisk hverdag. En hverdag hvor positivismen i høj grad er tilstede. En 

hverdag hvor politiske, økonomiske samt strukturelle forandringer har stor betydning for de krav 

der stilles til sygeplejerskerne. Den informationsteknologiske revolution som gør indhug i 

sygeplejerskernes før så urokkelige domæne14. Den vil formodentlig ændre selvforståelsen og stille 

krav til den tilgang som der kan blive behov for15. De teknologiske forandringer sker ofte omkring os 

uden, at vi ligger mærke til det. Big data er i dag noget man tager som selvfølge, men det er et stort 

skridt væk fra den oprindelig erfaringsbaserede og kloge kones tilgang til eksempelvis sår.  

 

1.5 Fortællinger. 

Fagforeninger fortæller et andet narrativ om sygeplejersker, en sygeplejerske fra Frederiksberg, der 

også sad i regionsrådet valgte, at gå på Facebook med sin kritik16. Sagen blev anvendt som 

opmærksomhedsmarkør og spydspids i et kommende folketingsvalg af Dansk Sygeplejeråd. Sagen 

endte ved ombudsmanden og Dansk Sygeplejeråd havde succes i skabelsen af et narrativ om hvad 

der sker når en stakkels sygeplejerske, alene udfordrede systemet. 

Et andet eksempel er en reklamekampagne hvor Dansk Sygeplejeråd, for at rykke ved dette 

image,17 i stedet fremstiller sygeplejersker i et mere nuanceret billede. Den pæne pige er blevet et 

symbol på en offerrolle, hvor man måske kan søge i skjul, når der er udfordringer, 

omstruktureringer eller nye teknologier. Dette er naturligvis kun en antagelse, men hvis man er 

offer kan man så samtidig fastholde, at man ikke selv har valgt de forandringer der er kommet, eller 

at man ikke behøver at tage ansvar endda forholde sig til det som ledelsen skal gennemføre? 

 ”Vi har haft det hårdt”, er tit en sætning jeg hører, eller ”de har haft det utrolig hårdt”. En form for 

forklaring på hvorfor sygeplejerskerne blot har været ofre. Her tales der nogle gange ind i et 

indforstået narrativ18. En meget stærk fortælling der dominerer19den forståelse som sygeplejersken 

                                                           
14 https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2017-6/fremtiden-er-begyndt-med-sygeplejersker-som-centrale-aktoerer 
15 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4147743/ 
16 https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2016-12/jeg-fik-13-minutter 
17 https://markedsforing.dk/artikler/kampagner/sygeplejersker-i-charmeoffensiv 
18 https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2015-6/tidspres-er-en-trussel-mod-patientsikkerheden 
19 http://www.kbh.dk/nyheder/13-sygeplejersker-har-sagt-op-i-protest-jeg-skulle-fortaelle-patienterne-de-ikke-
kunne-komme 
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har med sig. Ved ansættelsessamtaler har jeg flere gange hørt; ”jeg stoppede på grund af 

sundhedsplatformen”. Hvilket kan betyde mange ting uden, at dette har forbindelse med 

sundhedsplatformen. Som leder er det vanskeligt, at trænge igennem dette narrativ, svært at få 

implementeret de værktøjer som netop skal sikre struktur, dokumentation og tid til at løse 

opgaverne, da modstanden ofte er massiv.  

Men hvorledes hænger dette sammen med fastholdelse?  

Der har været stor modstand mod teknologiske værktøjer, siden jeg startede som områdeleder i 

2013. Der har været gjort utallige forsøg på, at implementere digital dokumentation i borgernes 

hjem på Frederiksberg helt tilbage til 2003. Dette gælder også i forhold til, at strukturere og 

systematisere tilrettelæggelsen af opgaverne. Der har heller ikke været tilstrækkeligt samspil 

mellem software, brugervenlighed og hardware. Læsbarhed, netværksforbindelse, batteritid og 

overblik har ofte været problematiske. Undskyldningerne for ikke, at bruge de elektroniske devises 

har været talrige og ved nærmere gennemgang, har det i mange tilfælde handlet om bevidste 

fravalg. Først i maj 2018 med implementeringen af et nyt digitalt omsorgssystem CURA20 og indkøb 

af sufficient let og hurtig hardware oplever jeg, at opgaven er lykkedes. Men læringen stiller store 

krav til genlæring og ledelse. De nyansatte sygeplejersker har ofte haft lettere ved, at lære det nye 

system at kende.  

Jeg anskuer hjemmesygeplejerskens arbejdsfelt som et krydsfelt mellem mange faktorer, 

professionens selvforståelse der måske begrænser tværfagligheden, ønsket om stabile arbejdstider, 

målinger af effektivitet, nye teknologiske regimer og en stigende kompleksitet som følge af 

samfunds forventninger/ændringer. En illustration af indre og ydre pres. 

 

1.7 Problemformulering og underspørgsmål 

 

Kan jeg påvise signifikante faktorer der har betydning i forhold til fastholdelse af ny ansatte 

sygeplejersker i et tværfagligt og komplekst miljø?  

                                                           
20 https://da.systematic.com/healthcare/solutions/by-name/columna-cura/ 
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a. Hvilke faktorer, er afgørende for at nyansatte sygeplejersker på Frederiksberg efter kort tid 

vælger at søge en ny stilling? 

b. Hvilke faktorer er helt afgørende for at nyansatte sygeplejersker bliver i Den Kommunale 

Hjemmepleje på Frederiksberg? 

c. Hvilken betydning har organisering og ledelse på fastholdelse? 

1.8 Afgrænsning 

Undersøgelsens afgrænsning ligger i udvælgelsen af sygeplejersker. Der blev foretaget syv 

semistrukturede kvalitative interviews, det første pilotinterview samt de to efterfølgende blev 

foretaget i eget område. De fire efterfølgende interviews blev foretaget i de to øvrige områder. 

 

2.0 Metode 

 

2.1 Videnskabsteoretisk perspektiv og forskningstilgang 

Da projektet i høj grad handler om, at afdække nye vinkler af eksisterende dogmer, er der også tale 

om, at forsøge at komme til nye erkendelser. Den forstående forskningstilgang er en model der 

arbejder med nyfortolkning af egen og organisatorisk forforståelse.21  

I selve processen har jeg valgt, at dele de kvalitative data med min chef, da det i høj grad handler 

om, at skabe indsigt i de processer der foregår. Deltagerne i de forskellige interview har alle givet 

tilsagn til, at dette var acceptabelt. Der har dog været enkelte som ikke har ønsket, at data blev delt 

med nærmeste områdeleder, hvilket jeg har respekteret. 

Specialeprocessen er derfor en aktiv og dynamisk proces mellem de interviewede og jeg, men også 

imellem min chef og jeg. Dette har den effekt, at selve projektet bidrager til et øget fokus på 

fastholdelse. 

Jeg ønsker, at afdække de subjektive betydninger af de faktorer der udgør en værdi, men også de 

felter der har en mere negativ konsekvens for de videre valg. De reaktioner der opstår i konflikter, 

                                                           
21 Forskning om og med mennesker, Forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskning, side 31 og 32, 7. 
udgave, Laila Launsø, Olaf Rieper, Leif Olsen. Munksgaard 
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viser ikke umiddelbart baggrunden for deres oprindelse. Men med denne teoretiske tilgang belyses 

betydningen, af hvad der kan være afgørende for, at træffe en beslutning om, at skifte arbejdsplads 

og hvad der får en sygeplejerske til at blive.  

Undersøgelsen kan have en påvirkning på konteksten, da interviews i eget område vil skabe en form 

for refleksion, både hos den som interviewes, men i høj grad også hos den som interviewer. Det kan 

ikke undgås, at de data der produceres også har en afsmittende effekt på den måde der ledes på og 

den måde som deltagerne tænker over spørgsmålenes konsistens. 

Jeg vil anvende en kvalitativ tilgang igennem det semistrukturerede interview (Steiner Kvale og 

Svend Brinkmann)22. Metoden binder den interviewede og intervieweren sammen i en fælles 

interesse. Påvirkningen har indflydelse på begge parter og skaber samtidig også nye indsigter for 

begge parter. 

 

Dette vil ske gennem teknikker fra den sociologiske metode grounded theory, som er en kvalitativ 

metode udviklet af Barney G. Glaser og Anselm L. Strauss23. Metoden studerer menneskers erfaring 

og oplevelser gennem en proces og skaber en teori om, hvordan dette forholder sig, forklares eller 

virker ud fra en given vinkel. Normalt vil man vælge grounded theory, fordi der enten er meget lidt 

forskning inden for det område man ønsker at forske i, eller også er det fordi, man ønsker at ramme 

kernen af fænomenet og ikke har de fornødne teoretiske begreber til at belyse dette. Når valget 

falder på teknikker og elementer af Grounded Theory skyldes det, at undersøgelsen ikke starter 

eller operere med en blank eller ”ikke” viden, men derimod en lang indsigt i kontekst og som en del 

af kontekst.  

Metoden blev udviklet med det formål, at kvalitetssikre kvalitative undersøgelser, men også et 

ønske om løsrivelse fra de kvantitative principper. 

 

                                                           
22 Interview. Introduktion til et håndværk 2. udgave. Side 143. Steiner Kvale og Svend Brinkmann. Hans Reitzels Forlag 
2009.  
23 The Discovery of Grounded Theory, Strategies for Qualitative Research, Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss. 
1967, reprint in 2006 Aldine Transaction. 
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2.2 Grounded Theory 

Grounded Theory som arbejdsværktøj er et værktøj til, at beskue emergerende data, se mønstre og 

kode disse. Grounded Theory linker data til teori. I modsætning til mange andre analysemetoder 

hvor analyse først finder sted når data er indsamlet, foregår dataanalysen løbende sideløbende 

med dataindsamlingen. Hvilket betyder at de første interviews danner grundlag for de 

efterfølgende interviews og analyse. Metoden opererer ikke med en hypotese\deduktiv metode. 

Metoden arbejder med at løfte et fænomen ud af kontekst til begrebslighed24. I den løbende proces 

sammenlignes de første deltageres data løbende med de efterfølgende interviews. Hvor fokus er på 

mønstre og sammenhænge. Der opbygges koncepter, der sammenlignes med nye data.  

Det handler om, at konstruere ny teoretisk viden ud fra data. Metoden er induktiv da 

udgangspunktet er data og ikke en teoretisk vinkel. Der arbejdes derfor ud fra konkrete 

observationer, hvor data sammenlignes. Metoden er dynamisk og interaktiv i hele forløbet, en 

filtrerings proces hvor man gennem dataindsamlingen korrigerer og afstemmer i forhold til datas 

bevægelse og fokus. Grounded theory er ligeledes et forsøg på at fjerne den mistænkeliggørelse, 

der eksistere omkring kvalitativ forskning. Projektet vil derfor anvende elementer og teknikker fra 

grounded theory i teoriindsamlingsdelen og udviklingen af spørgsmål. 

 

3.0 empiri indsamling 

Der er blevet foretaget syv semistrukturerede interviews. Datamaterialet herfra er transskriberet 

ordret. Det giver naturligvis nogle udfordringer i forhold til læsevenligheden, men reducerer 

samtidig risikoen for min egen fortolkning eller confirmation bias.  

 

Fase 1:  

Blev foretaget med et pilotinterview af sygeplejerske Caroline fra område 20 d. 27 august 2018 i 

form af semistruktureret interview, der har været, ansat siden 1. juni 2018  

                                                           
24 http://www.strategylab.dk/portal/tools/strategibanken/metoder/kognitionsmetoder/grounded-theory/ 
 

http://www.strategylab.dk/portal/tools/strategibanken/metoder/kognitionsmetoder/grounded-theory/
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Fase 2: 

 Blev gennemført på baggrund af første interview med to semistrukturerede interviews af 

sygeplejerske Rikke d. 5. 09.2018 og sygeplejerske Nina 06.09.2018 i egen gruppe (se bilag). Begge 

sygeplejersker jeg er leder for. Disse interviews danner grundlag for de følgende spørgsmål i fase 

tre. 

Fase 3: 

Fire semistrukturerede interviews i de to øvrige områder, henholdsvis område 10 Katrine d. 

26.09.2018 og Bennedikte d. 11.10.2018 i område 30 Marie og Signe d. 25.09.2018. Begge områder 

har samme struktur som min egen organisation. 

 

3.1 Undersøgelsesdesign 

Projektets design tager udgangspunkt i 7 interviews. Dette har givet mulighed for at sammenligne 

data fra område 10, 20 (eget område) og 30. Men det giver også mulighed for, at belyse den 

indkredsning af undersøgelsesfeltet der finder sted. De første 3 interviews dannede baggrund for 

udformningen af de næste interviews således, at de centrale elementer i de første interview udgør 

kernen i de efterfølgende interview. 

Jeg har foretaget og transskriberet alle interviews selv. Forud for hvert interview, spurgte jeg 

respondenten om jeg måtte lave et interview i forbindelse med mit speciale. For at reducere 

besvarelses bias, samt fortænkte, ubevidst konstruerede svar, herunder koordineret 

gruppebesvarelse, vidste respondenten forud for interviewet kun, at det handlede om 

dataindsamling til mit speciale der omhandlede hjemmeplejen og fastholdelse.  

Oversigt over respondenter: 

Område 10: Sygeplejerske Katrine og Benedikte. 

Område 20: Sygeplejerske Caroline, Nina, Rikke. 

Område 30: Sygeplejerske Signe Hansen, Benedikte 
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3.2 Kvalitetskriterier 

Spejlkriteriet og helhedskriteriet vil blive anvendt i henhold til at sikre projektets 

reproducerbarhed25. Spejlkriteriets validering skal sikre, at den udforskede kan genkende sine 

udsagn og tilkendegivelser. Det sikres ved, at de udforskede får fremsendt transskriptionen af det 

som de har sagt. ´kriteriets formål er at sikre en genkendelig forståelse af kontekst og perspektiv. 

Helhedskriteriet viser kvaliteten af den refleksive tolkning af sociale og institutionelle 

sammenhænge, som udforskede eller gruppen af udforskede taler ud fra. Hvilken baggrund er der 

for deres udsagn, hvilken tradition og baggrund taler de eventuelt ud fra.  

Endelig er der sammenligningen af interviews i de forskellige områder, således at fire af de 

kvalitative interviews ligger uden for min indflydelse sfære og lederskab. Dette betyder ikke, at der 

ikke sker en leder/medarbejder påvirkning til en hvis grad, men det reducerer den indflydelse dette 

kan have på resultaterne. 

 

3.3 Metodekritik 

 Der er naturligvis en risiko for, at når man forsker i egen organisation, både påvirker og påvirkes. 

Dette er et helt bevist valg. Jeg har samtidig understreget over for respondenterne, at de ikke skulle 

holde sig tilbage i forhold til at bringe emner op, der kan indeholde kritik af leder/ledelse. Derfor 

har jeg også spredt mine interviews ud på tre områder. Der er naturligvis også en risiko for, at min 

undersøgelse blot søger mod en bekræftelse af mine antagelser, at jeg søger blandt respondenter 

der deler samme forforståelse. Confirmation bias26 er en væsentlig risiko, når der forskes i egen 

organisation. Ifølge Eva Jonas, Stefan Schulz-Hardt mf. er sker der i høj grad en vedligeholdelse af 

forestillinger som følge af selvbekræftelse af egne stereotyper. 

                                                           
25 Side 34-37, Forskning med og om mennesker, forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskning. Laila 
Launsø, Olaf Skipper og Leif Olsen. Munksgaard 7 udgave 2 oplag 2017 
26 
https://www.researchgate.net/profile/Eva_Jonas/publication/230896838_Confirmation_Bias_in_Sequential_Informat
ion_Search_After_Preliminary_Decisions_An_Expansion_of_Dissonance_Theoretical_Research_on_Selective_Exposur
e_to_Information/links/5404b9010cf2bba34c1d0322.pdf side 555-557. 
 

https://www.researchgate.net/profile/Eva_Jonas/publication/230896838_Confirmation_Bias_in_Sequential_Information_Search_After_Preliminary_Decisions_An_Expansion_of_Dissonance_Theoretical_Research_on_Selective_Exposure_to_Information/links/5404b9010cf2bba34c1d0322.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Eva_Jonas/publication/230896838_Confirmation_Bias_in_Sequential_Information_Search_After_Preliminary_Decisions_An_Expansion_of_Dissonance_Theoretical_Research_on_Selective_Exposure_to_Information/links/5404b9010cf2bba34c1d0322.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Eva_Jonas/publication/230896838_Confirmation_Bias_in_Sequential_Information_Search_After_Preliminary_Decisions_An_Expansion_of_Dissonance_Theoretical_Research_on_Selective_Exposure_to_Information/links/5404b9010cf2bba34c1d0322.pdf
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4.0 Teori 

 

Valget af teorier er truffet ud fra to vinkler: 

a. Hvilke narrativer er der i spil i en hjemmepleje, både før og under en ansættelse. Hvad har de 

fortællinger af betydning for den videre ansættelse? 

b. Hvilke muligheder er der for, at omgå, eller fortælle alternative fortællinger der bryder med 

eventuelle dominante narrativer. 

Efterhånden som dataindsamlingen skred frem, var der en del overvejelser omkring hvilke retninger 

som specialet teoretisk kunne bevæge sig i. Narrativer var et naturligt valg, da det meget handler 

om hvad der fortælles om hjemmeplejen, til de nyansatte sygeplejersker både før og i begyndelsen 

af ansættelsen. Men behovet var mere praktisk end metaorienteret, derfor var faldt valget Michala 

Schnoor der bevæger sig tættere på praksis end eksempelvis Niels Åkerstrøm. 

Mine overvejelser bevægede sig i retning af, om der er strukturer hvis tilstedeværelse understøtter 

narrativer? Dette ligger i tråd med Mark H. Moores beskrivelse af, at offentlige ledere skal sikre 

organisationens overlevelse ved at skabe offentlig værdi. Hans public value begreb er centralt som 

muligheder for, at danne strukturer der fortæller nye fortællinger om institutionens værdi i relation 

til borger og medarbejder.  

4.1 Public value 

Mark H. Moores27 ”managing in the public sector” handler om forskellen i værdisæt mellem private 

og offentlige institutioners måde at arbejde med organisatorisk overlevelseskapacitet. Moores 

fokus er den strategiske ledelse i forhold til offentlige ledere, han ser forskellen mellem offentlige 

versus private leder ved, at de offentlige ledere tenderer til at blive strateger frem for teknikere28.  

De offentlige ledere skal skabe værdi for borgerne, public value, da offentlige institutioner (ifølge 

Moore) skal sikre deres overlevelseskapacitet gennem legitimitet. Lederen befinder sig i midten af 

                                                           
27 Managing for Value: Organizational Strategy in For-Profit, Nonprofit, and Governmental Organizations, Downloaded 
from nvs.sagepub.com at Bibliothek d. Wirtschaftsuniversitaet Wien on June 22, 2015 
28 CREATING PUBLIC VALUE STRATEGIC MANAGEMENT IN GOVERNMENT, Mark H. Moore, side 20, HARVARD 
UNIVERSITY PRESS Cambridge, Massachusetts London, England, Copyright © 1995 by the President and Fellows of 
Harvard College All rights reserved Printed in the United States of America Fifth printing, 2000 
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en tredelt cyklus, der hele tiden fokuserer på hvad der produceres af offentlig værdi, den fremtidige 

legitimitet og operationelle kapacitet. Disse tre punkter er tæt forbundne, for uden en tilstrækkelig 

operationel kapacitet, undermineres institutionens legitimitet og der vil måske opstå politisk en 

favør for, at en privat aktør eksempelvis kan gøre det bedre og billigere. 

Samtidig erkender Moore, at ledere inden for det offentlige område, er trænet til, at tænke nedad i 

forhold til hvad der er bedst for organisationen, stabilitetsfastholdelse, effektivitet, sikre at 

ressourcer ikke bliver stjålet29. I stedet mener Moore, at lederne skal tænke i værdi, illustreret 

gennem eksemplet om en amerikansk bibliotekar, i hvis øjne den vigtigste opgave var, at få mest 

mulig værdi ud af ressourcerne ud fra en doktrin om, hvordan man som offentlig ansat skal tænke 

og gøre sit arbejde. Formålet med denne doktrin er, at forbygge nepotisme, korruption eller en 

tilgang der ikke er i skatteydernes interesse. I Moores eksempel bliver bibliotekaren bedt om, at 

finde en løsning i forhold til de børn, der ofte er uden supervision fra forældre eller helt alene. De 

såkaldte ”latchkids”30. Bibliotekarens første instinkt var, at sige nej, evt. skrive til den lokale avis og 

opfordre forældrene til at tage deres ansvar alvorligt. I stedet så hun dette som en mulig måde, at 

trække flere ressourcer til biblioteket gennem disse latchkids. Dette skulle ske igennem flere 

læserum, flere ansatte og længere åbningstider. Herigennem fik hun malet hele biblioteket, der var 

i en forfalden stand. Det lykkedes hermed, at skabe offentlig værdi og samtidig øge sin operative 

kapacitet.  De offentlige ledere er ikke trænede i, at finde innovative løsninger, ifølge Moore er de 

trænet til, at understøtte at organisationen arbejder effektivt og præcist. De offentlige leder søger 

efter meningskondensering, værdi, da output ikke er økonomisk betinget i en offentlig organisation. 

Han kritiserer den ukritiske transfer af strategiske modeller fra den private sektor. 

Yet, these models fail to take account of two crucially important features of nonprofit organizations: (a) the 

value produced by nonprofit organizations lies in the achievement of social purposes rather than in 

                                                           
 
29 CREATING PUBLIC VALUE STRATEGIC MANAGEMENT IN GOVERNMENT, Mark H. Moore, side 17, HARVARD 
UNIVERSITY PRESS Cambridge, Massachusetts London, England, Copyright © 1995 by the President and Fellows of 
Harvard College All rights reserved Printed in the United States of America Fifth printing, 2000 
 
30 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/8704827.stm 
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generating revenues; and (b) nonprofit organizations receive revenues from sources other than customer 

purchases.31 

Han mener dermed at der brug for alternative modeller, der specifikt er designet til den offentlige 

sektor:   

 32 

Mark H. Moore ser det som den vigtigste opgave for den offentlige leder at skabe værdi for 

almenvellet.  

4.2 Narrativer  

“Storytelling is our speciality. It’s the basis for everything we do as a species”.33 

Narrativerne bliver ifølge Schnor vores måde at forholde os til verden på. Begivenhederne er ifølge 

Schnoor indholdsløse, indtil de tillægges vægt og gives værdi gennem fortællingerne. Hun mener 

hermed, at fortællingerne har en skabende kraft, der gennem sproget og fortællinger vedligeholder 

organisationen og vedligeholder dens strukturer. Helt centralt er den mening som medarbejderne 

og ledelsen tilskriver specifikke begivenheder. Den dominerende forståelse handler om narrativets 

evne til at skabe sociale verdener34. 

                                                           
31 Managing for Value: Organizational Strategy in For-Profit, Nonprofit, and Governmental Organizations Mark H. 
Moore Harvard University, side 1., Downloaded from nvs.sagepub.com at Bibliothek d. Wirtschaftsuniversitaet Wien 
on June 22, 2015 
32 Moore, Mark H, 2013. Recognizing Public Value. https://localgovernmentutopia.com/2015/02/23/38-applying-the-
public-value-scorecard-in-local-government-services-part-1/  
33 https://www.thebookseller.com/profile/yuval-noah-harari-interview 
34 Side 36-45. Michala Schnoor, Narrativ organisationsudvikling, at forme fælles mening og handling. 2. udgave. 2. 
oplag. 2016 Dansk Psykologisk Forlag. 

https://localgovernmentutopia.com/2015/02/23/38-applying-the-public-value-scorecard-in-local-government-services-part-1/
https://localgovernmentutopia.com/2015/02/23/38-applying-the-public-value-scorecard-in-local-government-services-part-1/
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Organisationer betragtes som narrative landskaber, produkt af diskurser, en sammenflettet gruppe 

af udsagn der danner grundlaget for fortællingen om organisationen. Et billede af organisationens 

billede, men heri også risikoen for en tolkning, der har ligheder med et politisk eller religiøst dogme. 

Schnoor ser diskurserne som et sprog for organisationens medlemmer, men også som en 

lukkethed, ja ligefrem en begrænsning. Fortællinger bliver et magtredskab, gennem en bevidst eller 

ubevidst udelukkelse af vinkler eller episoder der relaterer sig fortællingen. Den kan blive et 

modsprog der vokser frem fra bunden og som eksempelvis bliver den dominerende diskurs. 

Schnoor henviser til at nogle gange lever vi i vores fortællinger, mens vi andre gange lever i 

historierne. 

 

4.3 CMM-teorien (Coordinated Management of Meaning) 

Schnoor taler om hverdagens kommunikation35i organisationer, hvor hun bevæger sig ind i den 

grundlæggende dialog mellem leder og medarbejder. Schnoor beskriver, hvordan klagende og 

fjendtlig kommunikation ændres gennem ledelse som en diskursiv tilgang. Dette eksemplificeres 

gennem en dialog mellem en leder og en medarbejder. Medarbejderen er lykkedes med sin opgave, 

men er utilfreds med de betingelser som opgaven er løst under. Her beskriver Schnoor flere 

tilgange, hvor den umiddelbare talehandling ville være at give ros. Her tales der om ”logisk kraft”. 

Hvor vi føler os tilskyndet til, at handle som vi tror man bør. Det som vi tror den anden forventer 

eller ønsker. En kraft der trækker meget stærkt i os. Dette mildner ikke nødvendigvis 

medarbejderen og kan resultere i en mere klagende kommunikation. Lederen kunne også vælge, at 

give slip på ledelsesretten og stille sig i opposition til ledelsen og sige ”ja jeg synes også det er for 

galt, men jeg bliver også ved med at løbe panden mod muren i chefgruppen”. Dette mener Schnoor 

er uhensigtsmæssigt, i stedet mener hun, at lederen skal vælge en tredje vej, den såkaldte 

”hverdagslogikkens moralske tvang”. Hvor lederen inviterer den forurettede medarbejder til dialog 

om problemet, således at medarbejderen kan foreligge problemet og komme med forslag til en 

                                                           
35 Side 97-117. Michala Schnoor, Narrativ organisationsudvikling, at forme fælles mening og handling. 2. udgave. 2. 
oplag. 2016 Dansk Psykologisk Forlag. 
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fremtidig løsning. Det er ikke givet, at dette vil løse udfordringen, men dialogen kan fører til 

yderligere forgreninger af mulige fremtidige løsninger.36   

4.4 Appreciative inquiry 

Michala Schnoor nævner også en anden metode som ”appreciative inquiry” (den anerkendende 

ledelses tilgang) baseret på den oprindelige model af David Cooperrider,37 der er baseret på 

anerkendelse og udforskning38. En metode der arbejder og medtager allerede eksisterende viden 

på vej mod det ukendte, men bruger værdsættelsen af det velfungerende kendte i sin udvikling. 

Metoden interesserer sig ikke for problemets kerne, men er mere fokuseret på hvordan det 

flankeres, hvordan man passerer problemet uden, at blive trukket ind i problemets kviksand. I 

stedet for positionsfastholdelse og opremsning af synspunkter/standpunkter som i en verbal 

boksekamp, er præmissen i stedet, at udforske det som lykkes i organisationen. For herved at 

plante et positivt fremtidsbillede som organisationen kan bevæge sig imod.  

39 

Både appreciative inquiry og CMM-teorien er begge kommunikative værktøjer der opererer med, 

fokus på fremtidige løsninger frem for dvalen ved problemet. Hvis medarbejderen inviteres til møde 

for, at bidrage til løsning, er der en sandsynlighed for, at en potentiel konflikt bliver potentiale for 

en ny løsning. De er begge tænkt som modeller, der har udviklingsfokus på potentialer frem for 

                                                           
36Side 107. Michala Schnoor, Narrativ organisationsudvikling, at forme fælles mening og handling. 2. udgave. 2. oplag. 
2016 Dansk Psykologisk Forlag. 
37 https://appreciativeinquiry.champlain.edu/educational-material/appreciative-inquiry-a-transformative-paradigm/ 
38 Side 64. Michala Schnoor, Narrativ organisationsudvikling, at forme fælles mening og handling. 2. udgave. 2. oplag. 
2016 Dansk Psykologisk Forlag. 
39 https://macmannberg.dk/faq/hvad-er-appreciative-inquiry/ 
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fejlfinding og brandslukning. Nogle kritikkere mener, at den legitimerer alle fejl eller lukker af for 

kritisk dialog.40   

 

4.5 Tynde og tykke fortællinger 

For at kunne skabe forandring bliver vi nødt til at arbejde med alternative fortællinger41. Tynde 

fortællinger består af enkle og entydige budskaber. 

Tykke fortællinger Tyndefortællinger 

Rammer komplekse sammenhænge Skaber entydige konklusioner 

Stiller flere positioner til rådighed Stiller få positioner til rådighed 

Synliggør viden, kompetence og erfaring Skygger for viden, kompetence og erfaring 

Udvider perspektiver og handlemuligheder Begrænser perspektiver og handlemuligheder 

Mindsker problemers indflydelse Fastholder problemers indflydelse 

Medfører løfterige fremtidsbilleder Medfører dystre fremtidsbilleder 

 

De tynde fortællinger er dominante narrativer og kan derved også være ubevidst forsvar, eller en 

måde orientere sig i noget som er komplekst. Det kan være sætninger som ”vi får ikke lov at være 

faglige” eller ”ledelsen lytter aldrig til os”.  Tynde fortællinger handler ofte om fejlfinding og 

udpegning af mangler etc. Nogle tynde historier kan have ligheder til begrebet ”Fake News”. Hvor 

viden og kompetencer generaliseres som smagsdommeri eller ledelses propaganda.  

Tykke fortællinger skabes i mødet med medarbejderen, hvor der inviteres til dialog om flere 

perspektiver, eventuelt fremtidige perspektiver. Man bevæger sig sammen gennem et narrativt 

landskab med flere mulige positioner, således at der kan tilbydes et alternativ til den dominerende 

fortælling. Det vil sige et nyt plot, hvor de nye handlinger baserer sig på aktuel viden frem for 

negative ensidige historier. 

                                                           
40 https://www.information.dk/debat/2012/01/naar-anerkendende-tilgang-positivitetsfascisme 
41 Side 51-55. Michala Schnoor, Narrativ organisationsudvikling, at forme fælles mening og handling. 2. udgave. 2. 
oplag. 2016 Dansk Psykologisk Forlag. 
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42 

 Dette kaldes også at genforfatte (re-authoring). Hvilket betyder at det er de samme fortællinger, 

men at den fortælles med en anden tvist og derved bevæger sig af en anden sti. 

5.0 Analyse 

 

I forholdet omkring fastholdelse fremkom følgende fællestræk af betydning for fastholdelse i 

hjemmeplejen:  

1. Udviklings og karrierer muligheder.  

2. Informationsniveau. 

3. Ledelsesnærhed. Et ønske om en struktur, der kunne svare til en teamleder. 

4. Den gode introduktion, den gennemsigtige introduktion. Både den skemasatte og den 

efterfølgende introduktionsproces.  

5. Vagtsammensætning, betydningen af dagvagter og weekendvagter  

6. Fagligheden 

7. Struktur i planlægning. 

Det overraskende ved de første tre interviews af fase 1 og 2, var hvor lille en rolle borgeren egentlig 

spillede. Der var primært fokus på karriere, vagtplaceringer, nær ledelse, opgavernes konsistens og 

de processer der kunne understøtte deres udførsel.  

Udfordringer omkring teknologi, tablets og journalsystemer, kom ikke rigtig til udtryk i 

undersøgelsen. Det havde jeg forventet, da emnet igennem de sidste 4-5 år har været et trofast 

                                                           
42 Side 51-55. Michala Schnoor, Narrativ organisationsudvikling, at forme fælles mening og handling. 2. udgave. 2. 
oplag. 2016 Dansk Psykologisk Forlag. 
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stridspunkt. Dette er positivt og betyder, at implementeringen af det nye journalsystem langt hen af 

vejen er på vej mod noget der kan betegnes som en succes.  

I forhold til introduktionen var der generel stor tilfredshed med det generelle fælles 

introduktionsmodul, der blev lanceret i begyndelsen af 2018, som følge af mine udfordringer. 

Desværre forholder det sig anderledes i forhold til den efterfølgende intro i gruppen.  Konklusionen 

er, at det har stor betydning for fastholdelse og bør udvikles. Der er en væsentlig pointe som 

Caroline fra område 20 trækker frem. Hun kørte som føl en hel dag sammen med en sosu hjælper, 

hvilket også gjorde hendes adgangsport til det tværfaglige samarbejde lettere43. 

Overraskende var det, at lønnen ikke blev markeret tydeligere. Hvis lønnen havde været et centralt 

problemfelt, ville alle tre sygeplejersker have trukket det frem i spørgsmål 6 i fase 1 og 2, via 

spørgsmålet: Beskriv de 5 punkter der har størst betydning for at ville blive i hjemmeplejen. Det 

samme gjorde sig gældende i fase 3. 

Nina angav dog, at lønnen var vigtig, men uden at have afklaret om hendes lønnedgang skyldtes 

nedgang i timer fra 37 til 32 timer.  

”Ja jeg er gået 3000 kr. ned efter skat, jeg synes godt at jeg kan mærke det, nu er jeg selvfølgelig 

også gået 3 timer ned om ugen ikke, det spiller jo også ind.” (Nina område 20 Bilag 5 side 96). 

Havde det været mere end en kortvarig spontan utilfredshed, ville hun have været mere præcis. 

Det er derfor svært, at afgøre om hendes overvejelser handlede om noget andet. Hun angiver også 

udviklings og karrierer muligheder er uigennemskuelige. 

Caroline er meget fokuseret på karrieremuligheder og stopper også i sin stilling, da hun får tilbudt 

et forsker stipendiat på Rigshospitalet. 

Ninas tilgang til karriere er meget kollektiv, mere åbenhed i processen således at flere kan byde ind. 

I forhold til struktur har alle tre respondenter et ønske, om mere og tydeligere struktur. Der 

henvises til uklarheder omkring ansvarsområder, som eksempelvis nødkaldsbil, arbejdsgange etc. 

                                                           
43 (Bilag 4 Caroline område 20 side 7) 
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Struktur har ifølge data også en tæt relation til information, mødeaktivitet og planlægning, data i 

form af journaldata, vejledninger, personalemøder, faglige møder etc. Det er overraskende, at det 

ikke træder tydeligere frem i de tre interviews.  

I fase 3 der indeholdte fire interviews, to fra område 10 og to fra område 30, var der mange 

ligheder. Af forskelle kan fremhæves, hvordan man arbejder, har struktureret morgenstunden. 

Område 30 adskilte sig markant ved, at have en mere centralt tilrettelagt monofaglig kultur, Maria 

fortalte: 

”Er i med til deres onsdagsmøder for eksempel? Nej det er kun hvis man har en borger, man budt 

ind med selv. Nej nej det smutter nok lidt.” (Maria Bilag 10 side 191). 

Det betyder at man sjældent har sin gang hos hjælpere og assistenter. Dette understøttes også af 

Signe fra område 30 (Signe område 30 Bilag 9 side 168). 

”Ja det synes jeg. De kan godt nogen gange blive overset i øh i fagligheden eller i en travl hverdag. 

Jeg synes øh de er helt vildt vigtige øh personer, for det er jo dem der har den helt nære kontakt 

med borgerne.” (Signe område 30 bilag 9 side 169). 

 

5.1 Hvilke narrativer dominerer hjemmeplejen? 

Hjemmeplejen er et sted, hvor man ikke hele tiden bliver afbrudt: 

”Altså, jeg kan rigtig godt lide det her med, at man er ude hos borgerne og får denne her tætte 

relation uden at blive afbrudt, for eksempel som man gør på en hospitalsafdeling.” (Rikke bilag 6 

side 108). 

Hjemmeplejen er et godt sted at søge hen når man ønsker stabilitet efter fødsel, gode vagter og 

kun dagvagt. 

”Så øh har jeg fået to børn og jeg ønskede ikke at gå i tre holdsskift mere og arbejde hver tredje 

weekend. Så arbejdsforholdene her i forhold til arbejdstiderne, er bedre.” (Rikke område 20 bilag 6 

side 108). 

Hjemmeplejen er et godt alternativ til hospitalets stress: 
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”I mange år siger jeg, havde jeg leget meget tanken om, jeg gad ikke det der stressende hospitalsliv, 

afdelinger og sådan noget altså.” (Benedikte område 10. Bilag 7 side 120). 

 

5.2 Resultater  

I det følgende afsnit vil jeg forsøge, at opsummere de væsentligste fund der blev gjort under og 

efter undersøgelsen. Resultaterne blev udledt gennem de syv transskriberede interviews. Data er 

først gennemgået en proces med åben kodning, herefter kodet i en kvalitativ induktiv kodning der 

efterfølgende blevet kondenseret i 3 hovedgrupper i følgende temaer: Transparens, tryghed og 

struktur. Disse temaer som centrum for analysen. 

44 

a. Transparens. Kan jeg gennemskue formålet med mit virke? Gennemskue karriereveje? Forstås 

arbejdets sammensætning og sammenhæng? Generel erfaringsudvikling og tilgang til 

information. Hvilken vej kan jeg bevæge mig i organisationen?  

”at jeg har haft meget svært ved at se udviklingsmuligheder, jeg har haft svært ved at se 

fremtidsudsigter her” (Nina område 20. Bilag 5. side 103) 

b. Tryghed. Hjemmeplejen søges i forhold til arbejdstider og reduktion af skiftende vagter. 

Tilstedeværelse af leder, leders nærvær. 

                                                           
44 Udarbejdet af Thomas Norman Svendsen 
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”Det kan være sygdom, syge børn, det kan være tandlæge tid, et eller andet at man sådan bliver 

imødekommet når, det på en eller anden måde skal passes ind, at man så også får den hjælp” 

(Maria område 30. Bilag 10. Side 186). 

c.  Struktur. Strukturen giver tryghed og kan tøjle kompleksiteten, den dækker ligeledes over 

faglighed og trivsel, gennem de strukturer der skal understøtte dette. Monofaglige møder, 

personalemøder, ledelse etc. 

”Det er selvfølgelig også meget intenst om morgen fordi, man skal gå til de forskellige 

morgenmøder og man skal lige holde morgenmøde i sygeplejegruppen og man skal have læst 

på sine borgere inden man kører ud.” (Rikke område 20. Bilag 6 side 114). 

”Jeg synes at det er givende i vores fag, på den måde vi arbejder på, at der er en leder der 

ligesom viser flaget dagligt og tager ansvar for, for de strukturelle opgaver, planlægning og alt 

sådan noget og ved sygdom og sådan noget.” (Signe område 30. Bilag 9. Side 167) 

 

5.3 Diskussion – teori og analyse 

 

Kan jeg påvise signifikante faktorer der har betydning i forhold til fastholdelse af ny ansatte 

sygeplejersker i et tværfagligt og komplekst miljø?  

4.3 Motiver for at søge hjemmeplejen.  

Fem af de syv sygeplejersker i søgte hjemmeplejen i relation til familieforhold og familie forøgelse. 

Nina var ansat i en hjemmepleje institution i forvejen og skiftede på grund af flytning af 

arbejdslokation i forhold til datters institution: ”Altså det var jo fordi mit gamle arbejde rykkede… 

Øh lokaler, så, så rent logistisk blev det simpelthen for svært, at det med at aflevere barn. Så det var 

tættere på… ”. (Nina område 20. Bilag 5. Side 92) 

Rikke er mere repræsentativ for de fire øvrige sygeplejersker der er skiftet til hjemmeplejen pga. 

familieforøgelse: ”Så øh har jeg fået to børn og jeg ønskede ikke at gå i tre holdsskift mere og 

arbejde hver tredje weekend. Så arbejdsforholdene her i forhold til arbejdstiderne, er bedre.” 

(Rikke område 20. Bilag 6. Side 107) 
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Kun to af sygeplejerskerne søgte hjemmeplejen som et bevidst valg. Caroline som også har en 

kandidat i sygepleje, ønsker at bevæge sig ind i et område, der er relativt uopdyrket i forhold til 

forskning. Bennedikte søger ligeledes med begrundelsen lange borgerforløb. Den resterende del af 

respondenterne, er primært motiveret af familie forøgelse og et ønske om et stabilt arbejds- og 

privatliv. Tryghed gennem forudsigelighed og stabilitet. 

Der er dermed en fortælling og en forventning om, at arbejdslivet bliver lidt mindre komplekst, når 

det sammenholdes med, at arbejde på en hospitalsafdeling. Det er et udtryk for selektiv 

perception45, når ansøgeren vælger specifikke kriterier til som egentlig befinder sig i den private 

sfære og ikke identificeres om en del af hjemmeplejen. Ansøgers motivation er funderet i den 

private sfære, er der en risiko for den nye medarbejder, slet ikke forstår kontekst eller processer 

der kendetegner hjemmeplejens arbejde. Om det er et udtryk for, at det er vagtsammensætningen 

og weekendvagter der udelukkende trækker er vanskeligt at afgøre. Data viser, at der er noget der 

tyder på, at det er en grund der har stor betydning. Det er en tendens som bliver genkendt i det 

øvrige områder af hjemmeplejen. Det giver store udfordringer i forhold til medarbejderens 

perception og tilvalg af narrativ, når det ikke er muligt for medarbejderen ved det som Michala 

Schnoor, betegner som selektiv perception at fravælge kompleksiteten. Hvis det er tilfældet, er 

selve hjemmeplejens fortælling anderledes end det som hjemmeplejen ønsker at fortælle. Det er 

ikke historien om hvor svært det er at være hjemmesygeplejerske men, men eksempelvis historien 

om, at som ny hjemmesygeplejerske er det helt normalt, at det er svært i starten, at man kan føle 

sig handlingslammet. Den ekspert man tidligere har været, er ikke væk, men den skal genforfattes i 

et nyt narrativ. Rikke fra område 20 fortæller hvordan hun oplevede overgangen: 

”men jeg tror jeg havde en eller anden ide om hvad det ville være, at være hjemmesygeplejerske. 

Ehm og det er meget mere komplekst end det jeg egentlig havde opfattelsen af. Det hænger nok 

også sammen med, at vi sender patienterne hjem meget tidligere, end man måske har gjort det før 

hen ikke.” (Rikke område 20 bilag 6 side 108). 

 

                                                           
45 Side 29. Michala Schnoor, Narrativ organisationsudvikling, at forme fælles mening og handling. 2. udgave. 2. oplag. 
2016 Dansk Psykologisk Forlag. 
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Sygeplejersker fra regionen, der også hører til den gruppe der er størst i ansøgerfeltet til nye 

stillinger, arbejder sjældent som generalister, men inden for et mere snævert fagligt felt i samspil 

med andre videns felter. Dersom ansøgerfeltet kommer under et større pres som følge af 

sygeplejerske mangel, så handler det om at håndtere disse ”ikke afstemte” sygeplejersker. De tynde 

fortællinger er også en måde at orientere sig på, fortællingen om hjemmeplejen som en 

stabiliserende faktor i forhold til arbejdsbelastning, arbejdstid og weekendvagter bliver udfordret 

som narrativ, når sygeplejersken starter i hjemmeplejen og det er de elementer som vil blive belyst i 

de følgende afsnit. 

 

5.4 Transparens 

I forhold til transparens er der flere narrativer i spil. Det ene er fortællingen om sygeplejerskerne46 , 

der ikke kan gennemskue karrieremulighederne. Eksempelvis siger Nina:  

”Øhm nok helt klart, at jeg kunne se en eller anden form for udvikling, at jeg kunne få lov at arbejde 

med de studerende, altså noget af det som interessere mig, ikke, at jeg kunne se, at jeg kan komme 

videre af den vej.” (Nina område 20 Bilag 5 side 103). 

 

Nina er uddannet klinisk vejleder (men ikke ansat i funktionen) og arbejder med de studerende men 

ikke som klinisk vejleder. For tiden er der to specialfunktioner ledige, begge ville give et løn løft og 

uddannelse. Det drejer sig om psykiatri og demensfunktionen, Nina har takket nej til begge trods sin 

store erfaring og de karrieremuligheder der ligger her. Dette kan ses som en form for selekteret 

perception, dersom Nina udelukkende er interesseret i en klinisk vejleder funktion.  

Dette bekræfter narrativet om, at det er svært, at gennemskue organisationen og derfor også 

grundlaget for hjemmeplejen. Benedikte fra område 10 er en erfaren sygeplejerske fortæller, at nye 

sygeplejersker opsøger hende fordi de er usikre på opgaveløsningen, men hun føler sig heller ikke 

klædt på da hun er ny i hjemmeplejeregi: ”Men der er jeg slet ikke, jeg mangler at lære specialet.” 

(Benedikte område 10. Bilag 6. Side 120). 
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Benedikte vælger at blive arbejdsmiljø repræsentant for, at skabe netværksopbyggelse og få indsigt 

i organisationen: ”Men nu er jeg så blevet valgt som arbejdsmiljø repræsentant og det bliver jo min 

vej ind på den… denne her… i det her hjemmepleje. Får nu får jeg en masse information, en masse 

viden og bliver inviteret til rigtig mange møder. Så jeg lærer en masse mennesker, at kende så på 

den måde bliver det nok min mulighed for, at komme ind.” (Benedikte. Område 10. Bilag 7. Side 

122) 

 

5.5 Tryghed 

Tryghed i denne kontekst tilskrives de elementer som er med til, at danne grundlaget for det at 

være tryg i sin funktion. Det vil sige tryghed i forhold til arbejdstider, weekendvagter samt det 

såkaldte fravær af skiftende vagter. Tryghed47 har flere betydninger:  psykisk velvære og 

velbefindende samt sikkerhed. Når man anskuer de data der foreligger, så formes niveauet af 

tryghed i forhold til ledelse, forventning til ledelsen og nærheden af lederen. Eksempelvis sige Signe 

fra område 30: ”Jeg synes at det er givende i vores fag, på den måde vi arbejder på, at der er en 

leder der ligesom viser flaget dagligt og tager ansvar for, for de strukturelle opgaver, planlægning” 

(Signe område 30. Bilag 6. Side 167). 

Her er det svært, at adskille tryghed fra struktur, men når jeg alligevel vælger at placere ledelse 

under tryghed, så ligger det i forventningen om nære ledelse og det, at tage ansvar. Signe 

præciserer det som: ”at man har sådan en åbenhed, at man som medarbejder kan komme med 

forskellige personlige ting. Det er noget der kan influere på ens daglige praksis” (Signe område 30. 

Bilag 6. Side 167). 

 

Nina fra område 20 mener ikke, at ledelsen er særlig synlig: ”Ikke særlig synlig, i forhold hvad jeg 

har været vant til.” (Nina område 20. Bilag 5. Side 94). 

Hendes forventning ligger i tråd med hendes erfaring fra tidligere hjemmepleje48, hvor hun havde 

en teamleder tæt på, og ikke en områdeleder som har et større område. Hun erkender også, at hun 

                                                           
47 https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=tryghed 
48 Bilag 5. side 6. 
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ikke får deltaget i de tværfaglige møder, hvor der også er ledertilstedeværelse. Caroline trækker det 

mere tydeligt frem: ”Men jeg synes at jeg nogle gange har manglet en mellemleder, altså en 

ligesom Jeannette (teamleder i gruppe 23 i område 20) som gør med assistenterne, hun går ind og 

holder de møder. Men så en, men samtidig er jeg jo også lidt imod alle de der mellemledere, men 

der er altså noget der hvor, at der godt kunne mangle… (Caroline område 20. Bilag 4. Side 73.) 

 

Det samme gør sig gældende i område 10. Hvor man søger ledelse hos teamlederne som Benedikte 

fortæller: ”Om morgen er det meget sådan… Hvis det var mig der var lederen, så ville jeg sige ”er 

der nogen der har nogle udfordringer i dag som vi lige skal snakke om” inden de køre. Nu er jeg i 

gruppe 12. Debbie (teamleder) er fantastisk, hun er virkelig dygtig til det hun laver, meget 

omfavnende… Hun ser sine medarbejdere. Hun spørger hver dag; ”er der nogen der har 

udfordringer”. Altså hun er bare dygtig til det der, kort og godt.” (Benedikte område 10. Bilag 7. 

Side 127) 

Her søger man ledelsen hos den nærmeste teamleder som alternativ til områdelederen. Ledelse 

handler også reduktion, af usikkerhed i forhold til opgaverne. I borgernes hjem er der helt andre 

problematikker i spil, end sygeplejersken ville opleve på en afdeling. Borgerens vilje til, at 

samarbejde spiller en meget væsentlig rolle. Lederens opgave er derfor også daglige 

forventningsafstemninger, for hvad gør man i et hjem hvor borgeren ikke vil samarbejde. 

Eksempelvis hos en borger der ikke vil have hjælpemidler ind i hjemmet, eller hvor pårørende 

begynder at blande sig i behandlingen.  Det er lederen der kan sætte grænser for hvordan opgaven 

skal løses ud fra den politiske diskurs. I andre tilfælde, definere hvad der ikke hører til opgaven, når 

der er udfordringer omkring arbejdsmiljø i en borgers hjem. Når sygeplejerskerne kommer i 

borgernes hjem, ændre hjemmet karakter til en arbejdsplads. Dette kan virke meget indgribende 

for borger, men også, svært for sygeplejersken at trumfe igennem. Hvis opgaven skal løses og 

samarbejdet mellem borger og medarbejder ikke skal påvirkes, er det hensigtsmæssigt at konflikten 

håndteres af nærmeste leder. Nina fortæller i forhold til at have en leder tæt på: 

”Altså jeg synes så, men der var vi jo også kun sygeplejersker sammen, her er det bare anderledes 

organiseret øhm. Men jeg synes bare at hun var meget på, når der var problemstillinger og fik meldt 

meget hurtigt ud. Nu håndterer vi det problem sådan og sådan, nu gør vi sådan og sådan, og både 
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altså både på møderne og smed lige en mail ud på, så man var sikker på at alle fik informationen. ” 

(Nina Område 20. Bilag 5. Side 96). 

Når man taler om tryghed, taler man også om transparens i forhold organisationsforståelse. Det 

man er en del af hele døgnet. Taler man om hele døgnet, kan man belyse det med Schnoors begreb 

om selektiv perception, i forhold til, at forstå sammenhængen. Ud af syv af de interviewede 

sygeplejersker, er der kun tre der ser aften og nattevagterne som en del af tjenesten og kun to af 

dem Caroline og Benedikte betragter det som noget naturligt. Signe siger om forespørgslen på 

skiftende vagter: ” Altså lige umiddelbart, da tror jeg ikke jeg kunne, ikke i vores familieliv. Ville det 

ikke kunne fungere...” (Signe område 30. Bilag 9. side 173). 

 Katrine nævner at det er blevet bragt op i ansættelsessamtalen: ”Der ville være nogle udfordringer, 

altså jeg kan huske at det blev nævnt til min ansættelses samtale, det der med at der muligvis, 

engang i mellem altså…” (Katrine område 10. Bilag 8 side 150). 

Benedikte siger at holdningen er repræsentativ for område 10: ”Jeg tror desværre der er mange der 

tænker ”hjemmepleje skal jeg ud i for, så kan jeg kun have dagvagt”. (Benedikte område 10. Bilag 7. 

side 138). 

Dette vidner om en diskrepans imellem organisationens behov, og det narrativ som ledelsen 

forsøger at i-tale-sætte ved ansættelser af sygeplejersker. Det dominerende narrativ om 

hjemmeplejens vilkår, som et sted hvor man søger, hen når man får børn.  

 

5.6 Struktur 

Tværfagligheden er også et felt, hvor der er delte fortællinger om sygeplejerskernes rolle. 

”Øhm ja og diskutere forskellige borgere som vi som sygeplejersker måske kunne diskutere har 

noget sygeplejefagligt relevant.” (Signe område 30. Bilag 9 side 127). 

Hvorimod i område 10 er det tværfaglige samarbejde helt naturligt. Man kender navnene på 

hjælperne. Til gengæld afholdes der ikke monofaglige og angiveligvis ikke personale møder. 

Ved alle interviews giver medarbejderne udtryk for, at struktur er vigtig. Der er derfor også en 

generel tilfredshed med de to dages introduktion, der blev lanceret i begyndelsen af 2018. Kun 

Benedikte område 1049, har endnu ikke været på selve intromodulet: ”Da jeg så blev ansat, kørte 

                                                           
49 Bilag 7 side 16. 
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jeg med en kollega i en uges tid. Og det var også rigtig fint, men er sådan meget… og så var jeg med 

Lise (sårspecialist) en dag. Så på den måde har jeg fået noget introduktion. Men jeg mangler 

undervisningen.” (Benedikte område 10. Bilag nr. 7 side 139). 

 

Katrine fra område 10 fortæller: 

”Hvor hurtigt var du ude og køre selv? Tre dage efter. Eller sådan noget. Så var du ude og køre? Var 

du utryg? For mig betød det ikke noget men jeg tror, at hvis man er en ret ny sygeplejerske, eller 

ikke er så sikker øh… i sin person. Så tror jeg at det kan være voldsomt bare, at blive kastet ud i.” 

(Katrine område 10. Bilag 8. side 157). 

 

Struktur handler også om at have den fornødne struktur til at arbejde i et komplekst miljø, den 

rette understøttelse af software, hardware og de rigtige kompetencer, sammensætningen af 

kompetencer, men også adgangen til data. Struktur betyder helhed, at opbygge, sammenføje, de 

indbyrdes sammenhænge og relationer50. Det handler om at opbygge en struktur, der giver 

medarbejderne/sygeplejerskerne adgang til data og ressourcer til at løse opgaven. Benedikte 

fortæller om en opgave omkring sår, hvor hun følte sig fagligt presset da hun ikke havde haft 

sufficient oplæring: ”Det var det med det sårkursus i går, Lise vores sårsygeplejerske er på kursus og 

jeg har så fået hendes svære sår borgere. Fordi åbenbart, har hun bedt om at jeg skal ud og rense 

op i de sår, men når jeg ikke har fået noget undervisning… Så ved jeg godt at jeg har lært rigtig 

meget af Lise…” (Benedikte område 10. Bilag 7. side 125). 

 

Eller når Benedikte beretter om de erfaringer hun har gjort omkring faglighed og kompleksitet i 

funktionen: ”Det siger hun også at hun har oplevet, de drømmer ikke om det speciale. 

Det er så nok også det som ikke bliver gjort så meget ud af (fra fagforeningen). Jeg har skrevet en 

lang liste til DSR (Dansk Sygepleje Råd) der jeg startede. ” (Benedikte område 10. Bilag 10 side 140) 

 

Det handler om at skabe helhed, gennem struktur, men helheden er ikke umiddelbar synlig for alle. 

I område 10 og 20 deltager sygeplejerskerne i de tværfaglige møder, det er dog ikke uden 

udfordringer i område 20, Nina fortæller: ”Ja nok rigtig meget møderne, det havde de virkelig 

                                                           
50 http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Fremmedord/sp-s%C3%A5/struktur 
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meget fokus på. De der møder og vi skulle komme ind. Og det kunne godt være at de faste der var 

der nu ikke gjorde det, men vi skulle i hvert fald gøre det og altså man falder jo bare i og gøre 

ligesom alle de andre.” (Nina område 20. Bilag 8. Side 101). 

 

Når Nina ikke går ind til frokostmøderne kan det skyldes, at hun måske har svært ved, at se formålet 

og ikke er komfortabel ved mødet. Komfortabel i den forstand, at det kan være vanskeligt, at træde 

uden for gruppens norm. I område 30 er der ifølge de to sygeplejersker fra området, reelt ikke 

tværfaglige møder. Signe fra område 30 fortæller om samarbejdet med fysio- og ergo terapeuterne, 

der er en fast bestanddel af frokostmøderne: ”Øhm ligesom samarbejder på tværs. Jeg synes også 

at man i langt højere grad kunne få et tværfagligt samarbejde på tværs, bare med ergo terapeuter, 

fysioterapeuter og øh ja.” (Signe område 30. Bilag 9. Side 167-168). 

 

Når Signe eller Nina ikke kommer ind til frokostmøderne afskæres de væsentlige data, som er en 

del af borgernes helhed, hvad enten det skyldes tidsnød, selvvalg, ledelsesfravalg eller forstyrrelser i 

planlægningen. ”Ja jeg har sjældent haft mulighed for at komme ind…. Det er sjældent planlagt i 

tiden oplever jeg, altså. ” (Signe område 30. Bilag 9. Side 167-168). 

 

Maria fra område 30 beretter, hvordan hun tænker fraværet af de tværfaglige møder føles for sosu-

hjælperne: ”Ja det har jeg indtryk af, men jeg tror også der er nogen hvor det er lidt 

grænseoverskridende, hvor hvis man var lidt mere på de onsdagsmøder, hvor man laver noget 

sammen. Så tror jeg de ville føle sig tryggere i at komme og fortælle ”at Fru Jensen har røde ben” 

eller ”nu har hun en eller anden rød plamage under armen”, ”kan hun mærke noget?”, ”nej det var 

bare en varmeplet”. Bare det at de tør sige det, ting, det er heller ikke spildt.” (Maria område 10. 

Bilag 10. Side 192) 

I forhold til øvrig mødestruktur fortæller sygeplejerskerne i område 10 og 30, at de ikke har 

personalemøder eller monofaglige møder. Det er det narrativ som de fortæller, de angiver dog, at 

der har været afholdt møder omkring det nye journalsystem Cura. Benedikte fortæller: 

”Det har vi ikke prøvet, det har vi aldrig prøvet. Vi gør det selv nogen gange men så er det også tit 

det her med, at så bliver det på overarbejde. Når man er frustreret over noget man ikke kan finde 

ud af, så er der nogle der siger ”så skal du gøre sådan og sådan, må jeg se det der” og ”jeg har et 
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billede af det her, hvad gør jeg ved det her agtigt?”. Så stimler folk sammen, en siger ”nåh men så 

ville jeg nok gøre sådan og sådan, hvis det ser sådan og sådan ud”. De (møderne) opstår spontant.” 

(Benedikte område 10. Bilag 7. Side 133). 

Signe fra område 20 beretter: ”Altså personale møder? Nej. Det er ikke noget jeg har oplevet at vi 

har.” (Signe, område 30. Bilag 9. Side 164). 

 

Det er klart, at hvis møderne bliver lagt ind som en fritidsaktivitet, så vil tilslutningen formodentlig 

være begrænset, og som arbejdsgiver, er det heller ikke hensigtsmæssigt, at arbejdspladsen skal 

udbetale 4 timers arbejde for 1 times arbejde. I område 20 er hyppigheden på monofaglige møder 

sat op til hver anden uge, hvor der samtidig i de modsatte uger holdes personale møde. Dette har 

været nødvendigt for, at skabe struktur og indsigt, men det har også bidraget til et bedre 

arbejdsmiljø. Møderne afholdes i arbejdstiden. Dette er iværksat for, at øge ledelsesnærværet med 

konkret information og tæt struktureret dialog. I de monofaglige møder er sosu-assistentgruppen 

nu også inddraget, da de levere ydelser efter sundhedsloven.  

 

5.7 Den parallelle organisation. 

Hvordan vi organiserer os, har formodentlig en signifikant betydning for fastholdelse af 

medarbejdere. En organisation som Den Kommunale Hjemmepleje på Frederiksberg er forholdsvis 

stor set i kommunale sammenhænge og den største i Frederiksberg Kommune, derfor er det heller 

ikke uvæsentligt, at der er en hvis fælles fodslag på væsentlige punkter. Der er lavet flere tiltag for, 

at sikre fælles værdier og strukturer. Som det blev beskrevet i indledningen blev hjemmeplejen og 

hjemmesygeplejen sammenlagt til en organisation i 2014-15. De to organisationer havde tidligere 

været adskilt med hver sin ledelse og hver sin økonomi. I praksis betød det, at sygeplejerskerne blev 

fordelt i 4 områder, aften/nat, område 10, 20 og 30. Aften/nat havde ligeledes levet sit eget liv 

uden sammenhæng til dagområderne. Når Maria fra område 30 fortæller om aften og 

nattevagterne gælder det også kommunikationen den modsatte vej: ”Jeg aner ikke hvem de er, det 

må jeg indrømme øhm og jeg har heller ikke rigtig indblik i deres opgaver. Altså jeg kan godt en 

gang i mellem gå ind og se i en borger kalender og se at der kommer en aftenvagt senere.” (Maria 

område 10. Bilag 10. Side 193). 
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Dette er ikke et udtryk for manglende vilje, men snarere et narrativ der opstår som følge af 

manglende konsensus i områdeledergruppen. I kraft af manglende struktur, i forhold til det som 

binder vagtlagene sammen. Det, som ifølge Schnoor51 burde være en del af de tykke fortællinger, 

har medarbejderne fået bekræftet i deres egen fortælling om hjemmeplejen uden dagvagter. 

Bekræftelsen bliver cementeret i områderne, som følge af manglende leder enighed. Derved 

dannes der en parallel organisation som er ganske magtfuld, da det er meget få som tænker som 

Benedikte: ”Jeg vil faktisk gerne have flere. Jeg synes faktisk, at jeg bliver udfordret, også på min 

faglighed.” (Benedikte område 10. Bilag 7. Side 138). 

 

Både mine kollegaer og jeg kender sætningen ”du er ansat i hele hjemmeplejen. Dvs. en 

hjemmepleje der dækker hele døgnet”, men når der ikke kan blive enighed om en fordelingsnøgle, 

så bliver det en brand der slukkes fra tid til anden. Men denne parallelle struktur, er primært et 

ledelsesansvar. 

 

Der er flere parallelle fraktioner eller dele af organisationen i hjemmeplejen, dvs. en grupper af 

medarbejdere eller ledere som af den ene grund har valgt, at handle i modstrid med de aftaler som 

er gældende. På ledelsesniveau kan det handle om manglende implementering af det tværfaglige 

samarbejde. For sygeplejerskernes vedkommende kan det handle om, at man gennem tynde 

historier fortæller, hvorfor man ikke skal have aften og nattevagt som dagsygeplejerske i 

hjemmeplejen. Fortællingen bliver mere dominant, når lederne ikke får skabt en alternativ 

fortælling til dette, ved ikke at lede på dette område og tager ejerskab.  

Den parallelle fraktions magt ligger antagelsesvis ledernes frygt for truslen om afbrydelse af 

ansættelse eller konflikt. Men det kan heller ikke udelukkes, at enkelte områdeledere ikke ser sig 

som en del af organisationen. Den manglende konsensus hos områdelederne, er katalysator for 

dannelsen af disse parallelle udbryder fraktioner. Fraktionerne giver konflikter i ledergruppen, for 

hvem synes det er behageligt at pålægge aftenvagter ved sygdom. Da ledergruppen ikke har opnået 

fælles enighed om dette, starter der i januar 2019 et projekt op om aften og nattevagtens 

fremtidige struktur. 

                                                           
51 Side 51-55. Michala Schnoor, Narrativ organisationsudvikling, at forme fælles mening og handling. 2. udgave. 2. 
oplag. 2016 Dansk Psykologisk Forlag 



 

36 
 

Det er et lignende mønster der kommer til udtryk i forhold til det tværfaglige samarbejde, 

eksempelvis i område 20 og 30 hvor enkelte sygeplejersker giver udtryk for, at de enten ikke 

deltager i morgenmøderne eller, at der ikke er sat tid af til frokostmøde. Her dannes der også en 

fortælling om, at sygeplejerskerne ikke har tid til at gå ind til møderne. Det er dog vanskeligt, at 

afgøre om det er udtryk for kreativ fortolkning af planlægningen, eller om møderne rent faktisk ikke 

er sat på kørelisterne. I område 20 er al mødeaktivitet lagt ind, trods dette er der i gennemsnit 5 

timers ikke planlagte opgaver der bliver lagt ind i hele gruppen pr dag, akutte hændelser der opstår 

løbende. Presset opstår på de nye sygeplejersker, når der i intromodulet bliver lagt væk på, at de 

skal, gå ind og deltage selvom der er ældre sygeplejersker der ikke gør: ”Og det kunne godt være at 

de faste der var der, nu ikke gjorde det, men vi skulle i hvert fald gøre det og altså man falder jo 

bare i og gøre ligesom alle de andre.” (Nina område 20. Bilag 5. Side 101). 

 

Hvis de tværfaglige møder ikke bliver en legitim del af tjenesten, ender det i stedet som en 

dominant fortælling om en kuldsejlet ledelsesvision. Hermed mister ledelsen også grebet om 

ledelsesretten, opgaven og visionen for det tværfaglige samarbejde, hvor alle faggrupper skulle 

kompetenceløftes i gennem videndeling. De øvrige faggrupper vil undre sig over, denne form for 

lukkethed fra sygeplejerskerne. Der er formodentlig ikke tale om lukkethed, men en dominant 

fortælling om, at sygeplejerskerne har nok i sig selv. En fortælling der opstår, i de områder hvor 

sygeplejerskerne er fraværende i det tværfaglige arbejde. For sygeplejerskerne bliver det en form 

for forsvar over for mængden, af opgaver de skal forholde sig til: tværfaglig sparring, gennemgang 

af fælles medicinkort, kontakt til læge og monofaglig sparring i sygeplejegruppen, pakning af 

forbindingsstoffer etc. Der er dog ikke nogle af de syv interviewede sygeplejersker, der antyder at 

tværfaglighed er en dårlig ide. Det antydes ej heller, at et samarbejde med sosu-hjælperne eller 

sosu-assistenterne er en dårlig ide. Tværtimod er det et ønske hos de fleste, men træder tydeligst 

frem hos Benedikte (område 10), Katrine (område 10), Signe (område 30) samt Rikke (20). 

Signe fortæller, at der ikke er deciderede morgenmøder hvor sygeplejerskerne deltager, kun når det 

tjener sygeplejerskernes behov. Samtidig mener hun at: ”Det kunne give rigtig god mening. Altså jeg 

synes at man virkelig kunne gøre en indsats for at fremme samarbejdet endnu mere, altså, for jeg 

oplever tit at der er mange øh overlappende arbejdsopgaver.” (Signe område 30. Bilag 9. Side 167). 
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Når sygeplejerskerne ikke deltager i de tværfaglige møder, bliver det et narrativ om en udbryder 

fraktion i hjemmeplejen, der også får svært ved at arbejde på tværs af områderne. Dette vil 

udfordre områdelederne i de øvrige områder i forhold til nye medarbejdere, når de høre, at man i 

et område i perioder er fritaget for tværfaglige morgen og frokost møder. Det en tynd fortælling 

der opstår, men som i virkeligheden dækker over et manglende ledelsesfokus på området.  

 

Fagligheden er en væsentlig faktor for, at sygeplejerskerne kan manøvre i de komplekse borger 

forløb, som de arbejder i. Monofaglighed er ikke nødvendigvis noget negativt og behøver ikke være 

en del af en tynd ledelsesfortælling, men er noget der kan eksistere sideløbende med de 

tværfaglige møder. I område 20 afholdes der nu monofaglige møder, derimod holdes der ikke 

monofaglige møder i område 10 og 20: ”Ja det synes at burde have, nu talte vi lige om tværfagligt 

samarbejde, hvilket jeg synes er sindssyg relevant og meget vigtigt, men jeg synes også det er 

vigtigt at have et sygeplejefagligt forum. (Signe område 30. Bilag 9. Side 169). 

 

5.8 Fortællinger, dannelse af nye narrativer 

 

For at organisationen skal have en legitimitet hos borgerne og politikkerne, skal den kunne levere 

den bedst mulige behandling med dertil hørerende faglighed jf. kommunens sundhedspolitik52.  

Hverdagsrehabilitering er individuel vejledning og hjemmetræning. Målet er, at du kan bevare et 

aktivt og selvstændigt liv så længe som muligt. 

Alle, der er berettiget til hjemmehjælp, kan ved henvendelse til Visitationsenheden blive tilbudt et 

rehabiliteringsforløb og herunder hverdagsrehabilitering. Hvis du ikke har haft hjemmehjælp 

tidligere, vil du som udgangspunkt altid blive tilbudt et afklarende rehabiliteringsforløb.53 

(Frederiksberg Kommune 2017). 

 

Dette er helt centralt for hjemmeplejens tilgang, og selvom sygeplejerskerne ikke nævnes direkte, 

er det deres samspil med sosu-hjælper og assistenterne der er kernen i rehabiliteringen. Hvis 

                                                           
52 http://sund.frederiksberg.dk/sites/sund/files/attached/frederiksberg_kommunes_sundhedspolitik2015-2018.pdf 
53 https://www.frederiksberg.dk/borger/omsorg-og-stotte/hjaelp-og-tilbud-i-hverdagen/hjemmehjaelp 
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sygeplejerskerne ikke bliver en del af dette, bliver tilgangen en anden, og der vil opstå konflikter 

mellem faggrupperne om borgerforløb, der skulle være taget på de tværfaglige møder. 

Spørgsmålet er om det sygeplejefaglige skøn, som en intuitiv proces mellem patient og 

sygeplejerske, stadig har sin fulde relevans, når data ofte er mere præcise i beskrivelse og 

diagnostik. Det tværfaglige arbejde handler om tilgangen til data. Når Nina tidligere fortæller, at 

hun nok bare falder i, fordi de ”gamle” heller ikke går ind til gruppemøderne54. Så er det svært, at 

afgøre om det sker som konsekvens af et socialt pres for en medarbejdergruppe eller, at formålet 

med møderne er uklare.  

I projektskrivningsperioden har jeg ændret sosu-hjælpernes arbejdstider fra 07:45 til 07:30 således, 

at de matcher sygeplejerskernes mødetider, herved når sygeplejerskerne ikke, at åbne deres 

journaler inden mødet. Effekten er, at sygeplejerskerne ikke oplever morgenmødet som en utidig 

afbrydelse, når de møder ind sammen med de øvrige faggrupper til gennemgang af aktuelle 

komplekse borgere. Benedikte fortalte: ”Nu er jeg i gruppe 12. Debbie (teamleder) er fantastisk, 

hun er virkelig dygtig til det hun laver, meget omfavnende… Hun ser sine medarbejdere. Hun 

spørger hver dag, er der nogen der har udfordringer. Altså hun er bare dygtig til det der, kort og 

godt. Det er trygt og giver god mening? Ja. Så vil jeg sige, at hvis der er noget utrygt, så er det nok 

hende vi går til som sygeplejersker.” (Benedikte område 10. Bilag 7 Side 130). 

 

Område 10 har formået at knække denne kode, som trods min forforståelse ikke handlede om 

modvilje, men manglende overensstemmelse i tilrettelæggelsen af dette. Benediktes udsagn viser, 

at det sandsynligvis forholder sig sådan, at sygeplejerskerne i område 10 både forstår hvorfor 

tværfagligheden er vigtig og har den rette tilrettelæggelse for, at dette kan gøres hensigtsmæssigt.  

Hvilke fortællinger er det som medarbejderne i institutionerne fortæller? Måske ligger forskellen 

mellem den tilgang som sygeplejerskerne fortæller i gruppen, kontra det som ledelsen ønsker at 

fortælle. Ledelsen fortæller ikke den alternative tykke fortælling godt nok. Fortællingen der skal 

rumme de faglige nedslagspunkter, der er velkendte i forhold til evidens og visionen for 

                                                           
54 (Nina område 20. Bilag 5. Side 101). 
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Frederiksberg Kommune. Benedikte fortæller hun forsøger, at få adgang til denne fortælling ved at 

hun melder sig som arbejdsmiljø repræsentant: ”Men nu er jeg så blevet valgt som arbejdsmiljø 

repræsentant og det bliver jo min vej ind på den… denne her… i det her hjemmepleje. For nu får jeg 

en masse information, en masse viden og bliver inviteret til rigtig mange møder.” (Benedikte 

område 10. Bilag 10. Side 124). 

Hvilke elementer til et nyt plot kan ledelsen tilbyde? Ud fra de indsamlede data skal plottet 

indeholde tydeligere afstemning ved ansættelsen, det er her sygeplejersken får sit første indtryk og 

skal føle sig tryg ved skiftet til en ny stilling, en ny fortælling. 

Plottet ville være transparent, hvis det blev tegnet tydeligere op. Således at medarbejderen kan 

gennemskue en præcis vinkel af hjemmeplejen. Ligeledes skal fortællingen indeholde en 

delfortælling, om den tryghed der ligger i hjemmeplejen. Her vil udfordringen opstå i forholdet 

omkring sammenhængskraften i hjemmeplejen og hele døgnet. Når Maria i område 30 fortæller om 

aften og nattevagterne at: ”Jeg aner ikke hvem de er, det må jeg indrømme. Øhm og jeg har ikke en 

anelse om hvad de laver. Det er gennem planlæggeren.”  (Maria område 30. Bilag 10. Side 193) 

 

Ud fra de data der foreligger kan man sige, at de dominerende fortællinger varierer fra område til 

område. Tværfagligheden er en del af det gode budskab som område 10 kan fortælle. I område 20 

er der en bevægelse i den rigtige retning mod integreret tværfaglighed. Sygeplejerskerne deltager 

hyppigt i morgenmøderne, dog halter det med frokostmøderne. Hvorimod i område 30 arbejder 

sygeplejerskerne monofagligt i et lukket rum, og der er ikke tegn på bevægelse her. 

Forskellen mellem forventning og praksis, kan have konsekvenser for den enkelte sygeplejerske, 

som kan føle sig fremmedgjort og have svært ved at se relevansen og sammenhængen af de 

opgaver der laves. Hvilket vil sige, at hvis ikke lederne er med til at skrive plottet, skriver 

medarbejderne selv historien som baseres på umiddelbare erfaringer og historier fra stedets kultur. 

Derfor er man nødt til, at belyse hvilke tynde fortællinger der fortælles i organisationen. 

Modfortællingen må nødvendigvis begynde i introen. Caroline fortæller om den første dag efter 

introen hvor hun kørte med en af de faste sygeplejersker i område 20: ”Men jeg synes, den anden 

jeg kørte med, der manglede lidt den lyst til at lære op. Det der med at jeg skulle køre med; vi må 
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lige se, puha. Det virkede som om, puha, Vi må lige se, jeg kan ikke finde ud af det er det virkelig 

irriterende, at jeg er med.” (Caroline område 20. Bilag 4. Side 74). 

Det er ikke uvæsentligt hvem den nye medarbejder kører med, i eksemplet kunne Caroline have 

flere potentielle sygeplejerske stillinger i spil og denne sygeplejerske som med al tydelighed viser 

hvor ubekvemt det er, at have Caroline med kunne sagtens være indirekte pennefører på en 

kommende opsigelse. Derfor ligger en del af det alternative plot i de strategiske valg. Hvilken 

mentor skal de nye sygeplejersker følges med, hvordan skabes det bedste læringsmiljø etc. 

På spørgsmålet om hun følte sig tilovers svarede hun: Ja indimellem, nu er jeg ikke en nyuddannet 

sygeplejerske, så jeg kan godt øh ligge kompression, doserer medicin, der er vi forskellige, men jeg 

kan godt lide at blive kastet ud i opgaven. Så der sagde jeg hurtigt ”kan jeg ikke få mine egne 

besøg”, så kan jeg ligesom prøve at komme ud. (Caroline område 20. Bilag 4. Side 74.) 

 

Noget af det som Caroline fremhæver som det mest betydningfulde, for hendes intro til 

hjemmeplejen var den hele dag hun fulgtes med en sosu-hjælper: ” Øhm og så helt klart det at 

kører med en hjemmehjælper. Altså da jeg kørte med Bianca (sosu-hjælper), det giver sindssyg god 

mening at man ligesom for set ”gud ja det samarbejde det er virkelig vigtigt altså” (Caroline område 

20. Bilag 4. Side 78).  

 

Skulle man tegne et nyt plot, så vil det handle om at begrænse kompleksiteten for den nyansatte 

sygeplejerske det første måned, men også begrænse støjen fra frustrationer og konflikter. Det 

handler også om, at det er de rigtige narrativer som medarbejderen bærer med sig, ellers er der en 

risiko for, at medarbejderen selv begynder at producere tynde narrativer i sin frustration over ikke 

at være imødekommet. 

 

5.9 Fortællingen om hjemmesygeplejen 

Michala Schnoors henvisning til appreciative inquiry, handler om, at udforske, bidrage og få øje på 

det som er det bedste for organisationen55 . Hun mener hermed at det handler om, at udforske og 

                                                           
55 Side 64-66. Michala Schnoor, Narrativ organisationsudvikling, at forme fælles mening og handling. 2. udgave. 2. 
oplag. 2016 Dansk Psykologisk Forlag. 
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forstå hvad det er som medarbejderne ønsker sig mere af. Hvad er lykkes og på hvilken måde kan 

de erfaringer bidrage til, at skabe mere af dette i fremtiden. Schnoor henviser til Peter Lang der 

siger, at bag ethvert problem er en frustreret drøm, hvor drømmen kom først. Herved ligger der en 

forestilling om, at medlemmer af en organisation, har tendens til, at handle i forhold til deres 

forestillinger om fremtiden. Frustrationerne antager derved et andet lys. Ser vi på Rikke fra område 

20 som fortæller: ”Jeg synes at, mit introduktionsprogram, jeg har ikke rigtig fået noget på skrift. 

Sådan hvad jeg skulle igennem. Det har jeg manglet synes jeg. Øhm jeg har efterspurgt det nogle 

gange, men det er også, jeg fornemmer lidt det er tiden også, at tiden bare er lidt knap til at man 

lige får ordnet sådanne ting.” (Rikke område 20. Bilag 6. Side 111) 

 

Så bliver det klart, at hun på en meget venlig måde viser (måske fordi det er hendes leder der 

interviewer), at hun er frustreret over ikke at have fået sit introprogram på skrift. Hendes intention 

er positiv, dersom hun gerne vil sikre sig, at programmet bliver fulgt. Eller som tidligere beskrevet, 

hvor Benedikte fra område 10 får valgt sig ind som arbejdsmiljø repræsentant. Hun ønsker, at 

kompensere for den manglende organisationsforståelse og gør dette ud fra en positiv vinkel. De 

ønsker der går igen i flertallet af interviews om karriere valg, skal ses som potentialer for drømme 

om en fremtid i hjemmeplejen. AI modellen kan blive fundamentet for understøttelse af et narrativ 

om hjemmeplejen, de løbende afstemningerne i introperioden, er der hvor medarbejderen og 

lederen sammen kan udforske potentialet for fremtiden gennem introduktionen. Det er væsentligt, 

at dette ikke blot bliver noget der drøftes på medarbejderudviklingssamtalerne, men i stedet er en 

løbende dialog med medarbejder, på personalemøder og monofaglige møder. En dialog der handler 

om hvordan vi når frem til målet. Herved bliver punkt 3. i modellen omkring organisationspraksis en 

metode og en narrativ struktur til, at forbinde faggruppernes relationer og kompetencer på. 

Caroline var den eneste sygeplejerske der prøvede dette: ”Frederiksberg Kommune egentlig er. 

Øhm og så helt klart det at kører med en hjemmehjælper. Altså da jeg kørte med Bianca, det giver 

sindssyg god mening at man ligesom for set ”gud ja det samarbejde det er virkelig vigtigt altså” 

(Caroline område 20. Bilag 4. Side 78). 

 

For Caroline var det helt centralt for hende og et af de vigtigste faktorer for, at forsætte i 

hjemmeplejen: ”så altså selvfølgelig også kollegaerne, samarbejdet med kollegaerne og der snakker 
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jeg både med hjælpere, assistenter og sygeplejersker øhm. Ja det er så mere personligt, men det 

skulle være udviklingspotentialet.” (Caroline område 20. Bilag 4. Side 91). 

 

Caroline havde desværre fået den stilling som hun havde drømt om og skulle påbegynde en PHD. 

Dette var afklaret inden interviewets start. Udbredelse af kendskab til de andre faggrupper, som 

også har til formål at udbygge de sociale relationer, er fremover et fast punkt i introduktionen i 

område 20.  

 

I selve dialogens konsistens vil CMM-modellen (coordinated management of meaning), være egnet 

som dialogmodel. Frem for at fastslå at sygeplejerskerne skal gå ind og vise flaget, fordi det nu er 

noget ledelsen forventer. Så skal fordelene visualiseres eksempelvis på de monofaglige møder, hvor 

drøftelsen af en kompleks fælles borger, vil give god mening at bringe op på de tværfaglige møder. 

Har hjælperne en borger der er nået til den terminale fase, vil det så ikke være en fordel, at komme 

med ud og deltage i plejen, for herved at få indtryk af borgers kontekst? Erfaringsudveksle 

problematikker om eksempelvis hjælpemidler i hjemmet på det tværfaglige møde? Herved flytter vi 

os fra diagnosen til helheden.  

 Ved at bruge den tiden til, at indføre sygeplejersken i opgaverne, fortæller man et narrativ, hvor 

man viser man sætter pris på medarbejderen. Man fortæller en historie om, at det er helt 

acceptabelt at være novice i hjemmeplejen. Fortællingen om at det program som den nyansatte 

sygeplejerske skal igennem, vil bringe sygeplejersken op på et funktionelt niveau. I dette ligger der, 

at man forstår organisationen, forstår hvordan man kan løse opgaver, man ikke har stået i før etc. 

Den nye sygeplejerske vil vide hvad de forskellige faggrupper kan, for derved at kunne søge 

sufficient sparring. Ud fra data fremgår det, at det skaber mistrivsel og utilfredshed med 

arbejdsmiljøet, når man ikke har fået den rette intro: ”Nej det synes jeg ikke, jeg har kendskab til 

arbejdsgange fra aftenvagten, hvis man lige pludselig står i en situation hvor jeg, men øh jeg synes 

lidt at, at, at de, hvad hedder det introperioden den… den er ikke så struktureret, man bliver kastet 

lidt ud i det.” (Signe område 30 Bilag 9. Side 179).   

 

Den anden del af fortællingen der kan udgøre en del af plottet i den tykke fortælling om 

hjemmeplejen, kan handle om hvordan man kan reducere eller nedbryde kompleksiteten. Som jeg 



 

43 
 

skrev i indledningen kan hjemmeplejens opgaver ikke deles op i fragmenter som på et hospital, hvor 

de behandlende afdelinger har speciale i hver deres organ. Men der er dog muligheder for 

forenkling. Det er her sygeplejeklinikken kommer ind i billedet. Klinikken er et eksempel på public 

value dersom, at det er en platform som er til rådighed, når borgeren har behov for det etc. Her 

handler det om hjemmeplejen som organisation, hvis eksistensgrundlag udelukkende betinger en 

offentlig værdi, public value, der beretter organisationens eksistensgrundlag. For at organisationen 

kan have en politisk legitimitet, hvor den skal levere den bedst mulige behandling med dertil 

hørerende faglighed og service understøttelse.  

 

Som beskrevet i den indledende del af analysen, så er formålet med projektet, at undersøge om der 

er faktorer der, har betydning for fastholdelse de nyansatte medarbejdere. Hvis ikke det lykkes, vil 

det betyde et kapacitetstab for hjemmeplejen. Kapacitet betyder i denne sammenhæng,56 

sygeplejerske med høje og almindelige kvalifikationer. Kapaciteter der er nødvendige for, at kunne 

løse opgaverne.  I dette ligger udviklingen af kompetencer til, at varetage specifikke opgaver. Det 

tager lang tid, at opbygge en hjemmesygeplejerske, klæde vedkommende på til, at løse opgaverne. 

Det er eksempelvis blevet meget vanskeligt, at anvende vikarer i sygeplejen i dag, da de er afskåret 

fra data anvendelse og forståelse i eksempelvis sår behandling og medicin dispensering. Et sår er 

ikke bare et sår og en dosering er modsat mange forestillinger særdeles kompleks57. Hvis ikke 

sygeplejersken har indblik i de systemer, der understøtter behandlingen gennem adgange til fælles 

medicinkort, viden om data indsamlede risici ved sårpleje, så vil der ske alvorlige fejl. Derfor bliver 

introduktionen en kapacitetsopbyggende proces, hvor sygeplejersken får en konkret viden om, hvor 

der kan hentes viden om ressourcerne i hele hjemmeplejen.  

I den kapacitetsopbyggende proces bliver sygeplejerskeklinikken en platform, for koncentreret 

læring af diverse instrumentelle behandlinger uden social kontekst og støj. Den sociale kontekst skal 

forstås som, de faktorer og udfordringer som borgeren har i sit hjem. Udfordringer som kan være 

svære at håndtere for sygeplejerskerne, nogle gange fordi man træder ind i borgers kontekst. 

Eksempelvis It-problemer, defekte håndvaske, rygning i hjemmet, skadedyr, smitsomme 

                                                           
56 https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=kapacitet 
57 https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2007-25/for-mange-fejl-i-medicinadministrationen 
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infektioner, kontroverser med pårørende etc. Det er tale om faktorer der ofte udfordrer det 

sundhedsfaglige personale. Faktorer der ofte kan håndteres af borger, netværk eller pårørende. 

Sygeplejersken i klinikken arbejder i et stabilt og rent miljø, med alle remedier inden for 

rækkevidde. Besøgets varighed bliver samtidig kortere, da hele fokus er på behandlingen og ikke på 

borgers bolig og sociale miljø. Det kommende projekt om skærmbesøg i Frederiksberg Kommune58, 

bliver ligeledes en lærings og arbejdsplatform som reducerer og skærmer medarbejderen for den 

omkringliggende sociale støj. På samme måde som med klinikken, så skaber skærmbesøget ud fra 

de nuværende erfaringer kontinuitet for borgeren, vel og mærke også på borgerens præmisser. 

Borgeren skal ikke længere sidde nervøst og vente på hvem af sygeplejerskerne der kommer eller 

hvornår. Borgeren kan være relativ sikker på, at det er en medarbejder fra det samme lille team og i 

modsætning til en robot støvsuger, så foregår der en social interaktion mellem borger og 

medarbejder, men under mere faste og afklarede rammer. De teknologiske løsninger betegnes 

under et samlet broget udtryk som velfærdsteknologier, selvom de spænder over et meget stort 

område. Men det kræver, at man har den operationelle kapacitet til, at kunne løse opgaverne. Det 

betyder kapaciteter til, at kunne vedligeholde, varetage og rekruttere borgere til klinikken. 

Vender man blikket ud mod den værdi, som disse nye tiltag har for borgerne. Så er det klart, at 

hjemmeplejen er et værktøj til, at forebygge yderligere sygdom og stabilisere forløb af mere 

kroniske og vedvarende karakter i alle aldre. Hjemmeplejen skal som Mark H. Moore siger, genere 

offentlig værdi. Udfordringer i den udekørende struktur, giver også udfordringer hos borgerne. Det 

kan være i forhold til kontinuiteten, medicinfejl, manglende behandlingsplaner etc. Derfor er 

klinikken i område20 et tiltag, der er med til at generer det Mark H. Moore betegner som public 

value. Samtidig bliver klinikken en strukturskaber for sygeplejerskerne, men i høj grad også for 

borgerne. Klinikken er et af de værktøjer, der er blevet omformet som indslusningsværktøj for ny 

ansatte sygeplejersker og sygeplejestuderende. Samtidig bliver de to sygeplejersker der normalt 

varetager klinikkens drift og planlægning til kapaciteter for læring og supervision.  

 

De to sygeplejersker der varetager klinikken, er ikke blandt respondenterne. Dersom jeg ikke 

vurdere, at jeg ville få de rette data på grund af deres positive tilgang. Begge sygeplejersker 

startede i den urolige periode i anden halvdel af 2017 og er begge blevet. Det som jeg antager var 

                                                           
58 https://startvaekst.dk/vhhr.dk/kommunal-vidensdeling/0/5 
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årsagen til, at de blev var, at jeg isolerede dem fra støjen fra de ældre sygeplejersker og inviterede 

dem ind i maskinrummet. Det betød, at de var med til at forme klinikkens indretning og funktioner, 

samtidig med, at de skulle sikre at der var flow i antallet af borgere. Dette blev startskuddet på en 

prototype af sygeplejersker, der både kan planlægge og som blev iklædt til, at være godt rustede til 

at anvende journalsystemet. Det har betydet, at begge indgår i mødeaktiviteter, der handler om 

planlægning og fremtidige projekter. Prototypen er tænkt som en måde til, at give flere af 

sygeplejerskerne indsigt i maskinrummet. Herved skabes der indblik i kompleksiteten i 

hjemmeplejen. De gives værktøjer til at håndtere komplekse problemstillinger. Man kunne også 

argumentere for, at dette blot er en form for ambassadør, hvor man klæder nogle af 

sygeplejerskerne på, at arbejde på et andet niveau. Denne form for hjemmesygeplejersker 

kvalitetssikre også journaler på borgerne således, at det faglige niveau fastholdes.  

 

Det er de operationelle kapaciteter der er nødvendige for, at kunne vedligeholde klinikker, 

kommende skærmbesøg, varetage kontorfunktion i weekender, oplæring af nye medarbejdere, 

journalisering og opfølgning. Indførslen i maskinrummet i forhold til planlægning, giver også en 

forståelse af nødvendigheden i en struktureret planlægning. Herved bliver de også medspillere i 

forhold til løsninger af kommende udfordringer. 

 

Modellen viser sammenhængen i forhold til Mark H. Moores model oversat til hjemmepleje 

forhold. Hjemmeplejens berettigelse og forsatte eksistensgrundlag i en privatiseringstid, handler 

om hvad der giver mest offentlig værdi. Dette er kun muligt hvis en hjemmeplejeinstitution har en 

volumen og kapacitet til, at være tilpasningsdygtig i forhold til borgernes behov, men i høj grad også 

i forhold til økonomien. Narrativets betydning bag modellen kan være, at hjemmeplejen er 

mangfoldig, med en vifte af potentielle muligheder for udvikling og karriere. Hvor den offentlige 

værdi vil handle om kontinuitet, fraværet af ventetider, fraværet af indgriben i den private sfære. 

Strategic public management handler om, at se mulighederne. Moore skriver: 
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“Public Managers create public value. The problem is that they cannot know for sure what that is. 

Even if they could be sure today, they would have to doubt tomorrow, for by then the political 

aspirations and public needs that give point to their efforts might well have changed. “59  

 

Det handler derfor om hvordan man kan, arbejde med nye politikker og tiltag på et taktisk niveau. 

Se de nye tiltag som emergerende forstyrrelser, der måske kan anvendes strategisk og offensivt 

som eksempelvis fastholdelses- og læringsstrukturer der har den side effekt, at de kan reducere 

kompleksiteten, producere struktur og tryghed. 

 

Der er desværre ikke data i undersøgelsen, der siger noget om hvorvidt klinikken har været god 

eller dårlig for fastholdelsen. Men fælles for område 20 er, at både Rikke, Nina og Caroline har 

været i klinikken i forbindelse med deres introduktion. Når de ikke bringer klinikken op, kan det 

skyldes, at den primært styres af to faste sygeplejersker, som har stået for oplæring i nye procedure 

omkring medicin og sår og måske derfor ikke forholder sig til den. I klinikkens startfase var det 

svært, at rekruttere borgere. Primært på baggrund af modstand, fra sygeplejersker, der ikke ville 

afgive deres borgere. ”lige hende her kan I ikke tage hun er alt for skrøbelig” etc. Motiverne har 

formodentlig handlet om usikkerhed i forhold til hvad det ville betyde for borgerne. En af de 

”gamle” sygeplejerske luftede sin utilfredshed med klinikken kort efter dens åbning. Hun beklagede 

sig over, at nu overgik alle ”bufferbesøg” til klinikken, så der kun ville være meget komplekse besøg 

tilbage. Dette har dog ikke været bragt op siden. Efter afslutningen af denne undersøgelse, er der 

åbnet klinik i område 10 og område 30 åbner en klinik i januar 2019. 

6.0 Konklusion  

Da jeg gik i gang med projektet, havde jeg en lang drøftelse med min chef omkring emnet 

fastholdelse, hvor hun lidt i sjov sagde, at jeg nødig skulle ende ud med, at konkludere at 

sygeplejersker bare skulle have weekendfri, mere i løn, 3 timers køretid om dagen, kun dagvagter 

                                                           
59 CREATING PUBLIC VALUE STRATEGIC MANAGEMENT IN GOVERNMENT, Mark H. Moore, side 57, HARVARD 
UNIVERSITY PRESS Cambridge, Massachusetts London, England, Copyright © 1995 by the President and Fellows of 
Harvard College All rights reserved Printed in the United States of America Fifth printing, 2000 
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og så en teamleder. Dette var ligeledes min frygt, men det er ikke det som er kommet ud af 

undersøgelsen.  

Som den forstående forsker, arbejder man i dialog med respondenterne ud fra en personlig 

forståelsesramme. Mine antagelser var, at sygeplejersker var teknologi forskrækkede, som følge af 

uddannelsen og den indbyggede modstand der lå heri. Der var dog intet i undersøgelsen, der 

indikerede en sammenhæng eller data som kunne bekræfte dette. Det var interessant, at emner 

der omhandler professionen ikke var synlige. Antagelser om, at sygeplejerskerne med 

udgangspunkt i deres fagprofession, ikke ønsker et samarbejde med andre faggrupper var der ikke 

belæg for. Ønsket om, at holde monofaglige møder, har heller ikke forbindelse til, ikke at ville 

arbejde tværfagligt. Tværtimod vil det være vanskeligt, at drøfte konkrete og specifikke 

behandlinger i et mere detaljeret niveau med over tredive medarbejdere til stede. 

Fokustavlemøderne (de tværfaglige møder) er triagering ud fra generelle træk. Så som hvilke 

symptomer skal man være opmærksom på, hvem afslutter eller tager over, skal der sygeplejersker 

indover forløbet, kort sagt faglig koordinering og sparring. Omhandler drøftelsen af eksempelvis, 

hvilke forbindingstyper der skal bruges, hvor hyppigt der skal laves forbindeskift eller hvordan det 

skal dokumenteres i journalen etc. Dette bør foregå i et monofagligt rum, hvor der er ro og tid til 

faglig fordybelse. En tro på, at tværfaglighed var løsningen på alle udfordringer, kan vel betegnes 

som en tynd fortælling båret af lederne, herunder jeg selv.  

Teknologien var en del af en samlet kompleksitet i forforståelsen. Selvom der ikke er data der viser, 

at sygeplejersker skyr nye teknologier, så er teknologiens indmarch et billede på hvor teknisk og 

avanceret sygeplejen er blevet. Det er et billede på, at den faglige vurdering vægtes højere i data 

end intuition. Den omfattende koordinering som følge af afstande til borgerne, 

samarbejdspartnere, adgang til viden og tidstro data, er mere tidskrævende og tværfaglig 

koordinering bliver en betydelig opgave. Teknologien med indførslen af nyt journalsystem og nye 

arbejdsgange, ville have været en problematik der var blevet rejst i undersøgelsen hvis det havde 

haft en signifikant betydning for fastholdelsen. Man kunne argumentere for, at hvis gruppen af 

respondenter havde bestået af de ældre sygeplejersker, kunne resultatet have set helt anderledes 

ud. Ingen af de interviewede sygeplejersker medbragte en teknologi forskrækkelse eller modstand, 

men derimod et ønske om at besidde de kompetencer som det nye system kræver: ”og det var 
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enormt rart at der blev taget hånd om de it-problemer som systemet nu gav os.” (Katrine område 

10. Bilag 8. Side 146). 

Hermed kan det tyde på, at fastholdelse ligeledes handler om, at være klædt på til at kunne løse 

opgaver og koordinering. Føle sig tryg i en strukturer, der understøtter de opgaver, både i forhold til 

logistik, faglighed og støttefunktioner. 

Ud fra data er det tydeligt, at der i område 10 og 20 efterspørges en teamleder, modsat område 30 

hvor der ikke er noget der peger i retning af dette. Hvorfor det forholder sig sådan er svært at 

afgøre. Det er ikke muligt at afgøre om der allerede praktiseres en form for teamledelse, eller om 

normeringen er anderledes. Område 30 adskiller sig væsentligt, eksempelvis på det tværfaglige 

område hvor område 30 ingenlunde har implementeret dette. Her kan det tyde på at man har valgt 

at bevare en monofaglig struktur, og har ikke implementeret hjemmeplejens/kommunens vision på 

området. Der kan være flere grunde til dette, frygten for konflikt med medarbejderne, frygt for 

sygefravær i gruppen etc. Når det tværfaglige samarbejde ikke lykkes, ligger ansvaret først og 

fremmest i ledelsestilgangen. Dersom der ikke noget der tyder på dette på medarbejdersiden. Det 

kan sagtens have været tilfældet tidligere og en af grundende til, at der kun er fire af de oprindelige 

sygeplejersker (ud af sytten) tilbage i område 20. I område 10 er der tre af de oprindelige 

sygeplejersker tilbage. I område 30 burde det forholde sig anderledes, men det har ikke været 

tilfældet. Man kan sige, at forandringer har stor indflydelse på fastholdelse af medarbejdere, men 

det er ikke en signifikant faktor i forhold til nye medarbejdere. Der er intet i de indsamlede data 

som berører de forandringer, der har været i eksempelvis 2018 med implementeringen af det nye 

journalsystem. Det er helt andre faktorer der har vist sig at have betydning for om sygeplejersker 

bliver. Dermed er det ikke forandringerne, men oversættelsen af dem som bliver afgørende. 

1. Organisationsforståelse og indsigt. 

2. Gennemsigtige karrieudviklingsmuligheder. 

3. Mulighed for monofaglig sparring.  

4. Tæt ledelse og ledelsessparring.  

Teamledelse er nødvendigvis ikke løsningen på alle problemer, på den anden side er det en relevant 

diskussion. I område 20 har jeg indtil videre valgt, at have tre sygeplejersker i en form for tovholder 

funktion. Disse tre sygeplejersker (to af dem er de kliniksygeplejersker som blev omtalt tidligere) 
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der monitorere journaliseringen, tilbagemeldinger på borgerne. Dette varetages dagligt for, at 

understøtte sygeplejerskerne, fastholde niveauet i forhold til anvendelse af systemet samt reducere 

kompleksiteten og ikke mindst mængden af koordineringsfejl. Samtidig er det en vigtig 

støttefunktion for mit lederskab. Disse tre sygeplejersker arbejder i tæt samarbejde med 

planlæggeren (for sygeplejen), for i modsætning til hjemmeplejens faglige stab, bliver 

monitoreringen langt mere relevant praksisnær og langt mere vedligeholdende fremfor et fokus på 

fejlfinding. Herved kan jeg selv blive aflastet i forhold til det forholdsvis store arbejdspres der ligger 

i, at være direkte leder for sygeplejerskerne og samtidig skal varetage den øvrige ledelse, herunder 

at være leder af ledere. Den indsigt som disse tre sygeplejersker får, bliver anvendt i de 

monofaglige møder. Herved bliver de monofaglige møder relevante og ikke blot et forum for 

besværlige eller komplekse borgere. For de tre sygeplejersker vil det også på sigt kunne betyde 

noget i forhold til andre karrieremuligheder i hjemmeplejen. 

Hvorledes kunne hjemmeplejens plot og rækkefølge se ud?: 

 

1. Intro: To dages fælles intro (nuværende model). Udpegning af mentor. 

2. Organisationspraksis: Følg med de forskellige faggrupper i marken, sosu-hjælpere og 

assistenter, med tyngde på de tværfaglige møder og tværfaglige samarbejde i to dage.  

3. Klinik praktik i 7-14 dage, journal og dokumentations træning. 

4.  Forventningsafstemning med leder, både som en tryghedsskabende foranstaltning. Men 

også en sikring af, at der bliver samlet op på delmål i introduktionen, trivsels afstemning. 

5. Udekørende som føl med mentor, her vil der blive tale om, at man begynder at udfører 

opgaverne, dokumenter og evaluere under mentor supervision i to uger. 

6. Opfølgende forventningsafstemning og evaluering med leder, både som en 

tryghedsskabende foranstaltning. Men også en sikring af, at der bliver samlet op på delmål i 

introduktionen, trivsels afstemning. Ligeledes vurderes det her om sygeplejersken er parat 

til, at blive sat fri i forhold til selvstændige besøg. Der aftales et niveau og eventuelle 

punktoplæringer aftales i forhold til eksempelvis sår, palliation, psykiatri, inkontinens og 

udskrivelser. Hvor man mødes med en koordinerende sygeplejerske under udvalgte besøg. 

Køre med aften/nat sygeplejen. 



 

50 
 

Dette er blot et eksempel på hvordan det kunne se ud. Sammensætningen ville være anderledes, 

hvis den nystartede sygeplejerske er en erfaren hjemmesygeplejerske. Dette er dog sjældent 

tilfældet. Plottet skal understøttes ledelsesmæssigt, hvis det ikke blot skal ende som en død 

strategi. 

7.0 Perspektivering 

Fremtidens arbejdsplads skal gøres mere attraktiv. Vi skal lære at brande os på eksempelvis 

arbejdsmiljø og arbejdsglæde. Der arbejdes (på papiret) lige nu med muligheden for, at åbne en 

klinik mere, der skal ligge fremskudt i et område, hvor der er en forholdsvis stor koncentration af 

borgere. Tilbagemeldingen fra brugerne af Klinikken er positiv Dette er et narrativ om, at nye tiltag 

trods besparelsesgrunde, kan give værdi for borgerne og værdi for dem der varetager disse 

funktioner. Klinikken i sig selv er ikke et narrativ, men det bliver en struktur der understøtter et eller 

flere narrativer. De kommende skærmbesøg kan ligeledes blive et eksempel på dette. Begge 

strukturer kan have en kompleksitetsnedbrydende effekt, hvilket er positivt, og giver de 

medarbejdere en klar ramme for opgaven. I dette kan man tale om en genfortælling eller 

genforfatning af hjemmeplejens fortælling om mangfoldigheden af de opgaver og de muligheder 

som er i en hjemmepleje. Det ville være interessant, at undersøge de perspektiver som disse nye 

tiltag giver og værdi, som borgere og medarbejder oplever. Frem for et scenarie hvor den tynde 

fortælling er; at der spares så meget, at borgerne nu tvinges til at gå på klinik, eller få doseret 

medicinen via en skærm. Så kan modfortællingen være, at det bliver fortælling om 

tryghedsskabende platforme der både bevarer den sociale interaktion, øger kontinuiteten og 

reducere borgers ventetid. Dette betyder ikke, at det faglige niveau forringes, men i stedet bliver 

mindre kompliceret og afstandene reduceres ligeledes. Fremtiden vil bringe mere 

velfærdsteknologi og den offentlige leders vigtigste opgave bliver, at få det til at give mening. 

Mening skabes gennem genforfatning, hvor en vigtig pointe er, at både medarbejder og borger skal 

kunne spejle sig i fortællingen.                                             

8.0 Personlig udvikling  

 

Gennem hele min Master Of Public Governance har fokus for mit ledelsesudvikling haft 

fagprofessionens mangfoldigheder som fokus. Jeg kunne også skrive magtprofession og ikke 
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sygeplejersker, for det var den ledelsesudfordring der på mange måder var tæt på at slå mit 

lederskab ud af kurs. Det skyldes ikke mindst det store pres som det er, at være leder for så mange 

medarbejdere, hvor en meget lille procentdel af de ansatte kræver forholdsvis meget ledelse. Mit 

udviklingsfokus i forhold til mit oprindelige våbenskjold i 2015 har ikke ændret sig væsentligt.60Det 

handler forsat om, at kunne bevare indflydelse trods strømmen af styringsregimer, der holder en 

nede igennem kontrol. Min oplevelser af, at stærke fagfællesskaber tenderer til, at genere lukkede 

selvforståelser der kommer til udtryk i tynde fortællinger. Fortællinger som ofte hindre andre 

fortællinger i, at træde frem. Er på mange måder blevet udfordret gennem hele mit 

uddannelsesforløb på CBS.  Jeg har nok måtte indse, at det ikke er fagprofessionens genvordigheder 

der har udfordret mig, men frygten for at miste indflydelse og magt i en lukket kultur af 

sygeplejersker under forandring. Min problemstilling er under MPGèn trådte frem i mange 

teoretiske rammer og forklædning, fra den protreptiske udskammening ”når i ikke handler til det 

fælles bedste…”, til den strategiske selvledelsespisk ”gør det af pligt og af nødvendighed”. Men dette 

er dogmatiske tilgange, som måske blot bliver ligefremme og problemløsende tilgange, der kun 

kradser i overfladen af noget helt andet. Mine antagelser er for alvor blevet udfordret i dette 

projekt. Antagelsen om, at selvledelse af viden medarbejdere er lykken, især præget gennem min 

diplomledelses uddannelse fra Metropol. Jeg må konstatere, at intuitionens tid er ved at finde et 

andet leje. Et leje der mere bevæger sig i et område, der handler om adfærd og psykologi hos 

borgerne end behandling. I stedet er den positivistisk datadrevne sygepleje ved, at gøre sit indtog. 

Det kan være smertefuldt for nogle, men effekten af de nye behandlings og scoringskoncepter vil 

med sine resultater vinder genhør. I en tid med mere data baserede styringskoncepter, bliver 

selvstyring mere en floskel end en realitet. Jo mere data vi generer over tid, jo mere målrettet bliver 

vores tilgang i det faglige område. Dette begrænser indflydelse, og man tvinges i en eller anden 

grad til at underlægge sig disse systemer. Det er derfor en illusion, at tro, at der er selvstyring i 

opgaveløsningen. Derimod kan tilrettelæggelsen af arbejdsprocesserne, fastholdelse af niveauet, 

være nogle af de områder hvor ledere og medarbejdere sammen kan mødes i maskinrummet.  Min 

rolle som leder har udviklet sig fra motiverende ledelse, til ledelse der skaber indsigt og forståelse i 

det, hvor ikke længere er valgmuligheder. 

                                                           
60 Bilag 11. side 200 
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Bilag 1 

 

Forskningsspørgsmål Spørgsmål 

1. Hvilke bevæggrunde og årsager kan 

bevirke at sygeplejersker vælger 

hjemmepleje 

 

1. Kan du fortælle mig kort om din 

baggrund? 

2. Kan du prøve at fortælle hvilke årsager 

der var til at du valgte at søge stillingen 

som hjemmesygeplejerske? 

3. Kan du beskrive nogle fordele ved 

hjemmeplejen som er anderledes end 

andre steder som du har arbejdet? 

1. Hvor stor betydning har en god dialog 

med ledelse og kollegaer for en forsat 

ansættelse? 

1. Hvad var dit indtryk af sygeplejegruppen i 

forbindelse med din intro periode? 

2. Hvad var dit indtryk ledergruppen i 

forbindelse med din intro periode? 

3. Hvad er betydningsfuldt for en god 

introduktion? 

1. Hvordan forløb din introduktion? 

a. Sidemandsoplæringen, hvad var godt 

og hvad var mindre godt? 

b. De to introdage, hvad var godt og 

hvad var mindre godt? 

c. Hvilke to forløb var mest udbytterige i 

forhold til din læring? 

d. Var der forskelle mellem intro og 

praksis? 

e. Var der elementer i din intro, som ikke 

havde forbindelse til den 

efterfølgende praksis? 
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f. Kan du beskrive de fordele som du 

oplevede efter introen? 

4. Hvilken indflydelse har 

kommunikationen indbyrdes med 

kollegaerne for interessen for at 

forsætte i hjemmeplejen? 

2. Hvordan har forholdet til dine kollegaer 

været? Hvad har været godt og hvad har 

været mindre godt. 

3. Har du oplevet at der har været plads til 

læring? 

4. Har det været muligt at få hjælp hos 

kollegaer, når du har været i tvivl? 

5. Kan du beskrive på hvilken måde 

forholdet til kollegaerne har betydning? 

5. Interaktion med ledelsen 1. Har ledelsen været synlig? 

2. Har ledelsen været tilgængelig? 

3. Har ledelsen en stor betydning for din lyst 

til at forsætte i hjemmeplejen 

6. Beskriv 5 punkter der har størst 

betydning for at blive i hjemmeplejen 

1.           Beskriv de 5 punkter der har størst 
betydning       for at ville blive i hjemmeplejen 

7. Hvilke overvejelser har sygeplejersker 

der har været ansat i mindre end et år 

for fremtiden i hjemmeplejen 

1. Kan du beskrive hvilke tanker du gør dig 

omkring din forsatte ansættelse i 

hjemmeplejen? 

2. Hvad ville være væsentligt i forhold til en 

fremtid i hjemmeplejen.  
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 Caroline Nina Rikke 

Syn på karriere Ja altså på kandidaten gjorde 
de meget ud af at sige at 
kommunerne, primærsektoren, 
der er et kæmpe 
udviklingspotentiale. 

at jeg har haft meget svært ved at se 
udviklingsmuligheder, jeg har haft svært 
ved at se fremtidsudsigter her. Hvor jeg 
synes der var, følte jeg i hvert fald at der 
var rigtig mange muligheder på mit gamle 
arbejde. Der var i forhold til, hvis man ville 
noget i forhold til sår, studerende eller 
altså, jeg synes det er meget åbent i 
forhold til videreuddannelse og få flere 
kompetencer. 

Ja jeg ved ikke om det skal være 

ledelsesvejen eller om det skal være en 

videreuddannelse, en kandidat eller om vi 

er helt over i sundhedsplejerske, men jeg 

ved at jeg på sigt… 

 

Syn på 

vagtsammens

ætning 

”Både med weekend vagter 

hver tredje weekend eh hvor 

det var 12 timers vagter, så der 

fyrede vi lige 36 timer af på en 

weekend, øh 32 undskyld øhm 

og så skiftende vagter, det var 

jo tre holds arbejde. Det synes 

jeg var hårdt.” 

Og så arbejdstiderne, det er 
jo gode arbejdstider, men 
jeg kan bare mærke at alle 
de helligdage man skal tage 
og hver fjerde weekend, 
kunne jeg nok godt leve 
med. Men helligdagene, det 
bliver simpelthen for 
voldsomt med et barn. 
 

Så øh har jeg fået to børn og 
jeg ønskede ikke at gå i tre 
holdsskift mere og arbejde 
hver tredje weekend. Så 
arbejdsforholdene her i 
forhold til arbejdstiderne, er 
bedre. 
 

Syn på løn  Her ja lønnen, jeg har jo også mistet en del 

tillæg efter jeg er startet her. 
 

Ledelse Men jeg synes at jeg nogle 

gange har manglet en 

mellemleder, altså en ligesom 

Jeannette som gør med 

assistenterne, hun går ind og 

holder de møder. 

 

Ikke særlig synlig, i forhold 
hvad jeg har været vant til. 

Altså jeg havde en leder 
som sad sammen med os og 
ligesom var ansvarlig for os. 
Hun var meget på i forhold 
til problemstillinger, altså 
møder, fik rigtig mange 
mails med nye tiltag og 
informationer. Ja. 

 

Der har været nogle dage hvor man har 

haft brug for dig, hvor du så ikke var der. 

Det er der hvor folk ikke kan svare på helt, 

hvor du er henne. For eksempel så kom du 

ind i går og sagde ”jeg er her til kl. 12 i 

dag”. Det synes jeg er rigtig vigtigt, øhm 

som leder man fortæller hvis man er ude 

af huset, går, eller giver beskeden videre 

således at der er nogen, så ved man ”nåh 

du er her ikke”. Så kan man gå tilbage i 

morgen. Øhm så synes jeg det er vigtigt at 

du viser dig om morgenen der, når vi 

møder ind. Det giver synlighed og overblik 

synes jeg. At du ligesom ved hvad der rør 

sig.  

 

Struktur Ja helt sikkert det synes jeg, 
øhm at det der med at du går jo 
ind i et hjem. Så er du der altså 
og så er det en borger, et 
ægtepar man ligesom har at 
forholde sig til ikke. Så det der 
med at man ligesom gør 
tingene færdige. 

Nogle gange helt sikkert for mange mails 

men, men stadig væk der var… 

Ja?  

Der var et helt andet informationsniveau. 

Et andet flow på informationer og det har 

du savnet simpelthen? 

Jo jeg synes lidt, ja, ja det, kan godt mærke 

at nu hvor jeg er nede i tid da man hele 

også meget mere kompleks end jeg 
egentlig havde troet. 
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tiden tænker ”nå gud gør man nu sådan 

det, har jeg altså heller ikke lige hørt”. 

Måske så 
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Bilag 2. 

Semistruktureret Interview Fase 3  

Dato 

Formålet med interviewet 

CBS-speciale omkring fastholdelsesstrategier for sygeplejersker i en hjemmepleje. 

 

Varighed Mellem 20 og 30 min 

Interviewet vare i 30 min. 

Baggrund:  

 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

2. Fremmer udviklings og karrieremuligheder 

motivationen til at blive i længere periode som 

sygeplejerske i en hjemmepleje  

 

1. Kan du fortælle mig hvad du tænker, når der 

tales om karrieremuligheder i hjemmeplejen? 

Kan du angive hvilken betydning det har i for til 

en forsat ansættelse 

 

 

2. Oplever du hjemmeplejen som gennemsigtig i 

forhold til karrierer muligheder?  

 

2. hvilke Ledelsesformer har betydning for 

fastholdelse som sygeplejerske 

8. Hvad forbinder du med begrebet god ledelse?  

9. Hvornår har du brug for din leder? 

 

10. Hvad er din leders vigtigste opgave? 

 

11. Hvordan oplever du ledelsen understøtter det 

tværfaglige arbejde, fokusmøder etc.  

12. Er ledelsen synlig? 

a) Hvad betyder begrebet ”synlighed” 
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13. Hvilken form for styring foretrækker du 

 

14. Hvilken betydning har sygeplejeprofessionen syn 

på faglighed?  

6. Hvad betyder faglighed for dig? 

7. Hvad tænker du om den organiseringsform, hvor 

vi arbejder i teams med sosu-assistenter og sosu-

hjælpere? 

a) Hvad er din tilgang til dette? 

15. Hvilket informationsniveau er væsentligt for at 

kunne arbejde som hjemmesygeplejerske? 

b) Føler du dig godt informeret? 

c) Hvad er vigtig information? 

d) Hvordan er informationsniveauet for 

sygeplejersker? 

e) Får du de informationer du har brug, dvs. 

hvad foregår der i organisationen, nye 

regler, ansættelser, CURA etc. 

f) Er information vigtig for dig, er der 

information der ikke er relevant? 

 

16. Hvilken betydning har introduktionen på den 

forsatte ansættelse som sygeplejerske i en 

hjemmepleje 

1. Fortæl om din intro. Hvad har været godt 

2. Har du oplevet at der har været plads til læring? 

3. Har det været muligt at få hjælp hos kollegaer, når 

du har været i tvivl? 

4. Hvad ville få dig til at overveje at skifte stilling. 

17. Hvilke faktorer udgør de vigtigste elementer i 

forhold til at forsætte som hjemmesygeplejerske. 

1.           Beskriv de 5 punkter der har størst betydning 

for at ville blive i hjemmeplejen, lig dem herefter i 

rækkefølge, hvor nr. 1 vil være den mest væsentlige 

faktor. 

18. Hvilke overvejelser har sygeplejersker der har 

været ansat i mindre end et år for fremtiden i 

hjemmeplejen 

3. Kan du beskrive hvilke tanker du gør dig 

omkring din forsatte ansættelse i hjemmeplejen? 

Hvad er særligt vigtigt for din videre ansættelse? 
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Bilag 3 

Organisationsoversig over Den Kommunale Hjemmepleje på Frederiksberg 2018 
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xxxxxx
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Bilag 4. 

Semistruktureret Interview med Caroline område 20 

Dato 27 august 2018 

Formålet med interviewet: CBS-speciale omkring fastholdelsesstrategier for sygeplejersker i en 

hjemmepleje. 

Data er efterfølgende fremsendt til Caroline. 

Varighed Mellem 45 og 60 min 

Baggrund Caroline har været ansat som sygeplejerske siden 1. juni 2018 og har netop opsagt sin 

stilling som hjemmesygeplejerske, da hun er blevet opfordret til at søge en forskerstilling fra en 

tidligere vejleder. Færdig uddannet i 2014, arbejdet i Norge som sygeplejersker, læst kandidat cand. 

cur i 2015 færdig 2017. Arbejdet på en hjerteafdeling fra 2017 og frem til sin ansættelse i 2018. 

Valgte hjemmeplejen pga. arbejdstiderne 

 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

4. Hvilke bevæggrunde og årsager kan 
bevirke at sygeplejersker vælger 
hjemmepleje 

 

5. Kan du fortælle mig kort om din 
baggrund? 

Jeg blev færdiguddannet som 

sygeplejerske i 2014 fra Metropol. Tog et 

halvt år til Norge. 

Ja. 

Og var deroppe og arbejde med psykiske 

ældre på et rehabiliteringssted og var så 

også bagefter privatsygeplejerske hos en 

mand med ALS. 

Ja. 

Øhm så lavede jeg noget helt andet, var 

lige et halvt år på højskole og så startede 

jeg min kandidat i sygepleje i 2015. 

Og hvor længe var du på højskole i? 

I et halvt år 

Og det var noget helt… 

Det var bare noget helt andet, det var 

idrætshøjskole, ja ja. 

Ja? 

Det var fordi jeg vidste at jeg ville læse 

kandidaten ikke. Øhm og så sideløbende 
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med at jeg læste kandidaten, da 

arbejdede jeg på en geriatrisk afdeling 

som timelønnet, havde et par vagter om 

ugen og i weekenderne og sådan øhm og 

så øh arbejdede jeg på et plejehjem. 

Hvor jeg var ansat 12 timer om ugen, 

fast efterfølgende ikke, efter den 

geriatriske afdeling, og så startede jeg på 

hjertemedicinsk afdeling i 2017 da jeg 

blev færdig som kandidat. 

Ja. 

Øhm og så skiftede jeg fra 

hjerteafdelingen til hjemmeplejen nu her 

i... 

Og var der nogle årsager til at du ikke 

blev på hjerteafdelingen? 

Altså det var arbejdsvilkårene, 

arbejdstiderne øh… 

Ja... 

Både med weekend vagter hver tredje 

weekend eh hvor det var 12 timers 

vagter, så der fyrede vi lige 36 timer af 

på en weekend, øh 32 undskyld øhm og 

så skiftende vagter, det var jo tre holds 

arbejde. Det synes jeg var hårdt. 

Hvor mange skiftende vagter havde du? 

Vi skulle have 8 skæve vagter pr måned., 

men jeg synes nu tit man havde mere 

Man kom nogle gange op på 10 stykker 

eller? 

Ja og så synes jeg at de nattevagter fra 

19 til syv, de slog en lidt ud. Ja det var 

primært derfor, for jeg kunne egentlig 

godt lide specialet og kollegaerne. 

Så hvis det havde været færre skiftende 

vagter? 

Ja 

Så havde du? 
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Ja og hvis det også havde været hver 

fjerde weekend ikke, det havde hjulpet. 

Så det er noget som er signifikant, noget 

som har stor betydning for om man 

skal... 

Ja det synes jeg. 

Om man skal være det ene eller andet 

sted? 

Ja det synes jeg. 

Så fagligt var der ikke noget som du... 

Overhovedet ikke jeg syntes det var 

meget spændende. 

Du kunne sagtens se dig selv forsætte? 

Ja. 

 

 

3. Kan du prøve at fortælle hvilke årsager 
der var til at du valgte at søge stillingen 
som hjemmesygeplejerske? 
Så vi har været inde på nogle af de 

årsager til at du søger hjemmepleje. Skal 

jeg forstå det sådan, at det både er 

vagter og dårlige arbejdsvilkår i forhold 

til weekender og skiftende vagter 

Ja. 

Var der andre ting der gjorde at du 

tænkte nu vil jeg gerne søge over i 

hjemmeplejen. 

Ja altså på kandidaten gjorde de meget 

ud af at sige at kommunerne, 

primærsektoren, der er et kæmpe 

udviklingspotentiale  

Ja? 

Det kan jo godt være på sigt, at herude, 

jeg kunne bruge kandidaten øhm så det 

var helt klart også en… 

Ja? 

Motivation for at søge herud, øhm og så 

kan jeg godt lide geriatrien, altså de 

ældre mennesker ikke. Øhm så derfor så 
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var det også oplagt at komme herud og 

så kunne jeg godt lide det der, eller jeg 

kan godt lide det der med at arbejde 

selvstændigt øhm og det gør man til dels 

også på en afdeling øhm men jeg kan 

godt lide det der med at styre showet 

selv øhm, men selvfølgelig stadig have 

nogle kollegaer. 

Så selvstændigheden var, er vigtig? 

Ja det synes jeg og så 

udviklingsmulighederne, lige med 

hensyn til min kandidat. 

Det er klart. 

Ja og så arbejdsvilkårene. 

4. Kan du beskrive nogle fordele ved 
hjemmeplejen som er anderledes end 
andre steder som du har arbejdet? 
Du har nævnt vagter, placering men også 

selvstændigheden? 

Jamen det er lidt hvad man er til, 

personlighedsmæssigt, jeg syntes det var 

sjovt med det sådan rigtig akutte, 

hjertestop og sådan noget. Jeg kan 

egentlig også lide at det ikke sådan akut, 

altså at det er mere bredt, at det er det 

med at man kan blive en rigtig dygtig 

basis sygeplejerske og lidt af hvert 

herude. Øhm men at det ikke er super 

akut, det kan det selvfølgelig godt være. 

Øhm så det tror jeg, altså den der ro der 

godt kan være herude. Det kan også 

være travlt og det har jeg også oplevet, 

bare på de her 2 måneder ikke. 

Jo. 

Men det tror jeg at jeg er sådan en 

person der lige havde brug for at komme 

ud hvor der lige var lidt ro øhm. 

Men når du siger ro, kan det, har det så 

noget med afbrydelser at gøre? 

Meget 
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Hvordan oplever du det, hvis du skal 

sammenligne det, hjerteafdelingen og så 

hjemmeplejen? Er der færre 

afbrydelser? 

Ja helt sikkert det synes jeg, øhm at det 

der med at du går jo ind i et hjem. Så er 

du der altså og så er det en borger, et 

ægtepar man ligesom har at forholde sig 

til ikke. Så det der med at man ligesom 

gør tingene færdige. Altså når jeg går ud 

af døren, så kan det da godt være at jeg 

har lidt dokumentation jeg lige skal ind 

og snakke med kontoret om, at 

planlægge og sådan. Men i princippet 

gør jeg opgaven færdig, kan sætte hak 

eller swippe og så er jeg videre til næste. 

Det kan jeg sindssygt godt lide, hvor på 

hjerteafdelingen så rendte man rundt og 

skrive sedler og åh, fordi man nåede 

aldrig at blive færdig, altså det er 

frustrerende. 

Altså med opgaven? 

Ja lige præcis. 

Der er nogle der ikke er så glade for 

nødkaldsbilen, er det det samme, man 

bliver ringet op mens man står hos 

borgeren og skal forlade borger 

Ja det tror jeg er helt sikkert. Øhm men 

så tror jeg også at det som der er med 

nødkald, man måske ikke altid ved om 

man har den eller ej. Kommer ind ”gud 

den har jeg i dag”. At det måske skal 

planlægges, at hver anden tirsdag har jeg 

bilen. 

Så der ligger noget struktur der? 

Ja helt sikkert øhm og jeg ved jo godt at 

man kan ønske det, men også så det 

bliver mere struktureret, dagen før, nå 

men i morgen har jeg bilen og der kan 
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jeg ikke nå at ringe til en læge. Det har 

man jo nogle gange planlagt til at gøre 

dagen efter ikke. Øhm så det kan jeg 

godt forestille mig at det er der 

frustrationen ligger. 

Det er fint, det er en meget god pointe. 

 

 

 

 

3. Hvor stor betydning har en god dialog 
med ledelse og kollegaer for en forsat 
ansættelse? 

19. Hvad var dit indtryk af sygeplejegruppen i 
forbindelse med din intro periode? 
Det var meget fint, man møder op første 

dag og får en blomst og man er 

velkommen og man eller ventet, eller 

ventet og velkommen. Det synes jeg var 

rigtig fint øhm men man kan også 

mærke, at det er en gruppe der har 

været udsat for meget skift altså øhm og 

sådan er det. Men jeg synes, at de klarer 

det godt, man kan ikke mærke på dem at 

det er nummer sytten vi nu lære op, 

eller det jeg ikke vel, men altså jeg synes 

det var meget venlige. 

Så du synes du er blevet taget godt 

imod? Med åbne arme, der har ikke 

været frustrationer? 

Nej det synes jeg overhovedet ikke, ikke i 

forhold til mig. Altså så har der været 

frustrationer i forhold til CURA, nogle 

gange, alt det man brokker sig over på 

en arbejdsplads, men ikke mig. Det var 

kun dejligt.  

 

20. Hvad var dit indtryk ledergruppen i 
forbindelse med din intro periode? 
Kunne du komme til lederne hvis du 

havde udfordringer med opgaverne? 
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Ja det synes jeg, altså det er et stort hus, 

man skal lige finde ud af hvem, hvordan 

er hvad og sådan noget. Men helt klart, 

både Jeannette og Christina og Lene, jeg 

ved ikke om hun går ind under en leder. 

Hun er planlægger. 

Men det er planlæggerne som styrer ret 

meget, så det synes jeg helt sikkert, at 

det øh der var nogen at gå til. 

Ja 

Men jeg vil så sige at jeg tror generelt at 

så kan jeg godt lide strukturen med at 

hjemmehjælperne har en leder så tæt 

på. Jeg ved godt at det er usædvanligt, at 

Jeannette og Christina er sygeplejersker 

øhm det ville være mærkeligt hvis 

sygeplejersker refererede til en 

assistent, så derfor til dig ikke. Men jeg 

synes at jeg nogle gange har manglet en 

mellemleder, altså en ligesom Jeannette 

som gør med assistenterne, hun går ind 

og holder de møder. 

En leder der er tættere på 

Ja fordi du har mange opgaver, øhm så 

jeg tror, at det her med, at der var en 

som var lidt tættere på, måske komme 

ind når vi havde været til de forskellige 

møder, lige samlede op. Det ved jeg ikke 

men det gør Lene jo nogle gange, men 

det er jo ikke hendes primære rolle går 

jeg ud fra. Men så en, men samtidig er 

jeg jo også lidt imod alle de der 

mellemledere, men der er altså noget 

der hvor at der godt kunne mangle… 

Du kunne godt savne en teamleder 

simpelthen? 

Ja det kunne jeg godt. 
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21. Hvad er betydningsfuldt for en god 
introduktion? 

8. Hvordan forløb din introduktion? 
g. Sidemandsoplæringen, hvad var godt 

og hvad var mindre godt? 
Jeg kunne forstå, at der var en 

medarbejder som var kommet til 

skade, som jeg skulle have kørt med. 

Jeg synes at jeg ikke ved, skal jeg sige 

det med navn. Den første lidt ældre 

yes, var super god og fik hurtigt vist 

mig brandstationen og rådhuset, 

nogle af de ting der var ret vigtige, 

ikke fordi man skal køre nødkald med 

det samme. Men jeg synes, den 

anden jeg kørte med, der manglede 

lidt den lyst til at lære op. Det der 

med at jeg skulle køre med, vi må 

lige se, puha. Det virkede som om, 

puha, vi må lige se, jeg kan ikke finde 

ud af det er det virkelig irriterende, 

at jeg er med. Hvis jeg havde et 

fagligt spørgsmål, sagde hun det er 

også var det nye system, så det 

kunne hun ikke svare på. Det blev 

hurtigt privat.  

Det er fint nok, kollegaer imellem 

skal man også lærer hinanden at 

kende. 

Følte du dig tilovers? 

Ja indimellem, nu er jeg ikke en 

nyuddannet sygeplejerske, så jeg kan 

godt øh ligge kompression, lave 

medicin, der er vi forskellige, men jeg 

kan godt lide at blive kastet ud i 

opgaven. Så der sagde jeg hurtigt 

”kan jeg ikke få mine egne besøg”, så 

kan jeg ligesom prøve at komme ud. 
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Det er vi ikke altid vant til. 

Og det er jo også det, det skal man 

lige fornemme, hvordan er den 

person der starter og sådan noget. 

Men det synes jeg måske ikke helt at 

i fornemmede hos mig. 

Så du tænker at vi var lidt forsigtige? 

Lidt måske, men samtidig skal man 

også lige lære rutinerne. Men det 

kan godt være vanskeligt, at vurdere 

men lige med mig. 

Men du kunne godt have brugt nogle 

flere udfordringer? 

Ja men jeg er nok en utålmodig type, 

men det kommer jo også nu med 

demenskoordinator, sårkoordinator 

så det kommer jo også 

Det har været sindssyg godt 

De to introdage, hvad var godt og 

hvad var mindre godt? 

Det var godt at se hele 

organisationsdiagrammet, Heidi kom 

ned og kører rundt til de andre 

områder, det var sindssyg godt. 

Du fandt Heidis indlæg relevant, det 

var ikke bare tomme tønder? 

Det var meget relevant, det synes 

jeg. 

På hvilken måde? Sætte hun et 

pejlemærke eller hvordan? 

Nej jeg kan bare godt lide at den 

øverste leder kommer ned, at den 

øverste ledelse er synlig. Der var 

også hjemmehjælpere med for første 

gang, det kunne jeg godt lide. Så kan 

det da godt være at det bliver lidt 

højtflyvende med Torben der sidder 

alle raller øverst. Det interesserer 

måske ikke nogen, men det synes jeg 
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er rigtig spændende, at man kan se 

hele organisationen. Det kan jeg bare 

godt lide at man kommer ned og 

hilser på sine medarbejderne, det 

synes jeg er virkelig god stil. Og så er 

det jo også fedt at møde Anne og… 

Jeannette 

Tak (griner) det var lige smuttet. 

Fordi de netop siger ”kom til os, vi vil 

jo gerne hjælpe jer med at finde en 

ny arbejdsgang eller for løst et 

problem eller, fordi nogle gange kan 

det være svært at vide hvem man 

skal gå til. Hvem er den konkrete 

person der sidder med sådan noget 

her. Her er det godt at møde de 

personer man kan få brug for at 

komme i kontakt med senere hen. 

Var der noget de kørte for meget 

rundt i, eller som kunne være 

anderledes? 

Nej jeg tror ikke der var noget de 

kørte rundt i. Også fordi de var 

meget gode til at sige at de som 

ligesom har været her. Vi var nogen 

der startede i juni. 

Ja der var dig og Rikke ikke? 

Ej Rikke startede 1 august, der var en 

aftenvagt. Men jer der ligesom har 

fået iPad og har fået telefon og 

sådan noget, i behøver ikke lige her 

her. Så sæt jer hen og lav noget 

kvalicare. Altså på den måde synes 

jeg det var struktureret ret fint, at 

man ikke behøvede at hører noget 

man godt vidste i forvejen øhm så 

umiddelbart sad jeg ikke tænkte at 

jeg havde spildt tiden. 
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Når du siger kvalicare, var det så et 

værktøj du kunne bruge? 

Altså det synes jeg fordi jeg synes 

helt klart at jeg fik opridset nogle ting 

og lært nogle nye ting i forhold til de 

faglige input. Øh og så synes jeg at 

det er supergodt at gennemgå CURA. 

Øh for der er altså nogle ting som 

man får lært og hvor man nemt får 

nogle dumme vaner. Når man så ser 

de her videoer, så ser man ”nåh det 

er sådan her man gør” 

Så du kan godt se fornuften i det her 

værktøj? 

Ja men jeg vil så også sige at de to 

personer der introducerede mig de 

to første dage, de kendte ikke rigtigt 

til det program, altså så det var mig 

selv der skulle sige, ”Hey her i 

eftermiddag sætter jeg mig med 

kvalicare.” 

Ja... 

Og det skal man lige være 

opmærksom på.  

Ja der har været lidt modstand imod 

det. 

Ja men der er jeg sådan, at det skal 

jeg. For jeg ved godt at senere hen 

får jeg måske ikke tid til det. Så det 

er nu jeg skal lærer det. Så derfor 

sætter jeg mig efter frokost og laver 

det øhm, også fordi det stod der at 

jeg skulle. Så det øhm skal man bare 

gøre tydeligt, at der er altså en plan 

og den skal følges. Igen struktur 

altså, for det gør det nemmere for alt 

og alle øhm ja. 

Det er godt. 

h. Hvilke to forløb var mest udbytterige 
i forhold til din læring? 
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Jeg synes det gav ret god mening at 

kører rundt og se de andre steder. 

Ikke fordi man måske kommer til at 

bruge det men igen fordi man får en 

fornemmelse af hvor stor 

Frederiksberg Kommune egentlig er. 

Øhm og så helt klart det at kører 

med en hjemmehjælper. Altså da jeg 

kørte med Bianca, det giver sindssyg 

god mening at man ligesom for set 

”gud ja det samarbejde det er 

virkelig vigtigt altså” 

Så hvad tænker du, den kobling der 

har været, for der har vitterlig været 

modstand mod at arbejde i teams, 

med hjælpere og assistenter. Hvad 

har du tænkt om det? 

Jeg vil sige, at jeg ikke har oplevet 

modstanden, kun sådan ”åh vi skal 

op til et eller andet morgenmøde”. 

Men som ny og der er jo et par nye 

nu, jamen det skal vi. Det giver god 

mening, nogle gange sidder man 

måske og tænker ” det er måske ikke 

så sygeplejerelevant”, men det kan 

lige pludselig være ” hov sagde han 

ikke noget, der var noget med nogle 

tæpper” og så kommer man ud i 

hjemmet og tænker, det er da helt 

hul i hovedet. Altså på den måde tror 

at man skal lære hvad man skal 

bruge de her informationer til. For de 

sidder jo med sindssyg meget viden 

øhm og så igen så giver det et meget 

bedre samarbejde, at man lige kigger 

hinanden i øjnene ikke. Så jeg synes 

det giver sindssyg god mening, for de 

er jo ude i hjemmene og ser det hele. 
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Så skal jeg forstå dig rigtigt, det at du 

var ude med Bianca, det gjorde at du 

fik det mere ind under huden? 

Præcis og fik set, hvad er det egentlig 

de står i, hver dag ikke. Så har man 

lidt bedre forståelse for, ja, vi skal 

gøre vores arbejdsgange helt rigtigt, 

putte cpr numre rigtigt i, for det er 

faktisk noget som de står hver dag og 

skal tjekke. Så bare de der små ting ” 

det er da lige meget” ej det er det 

ikke, for der er faktisk nogen der skal 

bruge det ikke. Øhm så det syntes jeg 

virkelig var godt. 

Godt så at se områderne og se 

hjælperne, det var meget 

værdifuldt? 

Ja og så synes jeg, vi var tolv der sad 

dernede, så det var også sjovt at 

hilse på de andre, spørge en 

aftenvagt ”hvordan gør i?”. Det ville 

også være en god ide, at hvis der var 

en intro hvor der ikke var en 

aftenvagt, så inviter en aftenvagt ned 

og præsenter hvad laver de i 

aftenvagten. Det kunne være at 

Anne og Jeannette skal gøre dette 

også. 

Så det er nogle af de fordele, du ser 

ved at sidde sammen med 

aftenvagten? 

Ja 

For det er nogle af de ting som har 

været drøftet, hvordan får vi bedre 

bundet vagterne sammen, for vi har 

den fordel at vi sidder i samme hus. 

Mm ja altså, det der med at det har 

jeg altså ikke lige fået gjort eller 

planlagt, men at få lov at køre en 
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aftenvagt. Det tror jeg også giver god 

mening, altså, sådan i intro. Øhm 

fordi igen, det der med selv, at have 

prøvet det, det er altså bare en 

anden forståelse. Det kan godt være 

at man om dagen sidder og brokker 

sig, hvorfor man åh om aftenen… 

Men de brokker sig helt sikkert også 

over noget de ikke gør om dagen, 

ikke.  

Højst sandsynligt. 

Den der forståelse for den anden, 

den tror jeg er rigtig vigtig. Ja. 

Det er meget fint. Hvordan øhm, nu 

har du valgt at stoppe, men hvis nu 

ikke, hvis nu man forestiller sig at du 

ikke havde fået en forskerstilling, 

hvordan ville du så tænke 

kommunikationen kollegaer 

indbyrdes, hvordan oplever du den? 

Jamen jeg har faktisk tænkt over 

noget, men på hjerteafdelingen, så 

hver fredag fik vi et 

informationsbrev, eller sådan et 

”rigtig god weekend, nu skal i lige 

høre hvad der er sket i løbet af ugen 

og hvad der skal ske i næste uge” og 

det gav virkelig god mening, man 

vidste at fredag fik man det, så 

kunne man lige læse det. Det var ikke 

mere end en side, nogle gange 

selvfølgelig flere, så havde de 

vedhæftet noget. Det er fordi, det at 

jeg kan høre at det er rigtig meget 

kommunikation der går tabt altså. Så 

sidder man tre sygeplejersker, en 

dag hvor der kommer en virkelig 

vigtig meddelelse og der har jeg 

virkelig tænkt ”hvorfor er det så 
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svært at, altså større er vi jo heller 

ikke, så det kan… 

Ser i nyhedsbrevene der kommer? 

Jamen det er sådan nogle kæmpe 

nogen, altså, men ja ja selvfølgelig. 

Men du vil gerne have mere på lokalt 

plan? 

Ja. Helt sikkert øhm og måske også 

lidt øh, bare sygeplejersker imellem. 

Altså det kan jo godt være at de ude 

på Finsensvej oplever et eller andet 

altså men måske en eller anden 

havde mod på at sætte sig ned, altså, 

skrive bare en side med altså ”nu skal 

i høre i næste uge der er det virkelig 

vigtigt, eller vi holder personalemøde 

torsdag så der skal alle komme” eller 

hvad ved jeg, men bare sådan nogle 

ting for det gav virkelig god mening 

øhm... 

God ide... 

På hjerteafdelingen, men ja øh.  

Ja så du siger at der er, der kan godt 

være mange informationer der går 

tabt? 

Ja.  

I en travl hverdag fordi 

Ja og også at Pia måske kunne få 

noget med loftet altså ”så husk nu 

det og gør nu det” altså sådan fordi 

det må da også være vildt 

frustrerende for hende, at det ikke 

fungerer ikke. 

Det tror jeg også at det er.  

Øhm og samtidig med os andre der 

kan også være ting der kunne være. 

Det kunne være superfedt hvis alle 

går ind og tjekker deres borgere, der 

er handleanvisninger. Tit står man 
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derude og tænker ”neej hvad skal jeg 

her”. 

Det er et helt stort issue. 

Øh ja og jeg ved godt, men nu må 

det være at der begynder at ske 

noget. Men jeg synes at, jeg tror der 

var en der sagde ”at nogle gange kan 

tonen godt være lidt hård her”. Men 

man må ikke tage det personligt, det 

er bare sådan det er og det synes jeg 

ikke at jeg har oplevet. 

Du har ikke oplevet en hård tone? 

Nej Selvfølgelig kommer der nogle 

bemærkninger, men jeg tror at man 

godt kan følge hvorfor tonen er lidt 

hård. Det er aldrig personligt øhm og 

det... så længe det ikke bliver 

personligt, altså så må man godt 

brokke sig og slå lidt i bordet og 

sige… 

Ja... 

Du har ikke oplevet at det var noget 

der gik ud over dit arbejdsmiljø, det 

er det du siger? 

Det synes jeg overhovedet ikke, det 

var lidt det jeg frygtede, det der med 

at man kommer til at køre meget 

selvstændigt i hjemmeplejen. Hvor i 

den der medicinske afdeling der var 

virkelig en god hjælpekultur. Altså 

hvis der var en der fes rundt og en 

anden der lige havde 5 minutter, så 

satte man sig ikke ned i 5 minutter så 

gik man ud og hjalp den der stadig 

løb rundt ikke. Der var en helt speciel 

kultur på hjerteafdelingen. 

Hvordan hvis du skal sammenligne 

den hjælpekultur med den på… 
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Det var det jeg lidt frygtede at det 

ikke var ligeså god hjælpekultur. Men 

det synes jeg at jeg har oplevet, hvis 

man har tid, så ringer man lige rundt 

og høre ”er der nogen der har brug 

for hjælp?” øhm og hvis der er et 

besøg så tager man det, ellers ved 

kollegaerne at ”man er på kontoret 

og har en halv time og hvis du har 

brug for hjælp kan du bare kan 

ringe”. Jeg bliver virkelig overrasket, 

jeg troede at hver havde sin liste og 

så må du klare dig selv. Jeg ved ikke 

hvorfor jeg troede det, men det blev 

jeg meget positivt overrasket over, at 

her er der også en god hjælpekultur 

øhm. Det er selvfølgelig lidt noget 

andet for man ser ikke hinanden hele 

tiden men… 

Nej. 

Der er et overskud til, ”men jeg har 

lige noget tid, skal jeg hjælpe dig?” 

øhm det synes jeg er så fint, at jeg er 

da blevet ringet op et par gange og 

”har du brug for hjælp?” og jeg har 

da gjort det samme. Så det synes jeg 

er så positivt. 

Så du er rigtig godt tilfreds med 

kommunikationen mellem 

kollegaerne og måden man agerer i 

forhold til hinanden. 

Altså det eneste er jo bare, jeg ved 

godt det er nyt, men sådan når man 

sidder ved telefonen, der er ikke 

rigtig nogen der ved skal vi kigge på 

det skal vi kigge på det? Så bliver det 

sådan lidt, det må vi finde ud af. Så 

nogle gange synes jeg der mangler 

lidt handlekraft, altså så må man sgu 
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sige ”nu finder vi fandme ud af det”. 

Så må man gå ind og spørge nogen, 

eller kigge i den mappe hvor det stod 

højt og tydeligt ikke. Der er jo nogle 

gange nogle retningslinjer ikke, men 

folk bruger dem ikke rigtig vel.  Men 

også rutiner, for eksempel om 

morgen at, lad os nu lige gennemgå 

det som ligger på hylderne, er der 

nogen der skal ud til fru Jensen? Og 

hr. Madsen og hvad de hedder alle 

sammen? Fordi det er da irriterende 

at komme ud og så, nå der var ikke 

noget øhm, ja der var pakket noget 

men der er ikke nogen der har taget 

det ud. Og sådan og altså nogen af 

de rutiner, som egentlig kan gøre det 

ret simpelt… 

De bliver ikke brugt? 

Det synes jeg ikke. Nu har jeg forsøgt 

at tage teten og stillet op og sige ” 

hvem skal ud til…?” så har folk sagt 

”nåh det skal jeg”. Det kan også 

sagtens være at folk tjekker selv. Jeg 

synes bare tit man har oplevet. 

Oplever man, at man kommer ud til 

et hjem og så er tingene der ikke? 

Så føler man det er spild af tid og må 

køre tilbage og hente det. 

Det er jo en vigtig pointe du siger 

her, at retningslinjerne ikke bliver 

brugt. Der er en ting jeg dog vil sige, i 

vores nye system Cura, kan man 

endnu ikke tilgå kvalitetshåndbogen, 

det er sådan lidt et problem. Det er 

noget vi arbejder på at få udbedret. 

Men det som du siger, at generelt så 

oplever du at hvis der er noget man 

er i tvivl om, så skøjter man videre? 
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Ja det synes jeg.  

Uden…. 

Ja for eksempel så inde i 

telefonrummet kontor tingen, så er 

der en af telefonerne der ikke virker, 

hvor det sådan øh, der er ikke rigtig 

nogen der gør noget ved det, eller 

sådan, folk er sådan ”nå nå nej det 

er…”. Hvor igen så må man da gøre 

noget, altså øhm, og den kultur er 

sådan lidt ”der er nok nogen der gør 

noget”, nej det er der så ikke, du må 

gøre noget. 

Så det er noget med ansvar?  

Ja lidt er det vel. 

At der er lidt en kultur med, at der 

nok kommer nogle andre… 

Ja også ude hos… 

Eller en leder eller… 

Ja præcis. Og måske også nogle 

gange ude hos borgerne ikke ”nåh 

men der er ikke nogen 

handleanvisning, men der kommer jo 

en der ved det bedre end mig, (nej 

sådan) det gør der så ikke” ”Så må du 

skrive det indtil der er en der kan 

gøre det bedre” altså, det er da 

bedre at der står noget end at der 

slet ikke står noget. 

Er det noget der er frustrerende 

nogle gange? 

Ja helt vildt. 

Og hvis det på sigt forsatte, ville du 

så sige, nu stopper du jo, men det 

her må simpelthen hører op eller, jeg 

kan ikke leve i det her las affair 

eller… 

Ja lidt måske fordi, jeg er sådan en 

type, er meget struktureret, kan godt 
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lide, havde at komme ud til et hjem 

og ikke ved hvad jeg skal lave. Så 

føler jeg mig dum. 

Det gør de fleste vel? 

Ja det er jo det øhm, så og igen man 

kan jo bare bede om tid, til at få lov 

til at udfylde det. Så det er også det 

med, åh vi har så travlt, jamen du 

kan sagtens få tyve minutter, så få 

fyldt ud ikke. Så jeg tror også at det 

er lidt den kultur der skal ind, såd`n 

”ahm det nåede jeg ikke” ”nej så må 

du gøre det i morgen” altså øhm. Så 

ja jeg tror på sigt altså, så hvis det 

ikke blev meget bedre så ville jeg 

blive meget frustreret. Ingen tvivl om 

det. 

Så det var noget af det som, hvis du 

skulle forsætte, så var det det som 

der skulle gøres noget ved. 

Præcis 

Ja men det er en god pointe. Jeg 

summere lige op i forhold til det som 

du sagde i forhold til interaktionen 

med ledelsen. Men om ledelsen har 

været synlig, at den har været det i 

forhold til hjælpere og assistenter. 

Men i kunne godt bruge en 

teamleder der sad tættere på. Som 

ikke rendte til alle mulige møder? 

Ja og lidt måske, altså måske ikke 

have sådan en fokustavle som der er 

hos hjælperne, Men lidt måske have 

vores egen tavle, hvad er det for 

nogle borgere vi kommer ud til? Som 

er komplekse og som er svære, det 

kunne være rigtig rart at diskutere en 

gang imellem. Nu lyder det dog til at 

der kommer sådan et torsdagsmøde 



 

86 
 

op hver anden uge, hvor vi også er 

sammen med assistenterne, det tror 

jeg bliver super godt. Men sådan lidt 

af det for vi har jo også brug for at 

sparre, hvor det ikke handler om 

rengøring eller vi ikke kan komme 

ind, altså, altså synligt med noget 

mere fagligt ikke.  

For da er da nogle problemer og det 

er da ikke fordi man ikke diskutere 

dem, men sådan lige kort hen over 

frokosten. Men så er det jo med dem 

som er der og det kan være nogle 

gange at de heller ikke ved. Hvad gør 

vi der, det ved jeg sgu ikke vel… 

Nej 

Øhm så det tror jeg bliver ret godt, at 

der kommer noget mere faglig 

diskussion. 

Ja der er lagt møder ind. Det første 

er desværre i dag, hvor der er 

undervisning ikke, ja men nu er der 

lagt en møderække ind. 

Ja og det tror jeg er supergodt, igen 

noget struktur og nogle rutiner, det 

mangler der øh synes jeg. 

Og så siger du også at der mangler 

noget ansvarstagen, spørgsmålet er 

hvordan man kan dyrke det. 

Ja øhm det altså er måske noget med 

at man, sætter sig ned og det ved jeg 

ikke overhovedet om er muligt. Men 

det med at gennemgå, hvad er det 

for nogle borgere der mangler 

handlingsanvisninger og siger 

simpelthen ”Det her er din borger, 

nu får du 20 min og så får du det 

gjort” altså og så ved jeg jo godt at 

der er nogle opgaver der bliver 
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afsluttet og så forsvinder det hele og 

det er jo også noget rod. Men det 

altså nogle af de der som har været 

her i årevis og som jeg kan forstå er 

det bare noget der skal kopieres inde 

fra CARE. Altså så, og det er jo igen 

det her med at det bare skal gøres. 

Meget af det skal kopiers inde fra 

CARE. 

Og det er jo igen det med at det skal 

jo bare gøres, men det var måske 

sådan en mellemleder, altså ting… 

Hvad tænker du kan være årsagen til 

at folk ikke gør det? Fordi nogle 

gange bliver der sat tid af til det? Har 

du nogen forslag, nogle ideer til hvad 

man kunne gøre? 

Jeg tror lidt det er det der med at 

man tænker ”uh jeg kender ikke 

rigtig borgeren”. Det er bedre at få 

det gjort en anden dag, altså, øhm 

Så det er noget der måske skal 

arbejdes med, på personalemøder 

hvor man måske snakker om det… 

Ja og så tror jeg også at det for nye, 

også skal synliggøres ”hvem er dine 

borgere, hvem er ikke dine borgere”. 

Fordi jeg har ikke rigtig 

fornemmelsen af om jeg har fået 

nogen borgere… 

Det har været uklart for dig? 

Jeg kan se, at nu har jeg været hos et 

par stykker og dispensere men er jo 

sådan hver 14 dag ikke. Øhm så den 

må næsten hænge på mig. Det har 

været svært at se, øhm, også fordi så 

kan man høre nogen af de lidt ældre 

siger ”det er min borger, hvordan 

kan det være at det er sket, det er 
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sket”. Hvor jeg har tænkt, hvor ser 

jeg det henne? 

Det er jo lidt det der med pest og 

kolera, man kan sige hvis borgeren er 

ens bestemte borger, så får de nye 

medarbejdere ikke lov at få nye 

borgere. Så det har vi prøvet at gøre 

lidt op med, således at der ikke 

nogen der fuldstændig har faste 

borgere, men et fast område. 

Ja. Ja. 

Så kommer man hos de borgere… 

men det er rigtigt, selvfølgelig giver 

kontinuitet og struktur rigtig meget. 

Ja men eller i hvert fald, selvfølgelig 

kan man ikke altid komme hos den 

samme, for der er også ferie, 

weekender og alt sådan noget. Men 

netop det der med at du har 

ansvaret for at alt er udfyldt og så 

kan det godt være det ikke er dig der 

kommer fast eller. Men du har 

ansvaret for at få det udfyldt ikke. 

Det er måske mere de der mærkater 

der sådan skal hives ned over 

hovedet på folk. Sådan lidt hårdere, 

måske ledelse sige ”det er altså dig 

der har ansvaret”. 

Så lidt hårdere disciplinering? 

 Ja det tror jeg. Ja øhm. 

Så du savner i virkeligheden lidt 

hårdere styring.  

Ja. Jeg synes at ledelsen betyder alt, 

det er jo der igennem der sker 

forandringer, ikke. Så meget, det har 

kæmpe betydning. Øhm jeg synes at 

generelt, går det rigtig godt herude, 

at der er nogle seje tøser blandt alle 

de hjemmehjælpere her. Men der 
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har manglet lidt synlig ledelse for 

sygeplejerskerne. Det synes jeg og 

det er jo fordi du har tusind bolde i 

luften. Er der så nogen der følger op 

på hvorfor noget ikke bliver gjort, nej 

så må vi tage konsekvensen af det. 

Det er ikke okay, det er ikke fordi 

man skal have voksen skældud. Men 

sådan lidt alligevel, sådan. Det er ikke 

okay, for du havde faktisk 20 min i 

går til, at gøre det. Hvorfor fik du det 

ikke gjort? Og hvis der skete noget 

akut, der kan være rigtig mange gode 

undskyldninger og sådan er det jo. 

”Men så må vi få det gjort på 

onsdag” eller hvad ved jeg, ikke. 

Øhm men det synes jeg der mangler. 

Noget konsekvens simpelthen? 

Ja lidt. Øhm og igen det er ikke 

voksen skældud, men det er sådan, 

der mangler lidt. 

Ja… 

Ja det var meget fint. 

 

 
i. Var der forskelle mellem intro og 

praksis? 
j. Var der elementer i din intro, som 

ikke havde forbindelse til den 
efterfølgende praksis? 

k. Kan du beskrive de fordele som du 
oplevede efter introen? 

22. Hvilken indflydelse har 
kommunikationen indbyrdes med 
kollegaerne for interessen for at 
forsætte i hjemmeplejen? 

5. Hvordan har forholdet til dine kollegaer 
været? Hvad har været godt og hvad har 
været mindre godt. 

6. Har du oplevet at der har været plads til 
læring? 

7. Har det været muligt at få hjælp hos 
kollegaer, når du har været i tvivl? 

8. Kan du beskrive på hvilken måde 
forholdet til kollegaerne har betydning? 
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23. Interaktion med ledelsen 4. Har ledelsen været synlig?  
Se svar på spørgsmål 2 side 

5. Har ledelsen været tilgængelig? 
Se svar på spørgsmål 2 side 

6. Har ledelsen en stor betydning for din 
lyst til at forsætte i hjemmeplejen 
Se svar på spørgsmål 2 side 

 

24. Beskriv 5 punkter der har størst 
betydning for at blive i hjemmeplejen 

1. beskriv de 5 punkter der har størst 
betydning for dig i hjemmeplejen.  
Øhm altså ledelse, struktur og så altså 

arbejdsvilkårene, men de er her jo, men 

de betyder meget. Øhm og så altså 

selvfølgelig også kollegaerne, 

samarbejdet med kollegaerne og der 

snakker jeg både med hjælpere, 

assistenter og sygeplejersker øhm. Ja det 

er så mere personligt, men det skulle 

være udviklingspotentialet. 

Ja… 

Øhm.   

Nåh men det er jo væsentligt. 

Ja.  

Det var meget fint, det var sådan set det 

(interviewet afsluttes). 

 

25. Hvilke overvejelser har sygeplejersker 
der har været ansat i mindre end et år 
for fremtiden i hjemmeplejen 

6. Kan du beskrive hvilke tanker du gør dig 
omkring din forsatte ansættelse i 
hjemmeplejen? 
Ikke aktuelt da Caroline har valgt at 

opsige sin stilling med udgangen af 

august, da hun har fået tilbudt en 

forskerstilling på Rigshospitalet. 
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Bilag 5 

 

Semistruktureret Interview 

med sygeplejerske Nina d. 06.09.2018 

Formålet med interviewet 

CBS-speciale omkring fastholdelsesstrategier for sygeplejersker i en hjemmepleje. 

 

Varighed 45 min 

Baggrund Nina har været ansat siden januar 2018 

 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

4. Hvilke bevæggrunde og årsager kan 
bevirke at sygeplejersker vælger 
hjemmepleje 

 

5. Kan du fortælle mig kort om din 
baggrund? 
Jeg havde været sygeplejerske i otte år. 

Ja. 

Og jeg havde været sygeplejerske i fire år 

Bispebjerg Hjemmesygepleje og før det 

har jeg været et halvt år på Grønland og 

så har jeg været 2 år på geriatrisk 

afdeling på Bispebjerg Hospital. Og før 

det havde jeg en masse ufaglært erfaring 

fra hjemmesygepleje, nej undskyld, 

hjemmepleje. 

Der var du sådan hjælper? 

Ja, ja. Både som vikar og som fuldtid 

også 

 

6. Kan du prøve at fortælle hvilke årsager 
der var til at du valgte at søge stillingen 
som hjemmesygeplejerske? 
Nu kom du fra en hjemmepleje, men, 

men bare sådan. 

Altså det var jo fordi mit gamle arbejde 

rykkede… 

Ja. 
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Øh lokaler, så, så rent logistisk blev det 

simpelthen for svært at det med at 

aflevere barn. Så det var tættere på… 

Ja. Så det var praktiske årsager? 

Ja det var det. Ja. Jeg var rigtig glad for 

mit gamle arbejde, så det var fordi 

hverdagen ikke kunne hænge sammen. 

Ja og var der nogle ting... Var det meget 

anderledes end her, eller er der nogen? 

Ja det synes jeg (griner let), det er nok 

kommet bag på mig hvor forskelligt 

man… 

Ja…  

-egentligt kører det, som sådan hele 

måden man sidder på, samlet, hjælpere 

og assistenter og sygeplejersker… 

Ja… 

-og alligevel meget delt, synes jeg 

egentligt vi er, når man tænker på at vi 

sidder samlet. Øhm og så synes jeg at jeg 

har haft meget svært ved at se 

udviklingsmuligheder, jeg har haft svært 

ved at se fremtidsudsigter her. Hvor jeg 

synes der var, følte jeg i hvert fald at der 

var rigtig mange muligheder på mit 

gamle arbejde. Der var i forhold til, hvis 

man ville noget i forhold til sår, 

studerende eller altså, jeg synes det er 

meget åbent i forhold til 

videreuddannelse og få flere 

kompetencer, mere i løn. 

Ja… 

Man kunne udvikle sig. 

Det var mere synligt simpelt hen. 

Det synes jeg, det kan godt være det er 

her, men jeg har virkelig haft svært ved 

at se det. 

Ja men det er i hvert fald rigtig 

interessant og absolut noget vi vil se på. 
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Ja. 

    
7. Kan du beskrive nogle fordele ved 

hjemmeplejen som er anderledes end 
andre steder som du har arbejdet? 

 

3. Hvor stor betydning har en god dialog 
med ledelse og kollegaer for en forsat 
ansættelse? 

26. Hvad var dit indtryk af sygeplejegruppen 
i forbindelse med din intro periode? 
Øhm (pause) 

Og du må naturligvis gerne sammenligne 

os. 

Ja det, jeg synes faktisk at det passer 

bedre til min personlighed at i er så få. 

For der kunne jeg godt mærke at jeg 

kom fra en meget stor gruppe. 

Ja… 

Og der synes jeg det er meget nemmere 

at komme ind på livet af folk her. Så det 

synes jeg faktisk har været rigtig rart, at 

det er en relativ lille arbejdsplads i 

forhold til det jeg kom fra. Og jeg synes, 

jeg kan godt fornemme at der har været 

sådan lidt, folk har deres forskellige 

specielle personligheder. Men alt i alt 

synes jeg folk har været søde.  

Ja. 

Behagelige. 

Du har følt dig… 

Jeg har følt mig velkommen. Helt sikkert, 

helt sikkert. Ja. 

Ja. 

Det har jeg 

 

27. Hvad var dit indtryk ledergruppen i 
forbindelse med din intro periode? 
Ikke særlig synlig, i forhold hvad jeg har 

været vant til. 

Og her tænker du vel især på min rolle 

ikke? 

Jo og også Heidi. 
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Hvor stor en organisation kom du fra? 

Kan du huske hvor mange der var? 

Altså jeg havde en leder som sad 

sammen med os og ligesom var ansvarlig 

for os. Hun var meget på i forhold til 

problemstillinger, altså møder, fik rigtig 

mange mails med nye tiltag og 

informationer. Ja. 

Så der kunne du godt savne noget i 

forhold til… 

Ja det synes jeg, jeg mangler lidt den der 

mail der kommer ud. Nu har der været 

et møde altså det. Hvis man ikke har 

været med ikke. Det har vi besluttet og vi 

gør sådan og sådan. Her er det lidt, så er 

lige en der siger noget. Nå gud har i 

besluttet det. Det har jeg ikke lige 

opfanget. 

Så der mangler gennemgående noget 

information tænker du? 

Ja måske bare hver anden uge, det er jo 

ikke fordi det behøver at være hele 

tiden. For så kan det også blive for 

meget og man ikke rigtig får læst det, for 

man drukner lidt i det ikke. Men bare 

sådan lige, nu har vi truffet en beslutning 

om, at vi gør sådan og sådan i forhold 

til… 

Hvordan tænker du? Nu kommer der 

også nyhedsbrevet men det er måske 

mere på… 

Ja. 

Kan du trække nogle paralleller til det? 

Eller er det mere lokal information? 

Ja det men det tror jeg. Jeg synes bare 

ofte at der sådan lige, nogen der siger 

noget inde på kontoret hvor jeg sådan 

”nåh gud det har jeg da ikke lige…” 
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Nej det er en god pointe, hvad med den 

nærmeste ledergruppe, både mig, 

Christina og Jeannette, hvordan har du 

oplevet den… Hvis du skal sammenligne, 

hvad tænker du da du starter her?   

Ehm (pause) det ved jeg ikke, hvad jeg 

tænker det ved jeg ikke. 

Nej. Men i forhold til synligheden? 

Jeg synes at Jeannette er meget synlig, 

men nu er det jo også hende jeg sidder 

med ved møderne ikke, altså det er jo 

den gruppe jeg hører til så… øhm ja. 

Men får du… det er også et svært 

spørgsmål, men du må godt være 

fuldstændig ærlig, også hvis du føler at… 

 Jeg synes hun er meget synlig, men det 

er også fordi hun faciliterer møderne 

ikke altså. 

Det gør hun. 

Hun er også en jeg har følt at jeg kunne 

gå til hvis jeg havde et eller andet og du 

ikke var der. Altså ja.  

Men i forhold til dit gamle arbejde der…. 

Skal jeg forstå det sådan, der havde man 

ledelsen tættere på? 

Altså jeg synes så, men der var vi jo også 

kun sygeplejersker sammen, her er det 

bare anderledes organiseret øhm. Men 

jeg synes bare at hun var meget på når 

der var problemstillinger og fik meldt 

meget hurtigt ud. Nu håndterer vi det 

problem sådan og sådan, nu gør vi sådan 

og sådan, og både altså både på 

møderne og smed lige en mail ud på, så 

man var sikker på at alle fik 

informationen. 

Ja. 

Nogle gange helt sikkert for mange mails 

men, men stadig væk der var… 
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Ja.  

Der var et helt andet 

informationsniveau. 

Et andet flow på informationer og det 

har du savnet simpelthen. 

Jo jeg synes lidt, ja, ja det, kan godt 

mærke at nu hvor jeg er nede i tid da 

man hele tiden tænker ”nå gud gør man 

nu sådan det, har jeg altså heller ikke lige 

hørt”. Måske så også fordi jeg er væk om 

onsdagen, hvor der så er nogle lidt 

sværere møder, jeg… 

Jo men derfor skulle man jo stadig 

kunne… 

Men lige få en mail, hvor man bare lige 

hurtigt fik ridset op at man… 

Ja. 

I går har vi besluttet at man gør sådan og 

sådan. Altså jeg synes især det med at 

man passer telefon og med FMKèr og 

altså jeg følte mig fuldstændig blank, 

også når folk kommer og spørger mig, 

altså jeg siger ”jeg ved det simpelthen 

ikke” 

Nej  

Ja 

Det er absolut noget vi kan bruge. 

Ja  

Såh ehm, så vil jeg høre dig om (næste 

spørgsmål).  
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28. Hvad er betydningsfuldt for en god 
introduktion? 

9. Hvordan forløb din introduktion? 
l. Sidemandsoplæringen, hvad var godt 

og hvad var mindre godt? 
Jeg synes det var meget svingende, 

det gjorde, altså nogle dage så kørte 

jeg med Gitte og det var rigtig fint. 

Også var der ikke rigtig nogen der 

kunne kører med mig, så var det lige 

sådan ”så kan du lige tage et besøg 

her” eller så kunne jeg kører ud og 

tage en liste med Gry, som også var 

ny. Jeg manglede lidt noget 

kontinuitet i ”kan jeg kører selv eller 

kan jeg ikke?”  

Hvordan passede det ind i forhold til 

dit temperament, følte du dig for 

beskyttet eller savnede du i 

virkeligheden noget mere stringens. 

Jeg kunne godt være blevet kastet 

lidt mere ud i det, men jeg har også 

erfaring som hjemmesygeplejerske 

så… Det at være ude, jo det kunne 

jeg godt, jeg havde bare brug for en 

og ringe til og sige ”hvordan gør i her 

når jeg står i den problemstilling”. 

Ja. 

Det er jo også bare anderledes 

organiseret ikke, hvem skriver man til 

eller hvem ringer man til. Ja.  

Så man kan sige, altså hvis man kan 

sige det som var mindre godt så var 

det, at der var nogle dage hvor du 

følte det lidt uklart, hvor meget kan 

vi tage.  

Jeg synes bare at det svingede 

meget, det var lidt ligesom om, at i 

den ene dag tænkte, uha vi må 

endelig ikke kaste mig ud i for meget 

eller. Og så ja så var det sådan 
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nærmest helt beskyttet, og så næste 

dag var der… 

Sygdom. 

Ja ikke, ahm i tager lige en liste, dig 

og Gry sammen, og det kunne vi jo 

sagtens det var jo ikke noget 

problem, og så dagen efter. Så kunne 

jeg sidde og ikke have noget besøg, 

nærmest måtte bede om og få ikke, 

af en eller anden, så jeg havde noget 

at lave. Ja der kunne jeg godt have 

brugt lidt mere sådan kontinuitet i 

det, det virkede lidt tilfældigt. Ja.  

m. De to introdage, hvad var godt og 
hvad var mindre godt? 
Jeg synes det var en rar måde at 

starte på, også lige det der med at få 

uniformer på, alt var klart til at man 

skulle ud og køre og blive 

introduceret. Jeg synes måske, det 

var, det er jo meget information man 

får når man begynder et sted og der 

er grænser for hvor meget man kan 

have i sit hoved. Så jeg havde måske 

ikke behov for at komme rundt og se 

de andre, eller sådan at hilse, kunne 

jeg mærke, det var for meget for 

mig, for mange navne, for mange 

ansigter. Nej, ja, det flød helt 

sammen. 

Og hvad med i forhold til Heidi, vores 

chef, der var nede og fortælle om 

organisationen. 

Det synes jeg var rigtig fint det, at 

hun lige kom ned og hilse og er der. 

At det ligesom er hende der er 

lederen, ja. Så det synes jeg var rigtig 

fint, at hun… 

Det var rart at blive klædt på, næsten 

operationel? 
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Ja også så man ikke står, møder ind 

den dag hvor der er sygdom og så 

føler lidt, der er ikke rigtig nogen der 

ved at jeg kommer. Altså det kunne 

man jo godt have risikeret på enhver 

arbejdsplads, det er jo ikke kun her 

altså. Så er det rart at vide at der er 

nogen der lige tager imod de første 

par dage, så derfor er det praktisk 

ikke. Får cykler, lige fortæller lidt 

altså, sørger for koder, ja det synes 

jeg var rigtig rart. 

n. Hvilke to forløb var mest udbytterige 
i forhold til din læring? 
Øhm tænker du på det der intro, øh 

Ja elementer i det altså? 

Var det da Heidi holdt foredrag eller 

var det der i var ude og se 

områderne, det var det så nok ikke, 

men hvad havde du mest brug for da 

du startede her? 

Det var nok det med at se huset her, 

og så med at blive klædt på. Så man 

ikke står det og ikke, så man ikke har 

noget. Uniformer, hvordan får jeg 

bestilt det, ja at man altså var klædt 

på, på den måde, at jeg havde cyklen 

og især, jeg havde koderne. Der er 

ikke noget mere frustrerende end at 

sidde og ikke kunne komme på. Altså 

man tænker, hvornår kan jeg komme 

i gang ikke, så… 

Var du ude og kører med en hjælper 

på et tidspunkt? Var du det? 

Ja det var faktisk rigtig fint, nu har jeg 

jo selv kørt som ufaglært 

hjemmehjælp, det var faktisk også 

her på Frederiksberg, men jeg synes 

det var rigtig fint at komme med ud 

og også, ja. 
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Men qua din baggrund var der ikke 

noget der, du hentede meget? 

Det var ikke en kæmpe øjenåbner, 

men nej jeg synes det var fint nok 

lige at komme ud og ja.     

o. Var der forskelle mellem intro og 
praksis? 
Var der ting i introen som viste sig at 

være noget helt andet? 

Ja nok rigtig meget møderne, det 

havde de virkelig meget fokus på. De 

der møder og vi skulle komme ind. 

Og det kunne godt være at de faste 

der var der nu ikke gjorde det, men 

vi skulle i hvert fald gøre det og altså 

man falder jo bare i og gøre ligesom 

alle de andre. 

Hvad gør i, i dag? 

Altså jeg ved at Anna møder ind, jeg 

er så dårlig til det, altså, det ligger 

slet ikke, det er ligesom at det 

overrasker mig hver dag når jeg 

kommer ind ”gud ja”. 

Ja. 

Det der møde det ligger slet ikke på 

rygraden på nogen måder. 

Vi arbejder på det. 

Ja, ja, det ved jeg godt. Men ellers 

ikke sådan lige noget jeg kan huske. 

p. Var der elementer i din intro, som 
ikke havde forbindelse til den 
efterfølgende praksis? 
Nej det synes jeg ikke, det var det 

der heller ikke, det var jo en måde 

man gerne vil gøre det på, så er man 

jo også nødt til at starte med de nye 

og sige ”prøv og bryd denne her 

dårlige vane vi har” eller være med 

til det, i hvert fald ikke. Så nej det 

synes jeg ikke. 
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Det er fint. 

q. Kan du beskrive de fordele som du 
oplevede efter introen? 

29. Hvilken indflydelse har 
kommunikationen indbyrdes med 
kollegaerne for interessen for at 
forsætte i hjemmeplejen? 

9. Hvordan har forholdet til dine kollegaer 
været? Hvad har været godt og hvad har 
været mindre godt. Både noget som gør 
dig glad for at være her og noget som 
har givet dig frustrationer. 
Altså overordnet synes jeg at det er 

nogle søde mennesker, selvom der 

kommer lidt vredes udbrud. Så synes jeg 

overordnet at folk er behagelige og 

hjælpsomme. 

Ja. 

Øhm ja. 

Og der er ikke noget der frustrerer dig i 

forhold til det? 

Nej det synes jeg ikke, nej, det er ikke 

der jeg sådan har tænkt det, at jeg ikke 

ville have lyst til at være her, 

overhovedet ikke. 

Nej, nej. 

Nej. 

 

 

 

10. Har du oplevet at der har været plads til 
læring? Når du kom som ny? At folk 
havde overskud, at… 
Ja det synes jeg, at Pia eksempelvis 

uanset hvor travlt der er, er parat til at 

hjælpe. Til at tage sig tid og sige ”det er 
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helt skævt, det skal du ikke ud og lave 

alene, nu skal jeg nok finde en eller 

anden måde og gå med” ikke. 

Ja. 

Bytte rundt på det, ja det synes jeg bare 

at der er plads til, når man… at sige fra. 

 

 

11. Har det været muligt at få hjælp hos 
kollegaer, når du har været i tvivl? 
Ja det synes jeg hos Winnie xxxxx fik jeg 

lov til at komme med to, altså med to og 

se det to gange. Fordi jeg var sådan lidt 

usikker, det var lang tid siden at jeg 

havde været på hospitalet og stået med 

altså noget ikke, altså så det var rigtig 

rart, at få lov, at kunne få lov at sige to 

gange at nu ”ej jeg skal lige have en til 

der går med ned” ikke. 

Så man kan sige at der har været en 

tryghed 

Ja det synes jeg. 

I gruppen.  

Og plads til at sige, ”jeg er egentlig tryg 

ved det her, er det ok jeg lige tager med 

en”. Igen og så finder man ud af det. Så 

ja. 

Så der har ikke været frustrationer. 

Nej nej, jeg føler ikke at jeg er blevet 

kastet ud i noget som jeg ikke er klar til. 

Det som jeg hører at du siger, hvis vi 

vender tilbage, så er der noget 

informations flow, noget struktur. 

Ja og nu har jeg især set CURA blive 

implementeret to forskellige steder. 

Ja.  

Og det har virkelig været tungt, 

forskelligt. 

Prøv lige bare at fortælle om det. 
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I Københavns Kommune, man gik jo i 

gang flere måneder før, altså med, ikke 

med de der moduler men med. Der 

havde vi det i plenum. Vi sad flere 

sammen, i sådan nogle hold og så var 

der en der havde været på kursus som 

faciliterede undervisningen, ehm og så 

sad vi og gennemgik det sammen, vi 

havde nogle spil og (pause) og nogle 

forskellige ting… 

Så det har været en helt anden måde 

end det som du har set her? 

Ja der har det jo været at man selv skulle 

sidde med det ikke. 

E-læring og… 

Og der, der gjorde vi det sammen, ehm, 

og så var der bare altså lagt planer for 

når nu der er lukke periode, så gør vi 

sådan og sådan, vi har nogle mapper her 

hvor vi skriver informationerne. 

Altså i havde papirmapper? 

Ja vi havde papirmapper, hvor vi havde 

lavet fra dag til dag, og så kom der mails 

ud ”hvis du skal have en ny ydelse på, så 

gør du sådan og sådan, skriver det på en 

seddel og ligger det til hver dag og…” 

Og du følte dig i hvert fald ikke, du har 

ikke følt at der var fuldstændig klarhed 

omkring… 

Nej ikke øh. 

Hvordan man skulle bruge 

dokumentationssystemet, det gamle og 

det… 

Nej, nej, nej  

Backupsystemet mens vi var… 

Nej. Ja. 

Lukket ned. 

Ja. Og også så sad vi de første dage efter 

at vi havde fået CURA, blev der kaldt 
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vikarer ind og det ved jeg godt det havde 

ikke været muligt her. Det havde man så 

gjort i Københavns Kommune og så sad 

alle de faste simpelthen og… så sad de 

igen samlet i grupper og overførte 

informationer på de borgere vi kendte 

og stregede person nummer ud. Når vi 

ligesom var igennem, vores borgere. Og 

hjalp hinanden og blev enige om ”hvad 

gør vi?”. ”det her hvordan skriver vi de 

informationer ind” så vi ligesom havde 

en samlet ide om hvor at tingene skulle 

stå og hvordan vi ville gøre det. Og da 

synes jeg måske at jeg var meget alene 

og jeg har også været sådan lidt i tvivl 

om, nu ved jeg godt hvordan man har 

gjort det i Københavns Kommune, men 

var det sådan man ville gøre her og… 

hvor meget har jeg sådan skulle blande 

mig og sige sådan ”sådan skriver vi det 

der”, for det er jo nødvendigvis ikke 

sådan man har tænkt, at det skulle være 

her. Det program man har haft før, har 

også kørt på meget forskellige måder. 

Ja, ja. 

Så det er jo også hvordan man vælger 

det. 

Så selvom det havde forhåndskendskab, 

så var det ikke så nemt at navigere i, kan 

man sige? 

Nej jeg synes stadig at jeg var meget i 

tvivl om hvordan vil man gerne have at 

tingene bliver gjort her.  

Ja. 

Ja… så. 

 

12. Kan du beskrive på hvilken måde 
forholdet til kollegaerne har betydning? 
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30. Interaktion med ledelsen 7. Har ledelsen været synlig? 
8. Har ledelsen været tilgængelig? 
9. Har ledelsen en stor betydning for din 

lyst til at forsætte i hjemmeplejen 

31. Beskriv 5 punkter der har størst 
betydning for at blive i hjemmeplejen 

1. Beskriv de 5 punkter der har størst 
betydning for at ville blive i 
hjemmeplejen 
Øhm gode kollegaer og det synes jeg 

jo at jeg har. 

Ja. 

Udfordrende opgaver. 

Ja. 

Det synes jeg bestemt også at jeg 

har. Åh lønnen tænker jeg. 

Ja. 

Og så arbejdstiderne, det er jo gode 

arbejdstider, men jeg kan bare 

mærke at alle de helligdage man skal 

tage og hver fjerde weekend, kunne 

jeg nok godt leve med. Men 

helligdagene, det bliver simpelthen 

for voldsomt med et barn. 

Ja. 

Ja selvom det er en af branchen 

sådan set. Ja og så helt klart også at 

man kan se 

fremtids/udviklingsmuligheder. Ja 

tænker jeg også sådan lidt. 

Og det synes du simpelthen ikke har 

været gennemsigtig nok. 

Nej. Det kan sagtens være at det er 

her, men nej jeg har ikke rigtig kunne 

se det på samme måde som jeg 

kunne med min gamle arbejdsplads. 

Ja. 

Men det er da i hvert fald nogle 

reelle ting øhm. 
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Bilag 6 

Semistruktureret Interview med sygeplejerske Rikke  

Dato 5. 09.2018 

Formålet med interviewet 

CBS-speciale omkring fastholdelsesstrategier for sygeplejersker i en hjemmepleje. 

Interviewdata er efterfølgende udleveret til Rikke   

 

Varighed Mellem 45 og 60 min 

Baggrund Rikke har været ansat som sygeplejerske siden 1. august 2018  

 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

5. Hvilke bevæggrunde og årsager kan 
bevirke at sygeplejersker vælger 
hjemmepleje 

 

8. Kan du fortælle mig kort om din 
baggrund? 
Du startede her d. 1. august og har 

derfor kun været her i halvanden måned. 

Ja jeg har otte års erfaring fra mave- 

tarm kirurgisk afdeling på Rigshospitalet 

og har haft forskellige funktion, øh, 

været nøgleperson på forskellige 

områder, har haft en assisterende 

afdelingssygeplejerske funktion også. 

Har været ude og rejse også med en 

patient jeg skulle ledsage og har lavet 

lidt mange forskellige ting.  

Ja. 

Og har haft to barsler også. 

Ja. 

Oven i, ja. 

9. Kan du prøve at fortælle hvilke årsager 
der var til at du valgte at søge stillingen 
som hjemmesygeplejerske? 
Ja øhm jeg, først ville jeg gerne prøve 

noget nyt efter 8 år der var jeg var jeg 

rimelig mættet op fra min afdeling, 

specialet, og jeg ville gerne ud og se, 

hvad rør der sig ellers som sygeplejerske 
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her i København. Så øh har jeg fået to 

børn og jeg ønskede ikke at gå i tre 

holdsskift mere og arbejde hver tredje 

weekend. Så arbejdsforholdene her i 

forhold til arbejdstiderne, er bedre. 

Ja. 

I forhold til hvad jeg kommer fra. Ehm 

det er sådan set det og så tænkte jeg 

også at som hjemmesygeplejerske, 

åbner det også nogle muligheder på sigt 

når man har fået noget erfaring med det 

her. 

Ja… det er meget fint. 

 

10. Kan du beskrive nogle fordele ved 
hjemmeplejen som er anderledes end 
andre steder som du har arbejdet? Nu 
har du jo været her i kort tid, men har 
været ude og prøve tingene. 
Altså fordele der er anderledes? 

Ja hvis du kan komme i tanke om nogen. 

Det er kun hvis du tænker at der er et 

eller andet. 

Nåh det som er fedt ved hjemmeplejen 

altså? 

Ja. 

Altså jeg kan rigtig godt lide det her med 

at man er ude hos borgerne og får 

denne her tætte relation uden at blive 

afbrudt, for eksempel man gør på en 

hospitalsafdeling. At du har tiden 

sammen med borgeren og der er tid til 

at man både kan snakke og så at man 

kan lave den sygeplejefaglige handlig. 

Det synes jeg er rigtig rart, at man har 

rummet hvor man ikke bliver afbrudt. 

Så afbrydelserne er… 

Ja det synes jeg, det er, at det er helt 

klart en fordel ved hjemmesygeplejen og 

så kommer du ud og ser rigtig mange 
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forskellige ting eh, også meget mere 

kompleks end jeg egentlig havde troet. 

Jeg kan godt lide den instrumentelle 

sygepleje. Det synes jeg også at der er. 

Ja. 

Meget af her. 

Ja der er både sår og det hele. 

Ja.  

Men det overraskede dig, siger du, 

alligevel, altså… 

Ja. 

Prøv at forklare, bare kort.  

Ehm jeg ved ikke, men jeg tror jeg havde 

en eller anden ide om hvad det ville 

være at være hjemmesygeplejerske. 

Ehm og det er meget mere komplekst 

end det jeg egentlig havde opfattelsen 

af. Det hænger nok også sammen med, 

at vi sender patienterne hjem meget 

tidligere, end man måske har gjort det 

før hen ikke. 

 

 

 

 

 

4. Hvor stor betydning har en god dialog 
med ledelse og kollegaer for en forsat 
ansættelse? 

32. Hvad var dit indtryk af sygeplejegruppen 
i forbindelse med din intro periode? 
Øh jeg synes der var meget udskiftning, 

men det var jo også det, at så var der en 

der var på arbejde 2 dage, så gik de på 

ferie i tre uger og så, så man ikke dem. 

Så kom der nogle nye og, og så er der 

også kommet nogle nye sygeplejersker 

efter mig ikke, så det har været sådan 

lidt blandet i personalegruppen, men jeg 

synes der er nogle, der har været der 

hen over sommeren, hvor jeg har været 

der. Jeg synes jeg er blevet taget rigtig 
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godt imod, så jeg er kommet fint ind i 

personalegruppen. 

Så der har været åbne arme og… 

Ja det synes jeg også interesseret i at 

høre hvem man er og hvor man kommer 

fra. Det er altid rart at der bliver spurgt 

ind til det.  

Så du har ikke følt dig ensom? 

Nej det synes jeg ikke, nu er jeg en, jeg 

tror bare jeg spørger hvis at jeg lige 

tænker at jeg skal gøre opmærksom på 

mig selv. Eller et eller andet, så giver jeg 

mig bare til kende. 

Ja. 

33. Hvad var dit indtryk ledergruppen i 
forbindelse med din intro periode? 
Altså jeg har selvfølgelig haft kontakt til 

dig og så er jeg blevet introduceret nede 

i team 23. Hvor jeg startede med at blive 

præsenteret inde hos hjælperne og 

assistenterne og så der jeg skulle kører i 

team 25 blev jeg præsenteret der oppe. 

Ja. 

Men det er ikke fordi jeg sådan, har gået 

rundt og snakket med hver enkel. Men 

dem som jeg har arbejdet sammen med 

ude i hjemmene, dem har jeg sagt hej til. 

Hvor bruger du lederne? Er de synlige 

eller… til rådighed eller hvordan? 

Ja gruppelederne hvis man kommer hos 

dem til morgenmøderne eller 

eftermiddagsmøderne, så er de der og 

øh man kan altid gå ind til dem på 

kontorerne. Fordi dørene er åbne og din 

dør er jo også åben. Jeg synes det er rart 

at du kommer hver morgen og siger 

godmorgen og så er der eftermiddage 

hvor du ikke er der og det er vel fordi at 

du laver noget andet. 
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34. Hvad er betydningsfuldt for en god 
introduktion? 

10. Hvordan forløb din introduktion? 
r. Sidemandsoplæringen, hvad var godt 

og hvad var mindre godt? 
Jeg synes at, mit introduktionsprogram, 
jeg har ikke rigtig fået noget på skrift. 
Sådan hvad jeg skulle igennem. Det har 
jeg manglet synes jeg. Øhm jeg har 
efterspurgt det nogle gange, men det er 
også, jeg fornemmer lidt det er tiden 
også at tiden bare er lidt knap til at man 
lige får ordnet sådanne ting. Men den 
sygeplejerske der introducerede mig har 
ligesom lavet sit eget program, hvor hun 
har skrevet ned og det har fungeret ret 
fint, hvor vi ligesom har krydset af de 
ting af som jeg har været igennem. Om 
det er det som er standarden for, altså 
for hele hjemmesygeplejen, det ved jeg 
ikke. Men øhm det har været fint. Hun 
har været god til at tage mig og forklare 
øhm hun er en sygeplejerske som, ja 
tingene bliver gjort på hendes måde… 
Ja… 
Hvad hun tænker er det rigtige, det gør 
hun selvfølgelig fordi der er evidens bag 
ved det hun laver, men øh hun tænker 
meget firkantet og hvis man ikke er til en 
firkantet kasse, så kunne jeg godt 
forestille mig at det var svært at kører 
med hende. 

Ja…  

Jeg er indrettet med en firkantet kasse, 
så mig passer det fint. 
Det passede fint til dit temperament? 
Ja.  
Hvordan med intro, fik du en oversigt 
over dage med andre aktiviteter, i 
forbindelse med psykiatri specialist og… 
Ja jeg fik en seddel over datoer hvor jeg 
skal kører med specialister, men jeg har 
ikke fået et program hvor der står, 
mandag kører jeg med Pia og tirsdag har 
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jeg fri og altså der har jeg egentlig bare 
fået min vagtplan. 
Din vagtplan og der har du simpelthen, 
savnet en mere detaljeret plan. 
Ja og måske også sådan oppe på tavlen 
med hvem Rikke kører med i dag ikke, så 
er der, Pia har selv skrevet sig på og det 
kunne jeg selvfølgelig også selv gøre. 
Havde jeg haft en oversigt, det ville jeg 
ikke have haft noget imod. Så skal man 
kører med der.  

Så den detalje har du savnet? 

Ja sådan hele overblikket. Og så 
oversigten over hvad man skal igennem i 
introduktionen ud over det i har vist mig 
på papiret ikke. 

De to introdage, hvad var godt og hvad var 
mindre godt? 

Ja fællesintroduktionen, det synes jeg 
var rigtig godt, dels hilste jeg på Anne og 
Jeannette og blev vist rundt i huset og 
får helt basic informationer om ting som 
der måske ikke rigtig bliver gjort i 
hverdagen. Jeg synes det har været rigtig 
godt at få vist hvor Finsens centret 
ligger, hospitalet ligger og telefon 
nummer, får udleveret sin øh den der 
hvide lommebog øh altså sådan helt 
basic ting eh jeg synes det er rigtig godt 
klædt på når man starter. 
Ja.  Så det var du helt tilfreds med. 
Ja det der med at få udleveret tablet, fik 
oprettet koder, fik øh vist tablet og 
telefon og sådan noget man lige har 
vurderet at der vil være tid til når man 
starter. Når man kører med 
sidemandsoplæring. Fordi du kører med 
dine besøg med det samme, så det er 
rigtig godt.  
Hvordan med præsentationen af 
organisationen af Heidi, gav det god 
mening? 
Ja det var rart lige at hilse på Heidi og 
sætte ansigt på hende og hun lige 
fortalte hvad hun lavede og hvem hun 
var, hvordan hele træet i organisationen 
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er opbygget, det var ja. Og jeg synes ikke 
det gjorde noget at der var hjælpere 
med, en fra call center og sygeplejersker 
og aftenvagter, det synes jeg faktisk var 
fint, så man også lige så ansigter på dem. 
Det er jo den samme information der 
skal gives til alle, det er jo vigtigt at det 
er den samme der bliver givet, det gør 
den jo i sådan et forum. 
Fik i talt indbyrdes mellem faggruppe, 
eller vagtlag i…? 
Ja jeg snakkede med, jeg synes jeg 
snakkede både med aftenvagt og en fra 
Finsens Centeret. Det er jo ikke fordi 
man har så meget at gøre med dem på 
hverdage, men det er rart at der er flere 
i samme båd når man er ny.  
 
s. Hvilke to forløb var mest udbytterige 

i forhold til din læring? 
t. Var der forskelle mellem intro og 

praksis? 
Altså jeg synes, det med koderne til 
telefonen har jeg fået af vide, at det er 
forkert det vi har fået information om til 
fælles intro, at det skal være en anden 
kode man har på sin telefon og tablet 
ehm og så syntes jeg at vi fik vist 
hvordan man går ind i 
kvalitetshåndbogen, men den kan man 
slet ikke arbejde i, i daglig praksis. 
Ja den er nede i øjeblikket. Men det 
bliver løst, men det har du fuldstændig 
ret i. 
Okay, det er jo et rigtig godt værktøj og 
som man som ny kan finde instrukser og 
vejledninger men det øhm, det er bare 
ikke rigtigt tilgængeligt i hverdagen. 
Hvordan? Har du så brugt nogle af de 
andre værktøjer? Sådan noget som vores 
e-learningsprogram, kvalicare og VAR.  
Altså kvalicare har jeg kigget på øhm 
primært hjemme for jeg synes det er der 
jeg har tid til det i forhold til at lære 
CURA at kende, men også til sådan helt 
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basic sår behandlinger, produkter og 
hvad man bruger herude. 
Ja 
Og hvad var det mere, 
kvalitetshåndbogen 
Ja men den findes også men dette er på 
et mere overordnet plan, VAR er et 
system vi har købt i forhold til 
procedure, før hed det noget med SPP-
sygepleje procedurer, tror jeg nok. 
Nej den tror jeg ikke 
Så den mangler vi, det er hvis man skal 
ud og ligge et kateter for eksempel… 
Men er det også den du skal kunne gå på 
fra en stationær? 
Den kan du også gå på inde fra CURA. 
Okay det vil jeg rigtig gerne se. 
Det skal du se. 
Ja for så overlapper den med 
kvalitetshåndbogen. 
Det er den der er henvisninger til når 
man ligger ydelser ind. 
Okay yes. 
Det er godt, den vil jeg tage med tilbage. 
u. Var der elementer i din intro, som 

ikke havde forbindelse til den 
efterfølgende praksis? 

v. Kan du beskrive de fordele som du 
oplevede efter introen? 

Det var helt klart det med øh altså 
koderne til min telefon og min tablet, at 
jeg lige allround havde set hvordan går 
man ind på CURA for eksempel øh og 
hvordan ser et skærmbillede ud. Fordi 
det synes jeg ikke der har været så 
meget tid til når jeg har kørt med den 
individuelle introduktion og så få vist 
huset, det klart det øh det var rigtig 
godt. 
Ja. Var du også ude og køre med en 
hjælper? 
Nej det var jeg ikke 
Nå men det skal du også, det har du slet 
ikke prøvet. 
Nej. 
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35. Hvilken indflydelse har 
kommunikationen indbyrdes med 
kollegaerne for interessen for at 
forsætte i hjemmeplejen? 

13. Hvordan har forholdet til dine kollegaer 
været? Hvad har været godt og hvad har 
været mindre godt. 

Altså jeg har følt mig velkommen øh, folk 
synes jeg, er ordnede glade når de møder på 
arbejde. Og man spørger ind til hinanden, 
der er også en smule tid til at snakke privat, 
det synes jeg også er rigtig vigtig. Især fordi 
man ikke har så meget med sine kollegaer at 
gøre i løbet af dagen. 
Ja. 
Øhm Det er selvfølgelig også meget intenst 
om morgen fordi, man skal gå til de 
forskellige morgenmøder og man skal lige 
holde morgenmøde i sygeplejegruppen og 
man skal have læst på sine borgere inden 
man kører ud. 
Ja. 
Men jeg synes at, overordnet er folk 
imødekommende og der er en god tone. Jeg 
har selvfølgelig oplevet hvor tonerne kan gå 
lidt højt øh blandt kollegaer fordi folk er 
pressede, men det bliver der selvfølgelig 
også gjort noget ved. 
Men det er ikke noget der er gået ud over 
dig? 
Nej hende der har oplært mig hun kan godt 
sige tingene på en hård måde. 
Ja.  
Og det har vi snakket om undervejs øh og 
hun siger at hun selv er bevidst om det og 
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jeg må sige til hvis der har været noget. Det 
har været fint der har ikke været… 
Du har ikke været bekymret for at komme 
og sige det til hende? 
Nej, nej 
Og sige, der gik du faktisk over stregen. 
Det har været fint. 
Øhm og det vil sige, du har, nu er du startet 
midt inde i en sommerperiode, det kan jo 
godt betyde at tingene er pressede her --- 
14. Har du oplevet at der har været plads til 

læring? 
Altså jeg kunne godt have tænkt mig mere 
tid i løbet af en dag til at man havde sat sig 
og set på hvordan man helt lav praktisk gør 
”det her” eller ”hvordan, skal op og pakke 
ting på loftet”. jeg er blevet vist rundt oppe 
på loftet, men helt praktisk, at man 
lavpraktisk, der var mere tid til at man kunne 
blive, kunne snakke om tingene. Ja. 
Ja. Så der er mange detaljer du simpelthen 
ikke har fået med i farten? 
Ja og du ved, og så har vi kørt bil, to gange 
og øh det har været rigtig fint og jeg har 
været med ude og samle borgeren op, men 
at altså det er meget få gange at man altså 
ser hvordan man registrerer det i systemet. 
Har ikke været hele vejen rundt over på 
brandstationen og se biler og sådan noget, 
og da kan man sige at det jo bare er vigtigt, 
at det bliver gjort for så kan jeg ikke fungere. 
Nej præcis. 
Og det øh, der er bare ikke tid til det. Og vi, 
jeg ved at hende der har lært mig op siger 
”vi må sætte tid af til det” der bliver ikke 
rigtig tid, der er også, når man har med 
mennesker at gøre, nogen besøg tager 
længere tid der kommer akutte ind og sådan 
noget, ja det er bare rigtig vigtigt når man er 
ny, så man kan klæde de nye ordentligt på til 
at kunne varetage funktionen 
Det ville være ubehageligt hvis du blev 
presset ud i en situation hvor du kørte ud i 
bilen og… 
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Nej jeg ville godt kunne tage bilen køre ud 
og samle en borger op. Det ville jeg godt 
kunne og så registreringen, tænker jeg også 
at jeg kan finde ud af, så kan jeg spørge. Hvis 
bilen nu ikke står der, eller hvor kan jeg 
finde elken, eller et eller anden, hvis den 
ikke er her i huset. Øh det kunne jeg godt 
have tænkt mig. Og så øh har jeg ikke noget 
erfaring med kompression, vi har ikke haft 
noget, særlig meget om kompression øh 
borgere så det mangler jeg også i min 
indlæring, men det jo også ligesom de 
borgere min kollega kører ud til, men der 
ved jeg ikke om man ikke kunne gøre som, i 
forhold til den checkliste som der skal være, 
men… 
Jo. 
Kunne sørge for at der bliver sat nogle besøg 
på… 
I forhold til den situation har jeg aftalt med 
Lene at hun booker dig med Lise, så du ser 
det på den rigtige måde. 
Og det var jo vores samtale vi havde, vores 
evaluering, hvor vi blev enige om at det var 
en god… 
Ja. 
Ide. Det var det jeg manglede, ikke, så det 
blev der også handlet på. Det kan man sige 
ikke. Men det er jo svært at komme hele 
vejen rundt i instruktionsperioden fordi, det 
afhænger lige af hvilken borger man 
kommer ud hos. 
Man kan sige at, hvis jeg skal ridse det op, 
det som du savner er tid til fordybelse. At 
man fik detaljerne med også på de praktiske 
ting. Hvordan håndterer jeg depotet, 
hvordan er proceduren omkring fald? Det 
kunne også være alt muligt andet… 
Ja.  
At det måske har været lidt, ud over 
stepperne fra starten af. 
Ja det har det og det ved jeg at mine 
kollegaer også synes at det har været. Der 
har manglet tid, det har frustreret hende, 
måske mere end mig. Men altså det, jeg kan 
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se at der er nogle ting som jeg mangler. Da 
må man også learning by doing, altså, så 
spørge folk. For folk er søde og venlige og vil 
gerne svare. 
15. Har det været muligt at få hjælp hos 

kollegaer, når du har været i tvivl? 
16. Kan du beskrive på hvilken måde 

forholdet til kollegaerne har betydning? 

36. Interaktion med ledelsen 10. Har ledelsen været synlig? 
Der har været nogle dage hvor man har haft 
brug for dig, hvor du så ikke var der. Det er 
der hvor folk ikke kan svare på helt, hvor du 
er hende. For eksempel så kom du ind i går 
og sagde ”jeg er her til kl. 12 i dag”. Det 
synes jeg er rigtig vigtigt, øhm som leder 
man fortæller hvis man er ude af huset, går, 
eller giver beskeden videre således at der er 
nogen, så ved man ”nåh du er her ikke”. Så 
kan man gå tilbage i morgen. Øhm så synes 
jeg det er vigtigt at du viser dig om 
morgenen der, når vi møder ind. Det giver 
synlighed og overblik synes jeg. At du 
ligesom ved hvad der rør sig.  
Bruger i teamlederne hvis det er, altså 
Christina og Jeannette? 
Nej det synes jeg faktisk ikke rigtigt, at jeg 
gør, det er kun hvis det er et eller andet 
konkret med en borger og eller, men ikke i 
forhold til sådan om morgenen. Nej. 
Nej men jeg tænker også sådan i løbet af 
dagen, hvis du står med en kompleks borger, 
kan du så gå ind og bruge dem? 
Nå på den måde, ja men så kunne man gå 
derind, ja det har jeg gjort eller noget i 
systemet eller et eller andet, så har jeg også 
brugt dem. Ja. 
11. Har ledelsen været tilgængelig? 
12. Har ledelsen en stor betydning for din 

lyst til at forsætte i hjemmeplejen 
Jeg synes at en synlig leder er noget af det 
vigtigst på en arbejdsplads. En der tør gå 
forrest og tør at tage konflikter, har 
overblikket, ser den enkelte medarbejder, 
giver anerkendelse ja det er det jeg synes er 
rigtig vigtigt som leder, det er det. 
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Ja. 
 
 

37. Beskriv 5 punkter der har størst 
betydning for at blive i hjemmeplejen 

1.           Beskriv de 5 punkter der har størst 
betydning       for at ville blive i hjemmeplejen 
Det er min trivsel, det er samarbejdet med mine 
kollegaer, det er ledelsen. Det er øhm at blive 
udfordret og øhm ja hvad er der mere. Ja det 
ved jeg ikke sådan lige helt. Det var fire, jeg skal 
finde en til. Min trivsel og mit samarbejde med 
min leder og ja. 
Det er også fint med fire. 
Ja men det er fordi jeg tænker at hvis jeg siger 
noget mere, så kommer det ind under trivsel, 
ledelsen eller ja. 
Det er fint. Det er helt fint.  

38. Hvilke overvejelser har sygeplejersker 
der har været ansat i mindre end et år 
for fremtiden i hjemmeplejen 

7. Kan du beskrive hvilke tanker du gør dig 
omkring din forsatte ansættelse i 
hjemmeplejen? 

Hvad jeg vil bruge min fremtid på? 
Ja. 
Øhm altså jeg tænker at jeg kommer med en 
del erfaringer i rygsækken og jeg tænker 
derfor ikke at jeg skal være basis 
sygeplejerske altid. Jeg er helt med på at jeg 
skal have grunderfaring fra hjemmeplejen 
før jeg kan gå videre med. I hvilken retning 
ved jeg ikke helt, men jeg har nogle 
overvejelser. 
Ja. 
Og det er helt klart ikke et springbræt, jeg er 
bevidst om at jeg gerne vil noget videre. 
Hvad for overvejelser? 
Ja jeg ved ikke om det skal være 
ledelsesvejen eller om det skal være en 
videreuddannelse, en kandidat eller om vi er 
helt over i sundhedsplejerske, men jeg ved 
at jeg på sigt… 
Har ambitioner om noget mere eller? 
Det har jeg. Ja. Men øh jeg har respekt for at 
man skal lære hjemmeplejen at kende før 
man kan komme videre. 
Tusind tak Rikke. 
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Bilag 7 

Semistruktureret Interview med Benedikte område 10 

Dato 11.10.2018 

Formålet med interviewet 

Data udleveret til Benedikte efterfølgende 

CBS-speciale omkring fastholdelsesstrategier for sygeplejersker i en hjemmepleje. 

Varighed Mellem 30 og 45 min 

Baggrund: Kort oprids  

Ja jeg er uddannet i 1990, Næstved sygehus, sygeplejeskolen, de næste 3 år var jeg på geriatrisk 

afdeling på Amager Hospital. Og så skiftede jeg sådan meget, jeg fik en pludselig indskydelse. Så 

skiftede jeg til neonatal, da har jeg været i 18 år, hvoraf de 15 var som assisterende 

afdelingssygeplejerske, som en del af ledelsen. Så blev jeg bedt om, at i 2011 om jeg kunne være 

leder, afdelingsleder på barselsafdelingen, som var helt i knæ. Ledelsen var fyret eller gået, så der 

blev jeg konstitueret, søgte så stillingen og der har jeg så været i 6 år. Der blev jeg meget træt af 

min leder. Sidste sommer blev jeg vældig træt af hende, fordi jeg havde et knæ som var gået, jeg 

havde ødelagt korsbåndet og gik med krykker, blev opereret, fik en masse hudkræft, havde haft et 

stres forløb hvor jeg ikke havde været sygemeldt overhovedet. Hvor jeg havde klaret det selv med 

psykolog osv. Ikke. Og det blev jeg bare træt af, jeg blev presset pga. mit knæ, så tænkte jeg ”Dansk 

Sygeplejeråd hjælp mig ud herfra”. Det gjorde de, jeg fik en meget fin fratrædelsesordning. Så 

havde jeg jo… ja jeg fik jo en stor godtgørelse. Fordi jeg havde været ansat i så mange år ikke. Og 

kom ud af det med det samme faktisk, så det var jeg virkelig glad for og så havde jeg muligheden for 

at tage til Norge og arbejde på neonatal og så startede jeg her i hjemmeplejen, så startede jeg i juni 

måned (2017) som øhm, altså bare som timelønnet, ja, faktisk var jeg ansat på 16 timer 

komprimeret og så var jeg i Norge. Det var jeg faktisk ret glad for. I mange år siger jeg, havde jeg 

leget meget tanken om, jeg gad ikke det der stressende hospitalsliv, afdelinger og sådan noget 

altså. Det var jo Danmarks største fødeafdeling, der var et kæmpe pres hele tiden. 

Hvad var det som stressede mest? 

For mange medarbejdere, stor udskiftning, stort arbejdspres, nogle gange så du tolv ny… ny 

opererede kvinder og så var der konstant sygemeldinger. Jeg bestilte ikke andet end, at sidde og 

dække vagter og det gad jeg simpelthen ikke, det var jeg bare træt af. Og der blev ikke rigtigt gjort 

for, at der kom nyt personale, folk var sygemeldte og sagde op osv. Så øhm så var der det her med 

at der ikke var plads i sengene ”så skal du bare gå ind og udskrive nogen”, det kan man jo ikke. Det 

giver bare ikke mening, folk der ikke engang kunne gå ud af afdelingen blev udskrevet. ”Nåh men så 

må vi køre dig i en kørestol ned til bilen. Det var bare… det var bare ikke godt, altså… 

Det var meningsløst? 
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Det var meningsløst og det var dårligt arbejdsmiljø på alle mulige måder og jeg kom fra en sindssyg 

velfungerende afdeling på neonatal og var sindssyg glad for mit arbejde. Jeg havde slet ikke lyst til 

at være på den afdeling, men det var også en god måde for mig at afprøve ledelsen og jeg har 

lederuddannelse osv. Øhm men lige nu er det bare… jeg drømte om denne her hjemmepleje ting. 

Det skal jeg simpelthen prøve fordi det giver bare så meget mening for mig, jeg er rigtig god til 

skæve eksistenser. 

Ja. 

Og øh rummelig over for dem og så tænkte jeg, det er bare det jeg skal. Og det… var rigtigt, det var 

det sgu. Jeg er virkelig havnet det rigtige sted. Jeg er virkelig, virkelig glad for mit arbejde hver dag. 

Ja. 

 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

6. Fremmer udviklings og 
karrieremuligheder motivationen til at 
blive i længere periode som 
sygeplejerske i en hjemmepleje  

 

11. Kan du fortælle mig hvad du tænker, når 
der tales om karrieremuligheder i 
hjemmeplejen? Er det noget i taler om i 
det daglige, det kunne være 
sårspecialist, psykiatrispecialist, leder 
eller? 
Altså jeg har været lidt forkælet kan man 

sige. Jeg har fået det her akut 

sygeplejerskekursus jo. 

Ja. 

Det har jeg fået på metropol, så det har 

jeg. Jeg har fået noget der er virkelig 

godt, jeg har fået lov til at tage vagter, 

hvilket jeg savner at måtte tage endnu 

mere. Men det kommer vi nok tilbage til. 

Ja. Så du har følt at du kunne komme til? 

Ja jeg føler også jeg har brug for at 

udvikle mig endnu mere, også altså i det 

her speciale for det er så særligt… så 

man kan ikke bare lige gå ind og være 

hjemmesygeplejerske, man skal altså 

have en god baggrund.  

Det vil jeg sige, det er jeg glad for at jeg 

har. Jeg kan godt se at de unge og de 

nye virkelig er på glat is nogle gange. 

Ja. 
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Og så tror de jo at jeg har været der i ti 

år og det har jeg jo ikke. Men jeg har jo 

en erfaring på 28 år i sygeplejen, så 

derfor bruger jeg den dagligt. Jeg kan 

godt navigere i det. Men jeg har også 

brug for at jeg får nogle udfordringer. 

Ja så det er vigtigt? 

Det er vigtigt at få nogle udfordringer, så 

man prøver lidt forskelligt ikke. 

Så når du siger udfordringer handler det 

ikke om arbejdsmiljø eller maksimalt 

arbejdspres så taler vi… 

Det er faglige udfordringer også 

muligheder for også, altså i går fik jeg 

gennemtrumfet nærmest at jeg fik lov til 

at komme med på det første introkursus, 

som jeg skulle have været på for et år 

siden. Jeg har ikke været på nogen 

introduktion selvom, jeg havde et fint 

program, det var der ikke tid til. I går var 

jeg så til sår undervisning og jeg må sige, 

at hvis man ikke rigtig ved hvad der 

foregår i hjemmeplejen, så ved du heller 

ikke hvad karrieremulighederne er. 

Så du skal med på det næste 

introduktionskursus? 

Ja selve undervisningen ikke, jeg mangler 

noget om inkontinens og sådan noget. 

Jeg har egentlig ikke nogen ide om hvad 

der er for karrieremuligheder inden for 

de her ting. 

Så fordi du ikke har været i 

introduktionsforløbet, så mangler du 

overblik over hvad der foregår i 

organisationen? 

Ja jeg elsker også de demente, men hvad 

kan man inden for det for eksempel 

ikke? 

Jo. 
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Så det er i hvert fald meget det 

organisatoriske som jeg mangler, 

hvordan tingene er sat op, jeg lærer det 

jo efterhånden. Når jeg har en eller 

anden dement som skal indlægges på 

røde papirer, så lære jeg jo at kalde på 

Bitten. Som jeg for øvrigt har arbejdet 

sammen med på børneafdeling for tyve 

år siden. Altså så man lære lidt, ved at 

være i nød. 

Ja. 

Nød lærer nøgen kvinde at spinde, sådan 

bliver det lidt i det her felt. Så 

karrieremulighederne er ikke så synlige. 

Så ved jeg godt at karrieremulighederne 

inden for ledelse ligger lige til højrebenet 

nu, men der er jeg slet ikke, jeg mangler 

at lære specialet. Jeg ved godt at en god 

leder ikke behøver speciale kendskab, 

men det er godt nok, rigtig godt at have. 

Ja 

Fordi man har en større forståelse af, 

hvad medarbejderne er ude i og har en 

større forståelse, af hvad det er de 

mangler. Og hvad det er man gør rigtig 

godt, ved at give dem og det mangler 

jeg. 

Taler i om karrieremuligheder når i 

holder personalemøder eller 

morgenmøder, når i får information, 

snakker i omkring øhm hvordan ser vi ud 

nu, hvad er det vi har brug for, hvor… 

Nej det eneste jeg har været med til, 

hvor der har været regulære… hvor 

sygeplejerskerne har været samlet, det 

været omkring vagtplan. Det er det 

personalemødet har handlet om, så har 

der været omkring trivsel, hvor jeg ikke 

kunne nå ind før til sidst, hvor så alle sad 
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og græd omkring bordet. Så ved jeg ikke 

hvad det startede med. 

Nej. 

Men nu er jeg så blevet valgt som 

arbejdsmiljø repræsentant og det bliver 

jo min vej ind på den… denne her… i det 

her hjemmepleje. Får nu får jeg en 

masse information, en masse viden og 

bliver inviteret til rigtig mange møder. Så 

jeg lærer en masse mennesker, at kende 

så på den måde bliver det nok min 

mulighed for, at komme ind. 

Så det er mere noget du selv har taget 

initiativ til? 

Ja.  

Det er ikke fordi det har været synligt? 

Nej. Der er ingen morgenmøder 

overhovedet, jo dem som bliver holdt i 

grupperne, gruppelederne derude. 

Har i ikke, bare med sygeplejerskerne, 

hvor i lige tjekker op på… 

Nej 

Så efter mødet i grupperne, så er det ud 

af vagten? 

Ja, det er der aldrig. For eksempel i dag, 

nu kommer det hele på bordet, men for 

eksempel i dag der går det op for nogle, 

at der er ønskeplaner for de næste 12 

uger, der skal vi afgive jul og nytår og 

sådan noget. Der er ingen reaktion fra 

vores leder, ingen reaktion, folk har 

prøvet alt muligt, så nu kontakter de 

mig. ”kan du se min ønskeplan, kan du 

sende den til mig, Lise er på kursus hun 

har ikke fået sin, Ann er sygemeldt? Hun 

får ikke sin”. Der er ikke ingen respons, 

de får ingen svar. Så det er sådan noget 

med ”vi får ingen respons, vi hjælper 

hinanden”. 
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Men det kommer vi ned til lige om lidt, 

der er et helt afsnit omkring 

informationsniveauet. 

Ja. Så nej vi får ingen information om 

hvad karrieremulighederne er. Hvis der 

bliver tildelt kurser, så er det sådan 

meget ”hvem vil gerne på kursus?” og så 

er der syv der rækker hånden op og så 

bliver der taget stilling til at de tre af 

dem kan få. Det er som regel ikke dem 

som interesserer sig mest for emnet. 

Man skal jo se på hvad det er for planer 

folk kører efter. Det var det med det 

sårkursus i går, Lise vores 

sårsygeplejerske er på kursus og jeg har 

så fået hendes svære sår borgere. Fordi 

åbenbart, har hun bedt om at jeg skal ud 

og rense op i de sår, men når jeg ikke har 

fået noget undervisning… Så ved jeg 

godt at jeg har lært rigtig meget af Lise… 

Ja 

Og kan også meget på grund af min 

baggrund, lange erfaring og sådan noget. 

Ja. 

Men jeg mangler bare nogle konkrete 

ting og det fik jeg så i går, jeg sagde ”så 

vil jeg ikke køre hendes borgere”. 

Ja. 

Det kræver at det er nogle der har været 

på sårkursus til at køre de borgere. Så jeg 

fik det, men det var planlæggerne der 

arrangerede det. 

 

 

 

 
 

12. Kan du angive hvilken betydning det har i 
for til en forsat ansættelse 
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13. Kan du beskrive nogle fordele ved 
hjemmeplejen som er anderledes end 
andre steder som du har arbejdet? 

14. Oplever du hjemmeplejen som 
gennemsigtig i forhold til karrierer 
muligheder? Beskriv detaljeret 

 

5. hvilke Ledelsesformer har betydning for 
fastholdelse som sygeplejerske 

39. Hvad forbinder du med begrebet god 
ledelse? 
I hvert fald synlighed. Så at man er 

opmærksom på at man får set 

medarbejderne i øjnene, er tilstede. Det 

er meget lidt i hjemmeplejen man er nød 

til at være til stede. Det er faktisk fra kl. 

halv otte til otte om morgen. 

Ja. 

Og så fra kl. halv tre til tre. Der er det 

bare vigtigt at lederen er der. Lige at se 

om alle er kommet ind. Der har faktisk 

været et par rigtig uheldige episoder, 

med et par medarbejdere som har været 

rigtig kede af det efter, at de er kommet 

hjem efter en borger. Til at samle op og 

tage hånd om, med hvad var det der 

skete derude og hvordan kan man ruste 

de yngre sygeplejersker til, ”hvordan 

tackler du sådan en vred en, hvorfor er 

de vrede, er der sket noget? Frontallaps 

eller dement, psykisk syge?”. Lige samle 

op på hvad der er grunden til det. 

Er i kommet ud til borgere hvor i ikke har 

vidst at der kunne være det her 

reaktionsmønster? 

Lige præcis den som jeg tænker på som 

vi havde i sidste uge, der vidste vi det 

ikke. Der var det en borger der kom fra 

Svendborg. Så man var uforberedt. Og 

det sådan lige vigtigt at man lige får 

samlet op på det, hvordan man tackler 

det. Det ender så med at jeg bliver sendt 
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derud som nummer tre. Og jeg siger til 

borgeren ”Du blev uvenner med et par 

af sygeplejerskerne, hvad skete der, 

der?” Så kunne han godt se at det ikke 

var så smart, det er det der med hvordan 

man lige klæder dem på til… ”En anden 

gang så sig til hvis… hvis skal tale 

ordentligt, vi skal tale sammen og ved du 

hvad jeg kommer for at hjælpe dig, 

hvordan kan jeg bedst hjælpe dig”. Altså 

den der med at nedtone konflikten. Så 

der er rigtig meget mangel på ledelse, 

hvis man skal sige det sådan ikke, det øh 

det er der. 

Og du har også svaret på spørgsmålet 

om hvornår du har brug for din leder, 

det med morgen inden man kører ud, 

eftermiddagen og hvis der opstår 

problematikker… 

Ja. Om morgen er det meget sådan… 

Hvis det var mig der var lederen, så ville 

jeg sige ”er der nogen der har nogle 

udfordringer i dag som vi lige skal snakke 

om” inden de kører. 

Ja. 

Det er meget lidt, at man behøver at 

være tilstede for at spørge om det. Nu 

foregår det sådan, at der sidder en i 

hjørnet og råber ”er der nogen der 

været ud hos Gerda Jensen, er der 

nogen der kender Gerda Jensen?”. så 

hvad skal man derude agtigt. I stedet for 

at der er en der siger ”nu skal du se, når 

du kigger herinde og kigger i 

handleplanerne, du lige læser denne 

observation fra …. Så får du måske et 

større overblik”. Det der med at lære 

dem, hvordan navigere man rundt i 

tingene… 
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Ja. 

Altså det er bare meget det her med, lige 

at sidde ved siden af, så kan de jo godt. 

Det du siger er, at mange af 

sygeplejerskerne bliver kastet for 

løverne, uden at være klædt på til 

opgaven? 

Det gør de, det føler de i hvert fald. Det 

er ikke sikkert at de gør det, men det 

føler de. De føler sig ikke altid klar til at 

stå klar på egne ben. Ja så er der også 

meget med tonen, hvordan møder vi 

borgerne? En god rollemodel for det 

”Ved du hvad, den måde man taler 

sammen på her, det er også den måde 

man taler sammen ude hos borgerne”. 

Vi skal tale ordentligt sammen, vi skal 

være gode ved hinanden osv. ”Og man 

taler bedst med borgerne hvis man 

møder dem i den højde hvor de er” 

altså… 

Ja man demonterer en konflikt så den 

ikke eskalere. 

Ja lige præcis, for de kommer faktisk ud i 

nogle konflikter, hvor jeg tænker ”hov 

hvor kom det til konflikt hos ham?” og 

”Årh det har jeg slet ikke oplevet altså”. 

Og det gør de fordi de ikke ligesom ved 

hvordan man afmonterer konflikten. 

Er der andre ting som du har brug for 

hos din leder, du nævner synlighed, 

tæthed? 

Struktur, planlægningen af de her 

weekendhold, nu har vi snart, mikset 

rundt i de her weekendhold, fordi det 

åbenbart er for svært at lave et system 

der gør at vi… er så og så mange erfarne 

i de her weekendhold, så de bliver 

spredt ud. Sådan så de nye bliver sat ind 
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i hold hvor der er god ballast, kan man 

sige ikke. Så pludselig bliver vi brudt op 

igen. Hvor man tænkte ja nu kører det 

med vores weekend hold. Nej så er der 

en der skal flytte. Det giver bare så 

meget uro og folk bliver enorm vrede 

over det, for nu har vi lige fundet ud af 

hvordan det fungere for os. Så skal vi til 

at flytte rundt igen.  

Så der er meget disruption og 

afbrydelser? 

Ja det er der, der er meget der bliver 

lavet om lige pludselig. 

Ja. Er i med inde over beslutningerne, 

har i indflydelse på… 

Altså det bliver lagt op som om, at vi har 

det. Men når der så ikke er nogen ende 

på det, så giver det ikke mening at det er 

blevet besluttet. Og så kan man slet ikke 

regne det ud. 

Nej. 

Så det er ikke synligt, det er ikke 

forudsigeligt, hvad det er der skal ske. 

For hvis det nu gav mening det der så 

skete, så kunne man bedre forstå det. Så 

kunne man bedre sige ”jamen sådan er 

det nød til at være”. ”Jeg mener jeg er 

flyttet weekend for dem jeg havde 

weekend med ikke havde så meget 

ballast”. Nu er det pludselig en der skal 

flytte weekend fordi der er en anden der 

har brug for det. 

Er det på grund af udskiftning eller? 

Ja men jo også fordi der er to helt ny 

ansatte der er alene i en weekend. Det 

går jo ikke. 

Nej.  

Det skulle man have set noget før. 
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40. Hvornår har du brug for din leder? 
41. Hvad er din leders vigtigste opgave? 
42. Hvordan oplever du ledelsen 

understøtter det tværfaglige arbejde, 
fokusmøder etc. 
Altså det vil jeg sige, det samarbejde er 

rigtig godt. 

Ja. 

Nu er jeg i gruppe 12. Debbie 

(teamleder) er fantastisk, hun er virkelig 

dygtig til det hun laver, meget 

omfavnende… Hun ser sine 

medarbejdere. Hun spørger hver dag, er 

der nogen der har udfordringer. Altså 

hun er bare dygtig til det der, kort og 

godt. 

Det er trygt og giver god mening? 

Ja. Så vil jeg sige, at hvis der er noget 

utrygt, så er det nok hende vi går til som 

sygeplejersker. 

Okay. 

Så trygt er det at være der (i gruppen), 

nu ved jeg ikke med Susanne (teamleder 

for den anden gruppe) hun er i 13. 

Er i meget opdelte imellem 12 og 13? 

Ja det er vi nød til, for vi har jo 

samarbejdet med hjælperne i vores 

gruppe og det vil jeg sige, det er et rigtig 

godt samarbejde vi har med vores 

hjælpere. De er sgu dygtige. 

Ja. Så dem er i glade for? 

Ja og de tager sig af borgerne på en 

virkelig god måde, fordi de også bliver 

ledt. Vejledt i hvordan man gør tingene 

og… 

Så der er nogle gode teamledere? 

Debbie, hun er en god teamleder i hvert 

fald… 

Ja. 
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Det er det jeg kan sige fra 12`eren. Så 

stor cadeau til hende. 

Det er godt at høre. 

Ja.  

43. Er ledelsen synlig? 
b) Hvad betyder begrebet ”synlighed” 

44. Hvilken form for styring foretrækker du 
Jamen altså jeg foretrækker jo, hvor man 

har medindflydelse, at man er meget 

lige. Men at den som ved noget mere, 

som har noget erfaring øser ud af den 

viden man har og hjælper dem som ikke 

ved så meget. 

Ja. 

Og får en god dialog ud af det. Jeg kan 

godt lide sådan lidt flad struktur må jeg 

sige ikke. 

Med meget indflydelse og et stort 

manøvrerum? 

Ja. Det synes jeg giver mest mening, for 

du får mest tilfredse medarbejdere hvis 

de har indflydelse på det hele. Både på 

planlægningen og på deres arbejdstid og 

hvornår de har fri, alle de ting ikke, ferie 

og hvordan vi skal fordele borgere og… 

Hvad der interesserer en, hvad man har 

mest ikke. 

Har du... jeg kan høre at der er nogle 

områder hvor du siger at det kniber men 

øh er der nogle områder hvor du føler, 

at i har stor indflydelse i forhold til… 

Altså nu ved jeg ikke om det er fordi de 

skæve (borgere) ikke er i høj kurs men, 

dem fik jeg lov til, at få lige med det 

samme og dem fik jeg lov at beholde. 

Ja. Så du oplever at du… 

Jeg har i hvert fald fået lov til, at have de 

borgere jeg godt kan lide og børn eller 

de unge mennesker ikke. 

Ja dem har i en del af. 
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Ja vi har tre børn. Tre som er rigtige børn 

og så to der lige er blevet 18 år ikke.  

 

45. Hvilken betydning har 
sygeplejeprofessionen syn på faglighed?  

11. Hvad betyder faglighed for dig? 
Jo men det betyder også rigtig meget 

for, at udvikle den sygepleje vi går og 

giver. Ja det var sådan en enkelt ting som 

øh i forsommeren hvor det var varmt, så 

kom man ud til borgere, som man ikke 

kom hos til dagligt. Så kunne man godt 

komme ud og pakke sådanne ben ud 

som vi pakker kompression på konstant, 

som ikke havde været vasket i en måned, 

månedsvis. Det er jo sådanne ting, de 

skal jo tages op. Så begyndte vi selv at 

tage det op. Det kan simpelthen ikke 

være rigtig at vi yder så dårlig sygepleje, 

så vi ikke vasker de ben hver gang med 

almindelig creme. 

Så det var kompressionen… 

Ja ja de tager bare noget nyt på, altså 

det er jo sådan noget meget faglighed. 

Det er en enkel ting at tage fat i nu. Nu 

ved alle godt at man skal… hver morgen 

siger vi til vikarerne ”Ved du hvad du skal 

når du ligger kompressionsforbinding”, 

eller de nye sygeplejersker ”når du skal 

ud og skifte kompression, hvad er 

sygeplejen til det”. Og der var der nogen 

der ”nåh skal man det agtigt” det havde 

de aldrig hørt om før, det havde de 

aldrig gjort ”nej det kunne man godt se 

på nogle af de borgere”. Så det er sådan 

nogle enkle ting som man opdager eller 

hører, så skal man jo…  

Så fagligheden betyder rigtig meget. Vi 

skal jo heller ikke bare gå og komme alle 

disse her sårprodukter på, undlade at 

fjerne Fabrin, fordi vi ikke ved det. Det er 
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jo vigtigt at der bliver afsat tid til sådan 

noget.  

Det her faglige… det savner 

sygeplejerskerne meget. De der faglige 

altså… 

Hvornår er i faglige? Hvornår får lov at 

have et sparringsrum? Hvor i sidder og 

drøfter borgere? 

Det har vi ikke prøvet, det har vi aldrig 

prøvet. Vi gør det selv nogen gange men 

så er det også tit det her med, at så 

bliver det på overarbejde. Når man er 

frustreret over noget man ikke kan finde 

ud af, så er der nogle der siger ”så skal 

du gøre sådan og sådan, må jeg se det 

der” og ”jeg har et billede af det her, 

hvad gør jeg ved det her agtigt?”. Så 

stimler folk sammen, en siger ”nåh men 

så ville jeg nok gøre sådan og sådan, hvis 

det ser sådan og sådan ud”. De 

(møderne) opstår spontant. 

Har i talt om det, at i godt vil have faglige 

møder? 

Ja.  

Og det er vel også blevet accepteret det 

er vel bare ikke… 

Det bliver ikke til noget. 

Det er ikke sket? 

Nej vi ved heller ikke hvornår der er 

personale møde, det er sådan noget 

med ”nåh er det i morgen? Nå for 

Søren”. Altså og folk for ikke mulighed 

for at komme ind, normalt så… Er jeg 

vant til at man har lov at komme ind på 

sin fridag og så bare time for time. 

Timebetaling, få den time som et 

personalemøde varer, får du fri i 

morgen, det skal du jo ikke have mistet 

fridag for. 
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Her er problemet, at har vi folk inde i en 

time, så skal de aflønnes for fire timer. 

Den er lidt problematisk. 

Hvis det er på frivillighedens basis, det 

har jeg været vant til, på hospitalerne er 

det sådan at du kan give dem en ekstra 

time for det. 

Det lyder også som en god ting. 

Folk er jo interesserede, nu er der to der 

er kommet tilbage… ”hvad blev det 

julemøde til? Hvad fik jeg?”. Fordi at de 

havde fri og måtte ikke komme til det 

møde. Det er jo altså også dårligt. 

Ja det er lidt svært. 

Så er der det at meget svært…. 

Gør i så det at i holder telefon kontakt til 

folk eller… 

Nej så blev det bare fordelt, fordi de ikke 

var mødet op. Det er jo sådan, at der er 

konsekvenser, for noget man ikke har 

indflydelse på. 

Ja jeg kan godt se, at den er svær. 

Ja. Pause. Men altså nu er det sådan at vi 

har fået en fælles TR 

(tillidsrepræsentant). For eksempel hvis 

man har overarbejde, så får man det 

bare udbetalt. Vi vil jo ikke arbejde alle 

de timer, nogle gange arbejder jeg 45 

timer på en uge, det er jeg jo ikke 

interesseret i. Jeg vil jeg hellere have en 

ny fridag. 

Ja. 

Jeg vil have lov at afspadsere det jeg 

arbejder for meget, fordi der er jo faktisk 

en regel om at når jeg arbejder 37 timer, 

så er man på fuld tid. Altså jeg ved godt 

at leder må selv bestemme om man skal 

have det udbetalt eller ej. Det er noget 

jeg tænker vi må lave om, ellers må jeg 
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finde noget andet hvor jeg kan arbejde i 

37 timer.  

Ja. 

Og det bliver sådan noget med hvor 

fastholdelse kan blive svær. 

Ja.  

Fordi det er der mange der siger ”får vi 

ikke lov at afspadsere det, det gider jeg 

altså ikke agtigt”. 

Så det er en vigtig ting med 

fleksibiliteten, den oplever i meget låst? 

Ja.  

Eller at den ikke er der i forhold til… 

Det tager lang tid også at få det 

gennemtrumfet. For eksempel jeg 

brugte mine timer på at gå kl. 12 fordi 

jeg skal i nattevagt. Det er jeg da ikke 

interesseret i, jeg vil gerne have min 

fridag i forhold til kortskift. 

Ja. 

Det har taget lang tid. 

Men nu har jeg fået lov at få mit kortskift 

Okay. 

Jeg har lavet min egen lokalaftale. 

Ja det er jo godt.  

Ja. 

 

 

12. Hvad tænker du om den 
organiseringsform, hvor vi arbejder i 
teams med sosu-assistenter og sosu-
hjælpere? 
g) Hvad er din tilgang til dette? 
Det fungerer faktisk godt. Ja for der 
bliver taget op… om morgen får vi af 
vide… alt fra, ja det ved jeg ikke… til alt 
fra at der er to døde i weekenden. Eller 
den og den er indlagt eller hvad gjorde vi 
der, den og den var dårlig i går. Der 
bliver taget sådan, borgere op således at 
alle hører det. 
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Ja. 
Og så er vi alle orienteret, det er rigtig 
godt at man ved noget om, hvis så 
pludselig man møder en hjælper som 
siger eller ringer og siger ”kan du ikke 
hjælpe mig med den?”. Så ved man bare 
lidt om hvad det er for nogle der 
(borgere) er udfordringer med. 
Ja. 
Så lige præcis det er rigtig godt, at man 
kan snakke om… vi har lange… om 
onsdagen har vi lange møder. Så tager vi 
en borger op og tager det hele ikke. 
Ja. 
Bruger hele hjulet og sådan noget. Det er 
faktisk rigtig godt. Så kommer der både 
noget fra hjælperne og hjælpemidler og 
alle de der ting der skal være i hjemmet. 
Og hvad sygeplejerskerne kommer 
derfor. 
Man får indblik i rigtig mange 
informationer som er relevante?  
Ja det gør man. 
Ja i kender vel også, Katrine, hun fortalte 
mig, at hun følte at i var med i et team 
sammen med de hjælpere der køre ude 
bag Søndermarken? 
Ja man kender dem og kender deres 
navne og ved hvem de har… og ved 
hvem man skal ringe efter og lave aftaler 
med og lige følge op på ”Hvordan gik det 
og det?”. Forventningsafstemt… hende 
her fik smerteplaster, går det godt der 
hjemme og sådan noget. Og så kommer 
de og siger ”nej kan du ikke komme hjem 
og kigge til hende, det går slet ikke ” eller 
sådan noget ”jo jo” så kan man lige… de 
får… borgerne vil i hvert fald opleve, at 
de får noget mere nærvær hos dem, 
fordi man så føler at man høre til. 
Ja. 
Så jeg tror det er rigtig godt for 
borgerne. Så lige præcis det, det 
fungerer rigtig godt.   
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Så der kan man sige, at her kan du godt 
se din faglighed komme i spil? 
Ja. 
I den struktur? 
Ja også fordi så spørger de tit til ”hvad 
betyder det?” Så kan sygeplejersken sige 
”nu skal i bare høre det er sådan og 
sådan”. 
Så lære de noget nyt den dag. Eller også 
kommer de og forklare om en eller 
anden lift jeg skal se, hvor jeg tænker 
”hold da op den er da for teknisk”.  
Det har de helt styr på? 
Det har de helt styr på og så lære jeg 
noget af hvordan de gør. Det kan også 
være i et forum hvor jeg siger ”hvad der 
det for en?” og så ved de lige det. 
Det er de rigtig gode til. 
Ja. 
 
 

46. Hvilket informationsniveau er væsentligt 
for at kunne arbejde som 
hjemmesygeplejerske? 

h) Føler du dig godt informeret? 
i) Hvad er vigtig information? 
j) Hvordan er informationsniveauet for 

sygeplejersker? 
k) Får du de informationer du har brug, 

dvs. hvad foregår der i 
organisationen, nye regler, 
ansættelser, CURA etc. 

l) Er information vigtig for dig, er der 
information der ikke er relevant? 
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47. Hvilken betydning har skiftende vagter 
for fastholdelse? 

1.Kan du beskrive et niveau som kunne give 
mening i forhold til at arbejde i skiftende 
vagter? I forhold til at dagvagter havde aften 
og nattevagter på månedlig basis? 
Jeg vil faktisk gerne have flere. Jeg synes 
faktisk at jeg bliver udfordret, også på min 
faglighed. Altså jeg bliver udfordret når jeg 
kører ud i vagterne her, men så møder jeg 
nogle nye kollegaer (aften, nat). Det er også 
rigtig godt, at man kender det her hus her 
(Howitzvej). Kender de mennesker heroppe 
(aften/nat). 
Ja. 
Når du møder dem, så er det den og sådan 
noget. Altså, man får et større netværk. 
Ja. 
Det er faktisk ret sundt. 
Hvad tænker dine kollegaer om det? 
Uh siger de ”du er godt nok sej at du tager 
det”. 
Jeg tænker ”det er jo normalt” at når man er 
sygeplejerske, at man har skiftende vagter. 
Hvad tror du ville være smertegrænsen for 
dem, hvis de skulle have skiftende vagter, på 
en måned? 
Jeg tror desværre der er mange der tænker 
”hjemmepleje skal jeg ud i for, så kan jeg 
kun have dagvagt”. 
Ja det tror jeg du har ret i. Men hvis de nu 
skulle have skiftende vagter, hvad tror du så 
ville være… 
Det er svært at sige, nogle vil sige 4 vagter, 
andre vil sige to. 
Ja.  
Andre vil sige nul ikke. 
Jo. 
Men jeg tror… vi skal ikke op på de her på 
hospitalet, nogle gange er man oppe på 12 
vagter. Det går ikke, men… det kan du godt 
byde mig. (griner) 
Men ikke…  
Så skal vi måske ud og ansætte nye 
sygeplejersker? 
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Jeg kan virkelig godt lide at arbejde sammen 
med de vagthold der også er her. Det er 
faktisk meget sjovt. 
Det er godt at høre. 
Ja.  
  
 
 
 
 

 

48. Hvilken betydning har introduktionen på 
den forsatte ansættelse som 
sygeplejerske i en hjemmepleje 

17. Fortæl om din intro. Hvad har været 
godt 

18. Har du oplevet at der har været plads til 
læring? Kom du meget hurtigt ud og stå 
på egne ben? 
Det gjorde jeg med det samme, jeg var 

med nede hos en mand der var 

tracheostomeret og så var det besøg 

ellers mit (griner) og det kan jeg godt, 

det har ikke været noget problem for 

mig. Jeg har godt kunne kører og så er 

der puttet mere og mere på. 

Da jeg så blev ansat, kørte jeg med en 

kollega i en uges tid. Og det var også 

rigtig fint, men er sådan meget… og så 

var jeg med Lise (sårspecialist) en dag. Så 

på den måde har jeg fået noget 

introduktion. Men jeg mangler 

undervisningen. 

Og så ved jeg godt at jeg har fået fra 

Metropol (akut uddannelse). Jeg har fået 

rigtig god undervisning på mange ting. 

Men det er igen det der med at…  

samarbejdspartnerne og sådan noget, 

det er inkontinenssygeplejersken, 

demenskoordinatoren og sådan noget, 

hvordan de arbejder. Så har jeg haft 

Lene Østergaard, hende har jeg kørt med 

en dag og det var virkelig godt. 
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Ja det er folk glade for.  

Virkelig, virkelig godt altså så lære man 

lidt, hvordan man tilgår den 

hjemmeside, hvordan kommer du ind på 

det og sådan noget. Men også ”hvad gør 

du ude hos denne her borger”. Altså 

sygeplejefaglig udredning, det kan hun 

på fingerspidserne, hun ved hvad alle 

områderne handler om. 

Du savner de andre område (i introen)? 

Men jeg vil sige det sådan, at de nye 

sygeplejersker de savner det helt vildt. 

For det er noget der skal ind på 

rygraden. Hvordan man gennemgår et 

menneske ikke. Det er jo det som det 

handler om, det handler bare om 

hvordan du gennemgår et menneske. 

19. Har det været muligt at få hjælp hos 
kollegaer, når du har været i tvivl? 
Ja kollegialt er det godt og vi prøver også 

at inddrage nye, nu er der godt nok en 

der lige har sagt op. Nu må vi se om det 

forsætter (opsigelser), vi har virkelig 

prøvet at tage os af hende og det har 

hun også oplevet. 

Ja 

Det siger hun også at hun har oplevet, de 

drømmer ikke om det speciale. 

Det er så nok også det som ikke bliver 

gjort så meget ud af (fra fagforeningen). 

Jeg har skrevet en lang liste til DSR 

(Dansk Sygepleje Råd) der jeg startede. 

Tusind tak fordi du ville deltage. 

20. Hvad ville få dig til at overveje at skifte 
stilling. 

49. Hvilke faktorer udgør de vigtigste 
elementer i forhold til at forsætte som 
hjemmesygeplejerske. 

1.           Beskriv de 5 punkter der har størst 
betydning for at ville blive i hjemmeplejen, lig 
dem herefter i rækkefølge, hvor nr. 1 vil være 
den mest væsentlige faktor. 
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50. Hvilke overvejelser har sygeplejersker 
der har været ansat i mindre end et år 
for fremtiden i hjemmeplejen 

8. Kan du beskrive hvilke tanker du gør dig 
omkring din forsatte ansættelse i 
hjemmeplejen? Hvad er særligt vigtigt 
for din videre ansættelse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

141 
 

 

Bilag 8 

Semistruktureret Interview med Katrine område 10 

Dato 26.09.2018 

Formålet med interviewet 

CBS-speciale omkring fastholdelsesstrategier for sygeplejersker i en hjemmepleje. 

 

Varighed Mellem 20 og 30 min 

Interviewet vare i 30 min. 

Baggrund: Kort oprids 

Område 10  

Katrine har været uddannet sygeplejerske i ti år, har arbejdet på et apopleksiafsnit, arbejdet som 

sygeplejerske i Australien i fire måneder. Har efterfølgende arbejdet mave/tarm og neurologi på 

Rigshospitalet. Har senest ved på børneafdelingen på Rigshospitalet i fem år. Skifter til 

hjemmeplejen da hun får sin søn, både pga. de skiftende arbejdstider på Rigshospitalet men også 

på grund af en tidligere kollega der anbefaler Katrine at søge stillingen som hjemmesygeplejerske. 

Startede i hjemmeplejen i december 2017.  

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

7. Fremmer udviklings og 
karrieremuligheder motivationen til at 
blive i længere periode som 
sygeplejerske i en hjemmepleje  

 

15. Kan du fortælle mig hvad du tænker, når 
der tales om karrieremuligheder i 
hjemmeplejen? Er det noget du er støt 
på, at der er andre muligheder for 
karriere inden for det her system? 
Jah altså generelt altså specialisering 

indenfor palliation, sårpleje og demens, 

så der er mange muligheder i det synes 

jeg. 

Så det er noget du har tænkt på? 

Ja ja. 

Også noget du er stødt på, noget som er 

blevet talt om? 

Mm ja, jeg ved at der er nogen der 

kommer på kurser. 

Ja. 
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Og sådan, det, nu skal man lige falde til 

og finde ud af, der er, områderne er 

sådan set dækket, mange af dem. Eh og 

nu skal vi jo til en MUS-samtale, hvor det 

jo også er oplagt at tale om hvad… 

Ja. 

-har man ambitioner og inde for hvilke 

områder, synes man det er spændende. 

Er det noget i også taler om på jeres 

personale møder nogle gange eller 

fagmøder? Nu ved jeg ikke hvad i holder 

men… 

Nu har jeg ikke lige været til et personale 

møde endnu. 

Det har du ikke prøvet endnu? 

Nej det blev overhalet af CURA. 

Det er klart der har været… Ja… 

 
 

16. Kan du angive hvilken betydning det har i 
for til en forsat ansættelse 
Det er klart, så man ikke står stille, altså 

så kan du vel også fornemme at jeg er en 

person der kan lide at sige viden til sig. 

Ja. 

Når man ligesom føler sig tryg i basen så 

er det jo oplagt at bygge ovenpå. 

Ja. 

Så det tænker jeg helt sikkert. 

17. Oplever du hjemmeplejen som 
gennemsigtig i forhold til karrierer 
muligheder? Beskriv detaljeret. 
Nu har jeg været her i så kort tid, så jeg 

vil tro at det er noget min leder kan ridse 

op for mig, når der kommer en MUS-

samtale. Så tænker jeg at jeg vil spørge 

ind til hvad hun kan tilbyde.  
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6. hvilke Ledelsesformer har betydning for 
fastholdelse som sygeplejerske 

51. Hvad forbinder du med begrebet god 
ledelse? 
Synlighed. 

Ja. 

Øhm anerkendelse. Struktur. 

Ja. 

Og øh tillidsfuld relation. Og øh jeg ved 

ikke hvordan man oplever, at det der 

bliver talt om også er det der bliver gjort. 

Ja at der blive handlet på de aktuelle… 

Ja. 

-problemstillinger eksempelvis, som er 

oppe og vende. 

Ja. 

På den ene eller anden måde. 

Ja sådan en naturlig autoritet og en der 

tør tage ansvar, tør gå frem og… og sige 

”så gør vi sådan her”. 

Ja. 

Og ja handlekraftig øhm jeg har det ikke 

sådan, min leder behøver ikke være sød 

eller sådan… 

Nej? 

 

Så længe at jeg har tiltro til at der bliver 

taget hånd om dagligdagen og bliver 

gjort de ting der… 

Når du siger sød så tænker du…? 

Ja man kan godt finde nogle bløde søde 

ledere som muligvis ikke er så… 

Slagkraftige? 

Ja. 

Så det gør ikke noget at de har noget 

autoritet eller er direkte i deres 

kommunikation. 

Overhovedet ikke. 

Det vil være fint nok? 

Ork ja. 

Det skræmmer dig ikke? 

Overhovedet ikke. 
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52. Hvornår har du brug for din leder? 
Ja vi har været igennem en periode, der 

har været anstrengende for alle. I 

forbindelse med det her it-system som 

skulle implementeres. Øhm det har 

været en rodet fornøjelse. 

Ja? 

Altså… og der har man nok haft brug for 

noget forståelse og noget anerkendelse 

i, at man løber meget stærkt. 

Ja. 

Og at øh man har brug for nogle 

succesoplevelser, altså og… 

succesoplevelserne kommer når 

borgerne har det godt og man oplever, 

at det man skal gøre også stemmer 

overens med det som borgerne tror de 

skal gøre eller. 

At der er sammenspil mellem de to ting? 

Ja det har været svært, for det har der 

ikke været altid. 

Det har du ikke følt, at der har været? 

Nej for systemet har drillet enormt. 

Ja. 

Og ledermæssigt er det svært at være 

mange steder på en gang, for der har 

sikkert også været… der har været en 

masse møder… 

Ja. 

-som min leder skulle til jo og der har 

nok manglet… det var 

sommerferieperioden. Men vi manglede 

nogen der… 

Der har du savnet noget ledernærhed? 

Ja du kom også ned på et tidspunkt, det 

var enormt rart, så var der en stand in og 

det var enormt rart at der blev taget 
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hånd om de it-problemer som systemet 

nu gav os. 

Ja. 

Og der kom en, en it hjælper (ikke en 

leder). 

Ja i fik Gert herned. 

Ja og der er også en nu, da figurere ind 

imellem. Og det er enormt dejligt at der 

bliver taget hånd om det. 

Ja det er frustrerende hvis det ikke virker 

ordentligt. 

Ja så sådan nogle ting synes jeg har 

været rart.  

  

53. Hvad er din leders vigtigste opgave? 
54. Hvordan oplever du ledelsen 

understøtter det tværfaglige arbejde, 
fokusmøder etc. 
Det fungerer super. 

Så det fungerer rigtig godt? 

Ja jeg har arbejdet som afløser i 

hjemmeplejen siden jeg var atten også 

på studiet. Jeg har oplevet hjemmepleje 

flere forskellige steder. Der kører man 

fuldstændigt sit eget show, altså man 

har ingen kontakt til sygeplejersker og 

assistenter. 

Så det tænker du er godt? 

Mega godt? 

Ja. 

 Mega, mega godt. Det tror jeg betyder 

meget for os alle sammen, at vi kigger 

hinanden i øjnene hver morgen 

”hvordan går det lige med…?” 

Lærer i også de forskellige medarbejdere 

at kende? 

Ja. 

I det forskellige fag lag? 

Bestemt, bestemt. Susanne som styrer 

mødet herinde, synes jeg gør det rigtig 
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godt altså, såh kommer og er konsekvent 

og siger ”nu skal vi videre” ”hvad er der 

lige for dagen?” og… 

Hun kan manøvrere når der sidder så 

mange mennesker? 

Ja på en god måde. 

Det er godt at høre.  

Det kan jeg virkelig anbefale til alle. Nu 

kører jeg primært Bag Søndermarken og 

den gruppe der… 

Ja. 

-har vi et rigtig godt samarbejde med. Vi 

kigger hinanden i øjnene og siger ”du 

tager dig af det og jeg tager mig af det”. 

Hvis man nu ikke så hinanden ville man 

nemt miste overblikket, hvis man ikke 

stod til ansvar for nogen. Selvfølgelig er 

det borgeren, men udover det tror jeg 

også at det er langt mere 

tilfredsstillende, at gøre det på denne 

her måde. 

Så du ser også en kvalitet i at man har et 

samspil, så bliver ansvaret også det 

tydeligere? I forhold til kerneopgaverne 

ude hos borgeren. Kommer hjælperne til 

jer når… 

Ja jeg kan nemt ringe til dem og de tager 

sig af det og… 

Så i har simpelthen løbende daglig 

kontakt? 

For mit vedkommende ja. 

Har du indtryk af at det gælder hele 

vejen igennem gruppen eller…? 

Nej det har jeg ikke, men for mit eget 

vedkommende og hende jeg arbejder 

tæt sammen med ude Bag 

Søndermarken, det kører super godt. 

Ja. 

Ja. 
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Det er sådan et lille team på en måde, 

det kunne man måske godt, altså det 

snakkede vi om der du var herude, man 

har nogen at stå til ansvar over for. 

Nogle man dele et ansvar med? 

Ja.  

Ja hvor man ligesom får det ned i nogle 

små grupper og det ligesom det vi har 

fået selv. 

Ja små fællesskaber simpelthen? 

Ja hvor man siger altså ”du tager dig af 

det, jeg tager mig af det” og ”er der styr 

på hende”, ”ja”, ”hvordan går det ude 

hos fru Jensen?”, ”jamen det går 

alletiders, der er lige noget med en 

pude”, ”jeg sætter lige tid af så vi 

kommer ud og ser på det”. 

Som jeg forstår det bruger i også 

tavlerne sammen? Hvad med den 

gruppe borgere, der falder lidt uden for 

den kategori, hvor det kun er jer der 

kommer hos borgerne? Har i et fælles 

forum hvor i håndtere dem? Det kan 

være terminale eller… nogle der får en 

speciel behandling som hjælperne slet 

ikke er inde over. Hvor det kun er jer der 

kommer. Har i et forum der, jeg tænker 

et sygeplejefagligt forum. 

Ikke som jeg har været med til, tænker 

du sådan en supervision eller?  

Ikke specielt, men et forum hvor i sidder 

og drøfter… 

Nej men det kunne man på sigt, for den 

faglige sparring er mega vigtigt, for jeg 

har nogle super dygtige kollegaer og… 

som har mere erfaring end mig og også 

nogle yngre som er specialiserede. 

Så du har kunne trække på dem? 

Faglig sparring? Ork ja. 
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Ja.  

 

 

 

 

55. Hvilken betydning har skiftende vagter 
og hvor ligger niveauet i forhold til hvad 
der kunne være acceptabelt. 

1.Hvordan ser du din rolle i forhold til 

aften og nat. Vi ved at vi på sigt vil blive 

endnu mere udfordret i forhold til 

sygeplejerskemanglen, der hvor det især 

slår igennem er på aften/nat øhm. 

Oplever du eller har du en dialog med 

aften/nat i det daglige? 

Nej det har jeg ikke øhm vi ringer til en 

planlægger, går jeg ud fra, for lige at 

sikre os at borgeren… der skal lige nogle 

katetre ud det er vigtigt. Vi kan jo godt 

skrive det i systemet, men det er ikke 

sikkert at det når videre, så jeg oplever 

ikke sådan… 

Tænker du at man kunne have haft det 

med i introen? Så man måske skulle have 

været i en enkel aftenvagt? 

Ja nu havde jeg en sygeplejerske med 

som startede i aftenvagten, hun var med 

her i dagvagt. 

Ja.   

Det var i et par dage og det har jeg 

indtryk af, at hun syntes var rigtig rart. 

Også at man har fået sat ansigt på nye 

kollegaer. 

Lige præcis så det ikke bare er en 

mailadresse. 

Ja og så man har en forståelse for 

hinandens områder. 

Nu er der jo nogle der har prøvet, hvis vi 

har stået med akut sygdom, nu har i 

Benedickte herude som tit er inde og 

tage aftenvagter når der er sygdom og 
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nogle gange er vi på den og skal ud og 

udpege en. 

Ja 

Det synes vi er rigtig svært, men vi har 

snakket hvad smertegrænsen kunne 

være, hvis man skulle ansætte eller 

ændre i vilkårene. Hvad ville du tænke 

hvis skulle have blandet vagter, hvad 

ville være din smertegrænse i forhold til 

aftenvagter eller nattevagter, hvor 

mange om måneden? 

Nu skal du tænke på at vi er tres dag 

sygeplejersker, så det ville jo ikke være 

mange. 

For mit eget vedkommende så var det jo 

en af de store grunde til, at jeg søgte 

herud. Det var netop for arbejdstiderne. 

Ja.  

Det var noget jeg kendte, ja og godt 

kunne lide, at køre selvstændigt. 

Ja. 

Og nu har jeg en mand der er meget ude 

og rejse også. 

Ja så der ville være nogle udfordringer. 

Der ville være nogle udfordringer, altså 

jeg kan huske at det blev nævnt til min 

ansættelses samtale, det der med at der 

muligvis, engang i mellem altså… 

Kunne forekomme? 

Ja altså man kan sige at der kunne gå 

meget lang tid før det kunne forekomme 

og det var jeg fint tilfreds med. Men fast, 

det ville jeg være ked af. 

Hvad hvis man havde indflydelse på 

hvornår? Lad os nu sige at det var to 

vagter på en måned og man, og det blev 

planlagt så det ikke lå mens din mand var 

ude og rejse? Nu forestiller vi det bare, 

ville du tænke at det var, altså ville det 
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gøre noget ved dig i forhold til din 

fastholdelse? 

Mm ja på en eller anden måde, det ville 

det. 

Ja. 

Fordi det er så attraktivt med de her 

dagvagter. 

Det er for… 

Altså lige nu. Min søn er så lille, så det 

ville være en ting. 

Så jeg kan konkludere at på nuværende 

tidspunkt vil det ikke være attraktivt, 

men på sigt ville det være anderledes. 

Hvis det var færre vagter og indflydelse 

på hvornår? 

Ja. 

2. Hvad ville skiftende vagter betyde for 

dig? 

 

56. Hvilken betydning har 
sygeplejeprofessionen syn på faglighed?  

13. Hvad betyder faglighed for dig? 
 

14. Hvad tænker du om den 
organiseringsform, hvor vi arbejder i 
teams med sosu-assistenter og sosu-
hjælpere? 
m) Hvad er din tilgang til dette? 
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57. Hvilket informationsniveau er væsentligt 
for at kunne arbejde som 
hjemmesygeplejerske? 

n) Føler du dig godt informeret? Som 
hjemmesygeplejerske i Frederiksberg 
Kommune? 
Nej. 

Nej? 

Men det er primært fordi det her nye 

it-system og mega langsomme 

computere. 

Ja? 

Vi har jo møde indtil kl. 08:00 og 10 

minutter over 8 skal vi være ude af 

døren. 

Så når i kommer ind om morgen, 

hvad tid starter i? 

Kvart i (otte). 

Ja i møder halv ikke? 

Møder kl. halv. 

Og så går i ind på computerne i kort 

tid? 

Ja og lige orientere sig. 

Ja. 

Får talt med sine kollegaer, hvad 

der… hvis der er noget man skal 

bytte med. 

Der kan man vel dårligt nå særlig 

meget, kan man? 

Ikke særlig meget, for tit skal man 

ind og hente nogle vare, på depotet 

og orientere dig om hvad du skal 

gøre, hente nøgle. Du skal være ude 

ti minutter over otte. 

Ja. 

Groft sagt og hvis man så også skal 

læse mails, så… man får det ikke 

gjort, det er det indtryk jeg har. 

Så der kommer mails ud med info, 

det er det med bare at få sat sig 

ned… er i sat op til mails når i er på 

jeres tablet? 

Jeg er lige blevet det. 
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Okay. 

Men det har været en ekstern der er 

kommet tilfældigt. 

Men øh men det er jo klart, at, så ud 

over at i får nyhedsbreve, så får i 

også sendt løbende ud hvad der rør 

sig? 

Ja det er kun på mail og så ind i 

mellem kommer der lidt information 

ind i mellem om morgen eller… 

I får også… i får sikkert… jeg kunne 

forestille mig at Mathilde eller 

teamlederne kommer ind? 

Ja lige præcis det er jo… er man så i 

depotet kan det være lidt svært at få 

informationen. 

Så det som du siger er at det er 

presset, således at du sjældent får tid 

til at læse mails igennem? 

Det er i hvert fald svært. 

Og så er du lige kommet på mail kan 

man sige. Det… gør det endnu svære. 

Jeg tror også, i hvert fald, at hvis vi 

alle fik sat vores mail op på vores 

tablet… 

Så ville det være… 

Meget nemmere. 

Ja.  

For det går lynene hurtigt med at 

komme på… 

Så der er mange der ikke er på? 

Det er mit indtryk. 

 

 

        
o) Hvad er vigtig information? 
p) Hvordan er informationsniveauet for 

sygeplejersker? 
q) Får du de informationer du har brug, 

dvs. hvad foregår der i 
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organisationen, nye regler, 
ansættelser, CURA etc. 
Nej. 

Så det er relevant det som kommer? 

Ja det synes jeg. 

 

r) Er information vigtig for dig, er der 
information der ikke er relevant? Er 
det vigtigt for dig, eller har du det 
som nogle siger ”jeg skal bare have 
mine borger… så har jeg ikke brug for 
alt det andet”. Hvad tænker du her? 
Jeg har brug for udvikling. 

Ja. 

Det er en del af pakken, information 

sætter refleksionsprocessen i gang 

og… 

Ja? 

Man ved hvad der sker, man føler 

sig, ja… det er også en del af 

anerkendelsen. 

Ja. 

Man bliver taget alvorlig og… hvad 

skal jeg sige øh det er al information 

eller hvad? 

Ja det var eksempelvis noget som 

mine sygeplejersker bragte op, at de 

for tit oplevede at ”har vi nu lavet 

den procedure om…?” især i 

forbindelse med CURA. Det var også 

”hvorfor har vi ikke fået en mail ud 

om det?”. 

Altså der skal klart mere information 

til, det er mit indtryk. 

Det kan sagtens blive bedre? 

Informationsniveauet? 

Ork ja det… der er en del at arbejde 

med, også hvis… specielt i denne 

CURA-fase. 

Ja. 
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Altså jeg tænker at de nye 

sygeplejersker de får en oplæring på 

baggrund af det vi har. 

Ja. Bliver de bedre rustet? 

Ja men… øh både og, vi har også lært 

os nogle dumme… 

Nogle dummer vaner? 

Ja allerede nu og det bliver ikke 

korrigeret, det kommer bare videre. 

Ja. 

Og der er stadig fejl i medicinen… 

Ja. 

-derude… der er stadig rigtig mange 

huller i øh systemet. 

Ja. 

Jeg tror virkelig… jeg kan virkelig godt 

lide systemet. 

Ja. 

Der skal ligesom noget… jeg føler at 

der skal noget mere intro til igen. 

Du har brug for mere undervisning 

simpelthen? 

Klart, klart, ”hands on” undervisning. 

Ja.  

Det øh fordi det… ja det skal der til. 

Ja. 

 

 

 

 

58. Hvilken betydning har introduktionen på 
den forsatte ansættelse som 
sygeplejerske i en hjemmepleje 

21. Fortæl om din intro. Hvad har været 
godt og hvad var mindre godt? 
Det var godt, ja, jeg startede hernede 

først, så jeg fik… det der med tavlerne, 

det var jo fuldstændig mystisk for mig. 

Det gav jo så mening da jeg kom derop 

(introduktionsmodulet). 
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Ja det er der hvor vi nogle gange er 

udfordret, hvis man starter midt i en 

måned. Du er startede midt i ferien? 

Jamen jeg synes ikke det gjorde noget. 

Nej så det var ikke… 

Der var bar nogle ting, der pludselig gik 

op for mig altså. Jeg har brugt energien, 

det er voldsomt at starte med at få så 

mange informationer. På en eller anden 

måde blev det delt op ”det skal jeg ikke 

forholde mig til, tager jeg til introduktion 

senere”. Men det gav jo mening. at gøre 

det på den måde, for mig. 

Så det vil sige at du havde koder, cykler 

og alt det der, da du mødte op? 

Der var styr på det. 

Kan du fortælle hvad der så var rigtig 

godt ved den del af introen du fik? 

At man er ventet, den der 

imødekommenhed. Det og der var styr 

på tingene, for eksempel den flyer jeg 

fik, der var jo dag 1, dag 2 og dag 3. 

Siderne lå jo lidt omvendt… 

Ja? 

Det er jo et indtryk man får øhm når man 

er så blank. 

Ja. 

Og siger ”nåh det er sådan en lille ting 

når flyeren vender på hovedet og 

sådan”. Men der er taget hånd om det, 

jeg skal bare vende det lidt rundt. Men 

dagene kom så ikke til at passe alligevel, 

det er sådan nogle ting der sker med al 

mulig planlægning. Intentionerne er 

gode… 

Ja. 

-fra starten af, det er jeg slet ikke i tvivl 

om. 
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Men når de to… den to dages 

introduktion den kørte vel nogenlunde?  

Den kørte smurt. 

22. Har du oplevet at der har været plads til 
læring? Når du er startet i december, går 
jeg ud fra at du ikke har været med i det 
nye to dagskursus på Howitzvej? 
Jo ja, det kom en måned senere. Tror det 

var lige som det startede. 

Du har været på det første hold. 

Formentlig. 

Ja. 

Der var der nogle afbrydelser? 

Ja det kommer der hen ad vejen, men 

jeg tror når man står så rå øh så har man 

brug for, at der er en god struktur 

omkring ens oplæring. 

Ja. 

Så oplever man oplever man den 

kontinuitet og sammenhæng som man 

nu var blevet introduceret til fra starten. 

Det skal jo stemme overens med… 

Praksis. 

Ja og hvis man bliver kastet for hurtigt 

ud i det, så får man en… nogle dumme 

oplevelser. 

Hvor hurtigt var du ude og køre selv? 

Tre dage efter. Eller sådan noget. 

Så var du ude og køre? Var du utryg? 

For mig betød det ikke noget men jeg 

tror, at hvis man er en ret ny 

sygeplejerske, eller ikke er så sikker øh… 

i sin person. Så tror jeg at det kan være 

voldsomt bare, at blive kastet ud i. 

Var der plads til at være ny i gruppen? 

Oplevede du det? 

Jah, ja, ja. 

Du trækker på det? 

Jeg trækker på det, fordi jeg er godt klar 

over at man er presset, vi skal have folk i 
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gang. En del har sagt op, jeg skal hurtigt 

introduceres. Heldigvis havde jeg, en god 

kollega sådan lige i nærmiljøet, det der 

lille team som jeg sparrede med. Men 

det var jo ikke altså sådan… 

Mere held end… 

Nej ja på en måde. Hun var min mentor 

kan man sige. Nu er jeg en forholdsvis ny 

sygeplejerske og jeg er ved at lære en 

anden op. 

Ja. 

Og jeg håber da, at hun oplever at der 

bliver taget hånd om hende. Men jeg er 

stadigvæk også meget ny. 

Du har været her i tre… 

Siden december måned ja. 

Og blev italesat som en af de garvede, 

det synes jeg er lidt… 

For tidligt? 

På en eller anden måde altså, så synes 

jeg at man har med enormt dårlige 

borgere. 

Ja. 

Det ligger bare et enormt stort pres på 

en, hvis ikke… vi er mange nye 

sygeplejersker. 

Ja det er et forholdsvist ungt team kan 

man sige. 

Og det kan man ind i mellem godt 

mærke altså, men succesoplevelser og 

kontinuitet… det er nøglen til…  

Ja det er det og så en god mentor. 

Og det har du haft høre jeg? 

Det har jeg. 

Men det som du siger er, at du blev 

kastet ud til løverne, meget hurtigt?  

Ja uden rigtigt at kende systemet, uden 

altså, så blev usselt, så tror jeg godt at 

man kunne finde på at bakke, altså. 
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Det har altså været en hårfin balance, 

når du siger bakke, med at man siger 

”jeg synes faktisk at dette her er for 

meget”? 

Ja det er ligesom en del af min indstilling 

til det. Det første år et nyt sted, det er 

altid… Så den tror jeg også man skal 

arbejde med, altså når man sidder som 

leder, at man ligesom forventnings 

afstemmer. 

Ja. 

Øhm men jeg forstår godt hvorfor nogen 

ikke har kunne holde til det, det er ikke 

for at have en negativ indstilling, altså, 

vælger at sige op igen. Fordi det øh, kan 

være voldsomt at komme ud fordi man 

ikke føler at man magter opgaven, ikke 

er klædt ordentligt på.  

Oplevede du… kunne du mærke at der 

var uro i gruppen da du startede? 

Ja det kunne jeg godt mærke. 

Ja. 

Påvirkede det dig som ny medarbejder 

tænkte du ”puha hvad er det her”? 

Men hører altid hvad der sker omkring 

en. Som sagt er man meget rå og har alle 

antenner ude, men vil gerne føle sig godt 

tilpas i et nyt sted og er der nogle dårlige 

vibrationer, så fanger man dem. 

Ja. 

Eh og så det er sådan en balancegang 

mellem og lærer hinanden og kende og 

øh ikke lade det påvirke en altså. Så nu 

skal jeg altså også danne mig mit eget 

indtryk inden… 

Ja du siger at det er noget man skal 

overveje meget inden man taber nye 

medarbejdere på gulvet. 



 

159 
 

Man kan aflive meget af det ved at 

vedligeholde et informationsniveau. 

Ja. 

Og det at man mødes, man mødes i 

hvert fald en gang om måneden. 

I en eller anden form for mødeforum? 

Ja. 

Personalemøde eller fagligt møde? 

Yes øhm ja hvor man sådan lige kigger 

hinanden i øjnene og siger ”nå hvordan 

har du det?”… 

Og det har i ikke holdt i den tid hvor du, 

har været her? 

Nej jeg har ikke været til det, jeg tror at 

jeg måske har været på ferie den ene 

gang hvor det har været holdt. 

Ja. 

Men en gang om måneden som 

minimum synes jeg det bør holdes. 

Det er noget der giver værdi for dig? 

Det ved jeg at det vil gøre for alle… 

Så det er noget i snakker om? 

Ja, ja så får man begrænset hvor meget 

man taler sammen, man kører meget sit 

eget løb. 

Og øh vi er jo sociale mennesker, så altså 

man har brug for at føle sig godt tilpas. 

Så man har brug for at vide at andre har 

det godt. 

Ja. 

Det ligger jo i omsorgsfaget og hvis jeg 

ved at jeg skal sende en der er lidt små 

stresset ud til en borger som også er små 

stresset eller palliationsborger og… det 

bliver bare rigtig… oplevelse for begge, 

kunne jeg forestille mig. Både fordi… dels 

tror jeg man kan tage hånd om hvordan 

man kan undgå at… ud i stressede 

situationer… sygemelder sig. Det tror 
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jeg… hvis man har møder hvor man får 

kigget hinanden i øjnene eller 

anerkender hinanden siger ”ved du 

hvad, var det ikke lige en ide at skifte 

område lige for en stund, for det psykisk 

belastede område, kan jeg ikke lige tage 

over her?”. 

Ja. 

”var det ikke lige en ide at du snakkede 

med lederen omkring…” jeg mener 

lederen er jo med til mødet altså. Der er 

meget mere fingeren på pulsen af 

hinanden altså. 

Ja. 

Det tror jeg. 

Det vil du gerne anbefale? 

Det er en god ide. 

Ja. 

 

23. Har det været muligt at få hjælp hos 
kollegaer, når du har været i tvivl? 

24. Hvad ville få dig til at overveje at skifte 
stilling. 

59. Hvilke overvejelser har sygeplejersker 
der har været ansat i mindre end et år 
for fremtiden i hjemmeplejen 

9. Kan du beskrive hvilke tanker du gør dig 
omkring din forsatte ansættelse i 
hjemmeplejen? Hvad er særligt vigtigt 
for din videre ansættelse? 
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Bilag 9 

Semistruktureret Interview med Signe område 30 

Dato 25.09.2018 

Formålet med interviewet 

CBS-speciale omkring fastholdelsesstrategier for sygeplejersker i en hjemmepleje. 

Data udleveret til Signe efter interviewet 

Varighed Mellem 45 min 

Baggrund: Signe har været ansat siden juni 2018 i dagvagt i område 30 i Frederiksberg Kommune, 

Før denne ansættelse var hun ansat 2 år i aftenvagten i Frederiksberg Kommune. Hun har en 

kandidat i psykologi og sundhedsfremme. 

 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

8. Fremmer udviklings og 
karrieremuligheder motivationen til at 
blive i længere periode som 
sygeplejerske i en hjemmepleje  

 

18. Kan du fortælle mig hvad du tænker, når 
der tales om karrieremuligheder i 
hjemmeplejen? 
Ja også fordi, nu har jeg jo taget en 

kandidat i psykologi og 

sundhedsfremme. 

Ja. 

Som jeg så selvfølgelig gerne vil bruge på 

en måde. Så det Øh det er meget 

nærværende lige i øjeblikket ikke. 

Ja 

Det er sådan nogle tanker jeg går med, 

hvordan jeg kan, ja, få inddraget al den 

viden jeg har i det daglige arbejde og så 

jeg ikke bare går som basis 

sygeplejerske. 

Har i snakket om hvordan det kan 

bruges? Altså er der nogen ting hvor… 

Altså det er noget jeg har haft oppe på 

min tre måneders samtale øhm og så er 

det noget jeg vil drøfte til min MUS. Det 

er faktisk i morgen. Øhm Ja. Men jeg 

oplever ikke lige, at der er så mange 
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åbne muligheder og det er jeg lidt 

skræmt over vil jeg sige.  

Du synes det er svært at gennemskue… 

Altså det er svært at gennemskue hele 

organisationen i forhold til hvilke 

muligheder der er. 

Ja. 

At udvikle sig øh, ja, jeg har så heller ikke 

umiddelbart følelsen af, at der er så 

mange åbne porte, sådan til de veje jeg 

gerne vil gå. Øhm det må komme an på 

en prøve. 

Ja det er fint at du siger det. 

 

19. Kan du angive hvilken betydning det har i 
for til en forsat ansættelse? 
 

Ja det har en helt central rolle, ja, at få 

nye kompetencer, at udvikle dem jeg har 

tilegnet mig gennem uddannelse og 

tidligere jobs og sådan øh så det har stor 

betydning. 

Hvornår blev du færdig med kandidaten? 

Jeg blev færdig for to år siden. 

Ja. 

Præcis øhm men har jo så haft en barsel.  

Ja. 

Indimellem også. Øhm og det har jo 

egentlig været rigtig rart at bare komme 

tilbage til det jeg er god til og en vis 

tryghed kan jeg også mærke. 

Nu begynder du at orientere dig? 

Ja. Meget altså  

 

20. Oplever du hjemmeplejen som 
gennemsigtig i forhold til karrierer 
muligheder? Nu har du allerede svaret 
lidt på det, du sagde at det var svært at 
overskue på nuværende tidspunkt? 
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Ja jeg synes at det er lidt komplekst, det 

er noget jeg arbejder lidt hen imod… 

Er det noget i taler om nogle gange på 

jeres personalemøder eller jeres… 

Altså det er ikke noget vi har. 

Altså personale møder? 

Nej. Det er ikke noget jeg har oplevet at 

vi har. 

Okay. 

Men det er noget jeg vil mene at jeg kan 

gå, altså øhm ja, presse lidt på. Ved at vi 

fik nogle faglige dialoger og dialog møder 

sådan i selve sygeplejegruppen, synes 

jeg kunne være rigtig relevant. Bare for 

den daglige udvikling og sådan… 

Ja både i forhold til fagligheden og i 

forhold til borgerne ikke? 

Ja ja men også at man måske altså, det 

er jo en gruppe af dygtige sygeplejersker 

og sådan noget, så man også kan 

benytte hinandens forskellige 

kundskaber til, specialer og den 

faglighed man har, få sat det mere i spil 

og kunne drage nytte af alt det vi kan på 

forskellig vis. 

Ja. 

Øh altså det synes jeg kunne være rigtig 

spændende. 

Så det ønsker du at der kommer mere 

fokus på? 

Ja. Konkrete møder, mødeaktiviteter 

hvor… 

Ja og hvor, jeg kunne godt tænke mig at 

man inddragede noget forskningsbaseret 

viden, øh i langt højere grad. At man 

kunne trække noget af den viden, ind i 

det daglige arbejde, ligesom tage det 

ned på daglig praksis. 
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Har du kendskab til at der har været 

forskning i hjemmeplejen? Har du hørt 

om det? 

Nej det har jeg ikke. 

Det er et helt nyt felt. 

Ja. Men det er noget jeg synes kunne 

være rigtig interessant og noget jeg ville 

kunne bidrage med. 

Ja. 

Så det er noget jeg godt kunne tænke 

mig og udvikle mig… 

Så det har du en meget skærpet 

opmærksom hed på? 

Ja.  

 

 

7. hvilke Ledelsesformer har betydning for 
fastholdelse som sygeplejerske 

60. Hvad forbinder du med begrebet god 
ledelse?  
Hvad jeg forbinder med god ledelse?  

Ja. 

Jamen øhm (kort pause) jeg synes jo det 

er rigtig god balancegang mellem at 

have en finger med, ude i det der sker. 

Ude i øh sygeplejegruppen. Så har man 

selvfølgelig også ansvar for det bagved 

liggende øhm. Men jeg synes at god 

ledelse det er også at man, ja, har et 

godt kendskab til sine medarbejdere. 

Ligesom har indsigt i hvad deres mål er 

øhm. 

Ja. 

Ja så man ligesom kan understøtte det 

og øh ligesom øh ja. 

Være med til at udvikle og sætte ind i 

forhold til hvad der er brug for? 

Ja lige præcis, både på det personlige 

plan, for den enkelte, også i forhold til 

gruppen, sygeplejersker der skal være 
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med til at løfte en række opgaver øh ude 

hos borgerne. 

Ja. 

Det synes jeg er helt vildt… 

Afgørende. 

Ja.  

61. Hvornår har du brug for din leder? 
 

62. Hvad er din leders vigtigste opgave? 
 

Min leders vigtigste opgaver det er øh, at 

kunne udfordre mig og øh stille nogle 

muligheder til, så jeg ikke stagnere i min 

udvikling øhm, at jeg kan se at der er 

nogle muligheder og at der bliver lyttet 

til hvad jeg har behov for øhm ja. 

Ja. 

Det øh, jeg ved ikke om jeg kan sige 

noget mere, ja det synes jeg er meget 

centralt, altså (pause). 

63. Hvordan oplever du ledelsen 
understøtter det tværfaglige arbejde, 
fokusmøder etc. Så mener jeg aktiviteten 
inde ved tavlerne, sammen med 
assistenter og sosu-hjælpere. Hvad 
tænker du her? 
 

Altså jeg oplever i udgangspunktet ikke 

at lederen er en del af det.  

Det kører de selv eller? 

Altså det er hjemmehjælpslederen og 

også… 

Som driver tavlerne? 

Ja og planlæggere og så 

hjemmehjælpere og også sygeplejersker, 

assistenter som ligesom er en del af den. 

Føler du at det er jeres tavle også? Eller 

er det svært og… 
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Jeg synes det kan være lidt svært og ja 

det var noget jeg godt kunne tænke mig 

blev anderledes. 

Ja 

Det har en helt vild vigtig altså øh, vigtig 

del af plejen… 

Jo. 

Øhm ligesom samarbejder på tværs. Jeg 

synes også at man i langt højere grad 

kunne få et tværfagligt samarbejde på 

tværs, bare med ergo terapeuter, 

fysioterapeuter og øh ja. 

Men de, de deltager på møder ikke? 

Jeg har ikke været ude for det. 

Du har ikke løbet ind i dem? 

Nej, nej jeg ser dem slet ikke i det 

daglige arbejde, det er rent tilfældigt 

ude hos borgerne, nogle gange. 

Især med nogle gange til 

frokostmøderne? 

Ja jeg har sjældent haft mulighed for at 

komme ind. 

Okay så i er ikke sat på om onsdagen til… 

Det er sjældent planlagt i tiden oplever 

jeg, altså.  

Men det kunne godt give god mening? 

Det kunne give rigtig god mening. Altså 

jeg synes at man virkelig kunne gøre en 

indsats for at fremme samarbejdet 

endnu mere, altså, for jeg oplever tit at 

der er mange øh overlappende 

arbejdsopgaver. Hvor for eksempel en ny 

udskrevet borger på Frederiksberg 

Rehab, der kommer hjem og så skal jeg 

både holde samtale og ergo terapeuten 

og det bliver gentagne, fremfor at man 

kunne gøre det sammen. Også ligesom 

uddelegere opgaverne der er relevante, 

hvilken faggruppe og sådan, det synes 
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jeg og så giver det meget bedre mening 

at man har indsigt i, borger har kontakt 

med den ergoterapeut og den 

fysioterapeut og altså ja og man ligesom 

kunne, ja. 

Ja. 

Kan have indsigt i forskellige ting og 

sparre med hinanden, men også på 

tværs.  

Så det er noget du godt kunne… 

Ja ja. 

-forstille dig mere… 

Jeg synes det er meget relevant med de 

tavler der. 

Ja. 

Meget. 

Så det er ikke sådan at når i? Når der 

bliver registreret sådan trykmærker på 

en borger, så er det ikke jer der kobler 

det på, det er måske planlægger der i 

virkeligheden sidder…? 

De sidder lidt i fællesskab, så er det dem 

der står oppe ved tavlen, som skriver det 

på eller lige gør det efterfølgende ja. 

64. Er ledelsen synlig? 
c) Hvad betyder begrebet ”synlighed” 
Jeg synes at det er givende i vores fag, 
på den måde vi arbejder på, at der er en 
leder der ligesom viser flaget dagligt og 
tager ansvar for, for de strukturelle 
opgaver, planlægning og alt sådan noget 
og ved sygdom og sådan noget. Og en 
man sådan ser, bare i løbet af dagen, 
som man ved at man kan komme til 
lederen, hvis det er noget personligt 
eller noget fagligt øh man vil diskutere, 
øhm ja. Jeg synes også god ledelser er, 
nej du tabte jeg lige tråden. Nej at man 
også har en menneskelig del. 
Indsigt og empati? 
Ja lige præcis, at man har sådan en 
åbenhed at man som medarbejder kan 
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komme med forskellige personlige ting. 
Det er noget der kan influere på ens 
daglige praksis som fagperson eller… 
Ja. 
 

65. Hvilken form for styring foretrækker du? 
 

66. Hvilken betydning har 
sygeplejeprofessionen syn på faglighed?  

15. Hvad betyder faglighed for dig? 
Det har alt af betydning, altså uden 

fagligheden har man ingenting. Ja og 

derfor synes jeg også at man skal gøre 

mere for at understøtte fagligheden. 

Den er der jo, men jeg synes også det er 

vigtigt at italesætte den øh på møder 

og… 

Og når du siger møder, sådan helt, man 

kan både holde personale møder om 

mere praktiske ting, men så tænker du 

sådan et fagligt møde? 

Ja synes at burde have, nu talte vi lige 

om tværfagligt samarbejde, hvilket jeg 

synes er sindssyg relevant og meget 

vigtigt, men jeg synes også det er vigtigt 

at have et sygeplejefagligt forum. 

Ja. 

En gang om ugen hvor man kan drøfte 

nogle faglige ting øh. 

Altså monofagligt møde faktisk? 

Ja og sparre med hinanden på den måde 

altså. 

Ja. 

Det gør man jo også i hverdagen, men 

jeg synes det ville være fedt at løfte det 

op, på et endnu mere fagligt niveau hvor 

man kunne, kunne undersøge de 

problemstillinger på et teoretisk niveau, 

hvor man kunne undersøge. Sådan 

inddrager det, så det bliver understøttet 

af noget viden. 

Ja. 
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Øhm ja og diskutere forskellige borgere 

som vi som sygeplejersker måske kunne 

diskutere har noget sygeplejefagligt 

relevant. 

Ja. 

Det synes jeg kunne være aktuelt. 

Det kunne være borgere som lå uden 

for, borgere som hjælperne ikke var 

involveret i. 

Ja lige præcis.  

Hvor det kun var jer der kom? 

Ja sygeplejefagligt forum. 

Ja. 

Ja men fagligheden er afgørende for 

vores for, derfor også tilbage til at 

sygeplejefaglig udvikling. Det med at 

udvikle sin faglighed, at søge ny viden, 

holde sig ajour synes jeg er altafgørende. 

Jeg synes at jeg bruger min faglighed, 

men jeg mangler et forum til at kunne 

løfte det på et højere niveau. 

Ja. 
Altså det synes jeg er afgørende 
Ja. Så det er i hvert fald noget der er 
meget vigtigt for dig. 
Ja. 
 

16. Hvad tænker du om den 
organiseringsform, hvor vi arbejder i 
teams med sosu-assistenter og sosu-
hjælpere? 
s) Hvad er din tilgang til dette? Giver 

det god mening for dig? 
Ja det giver meget god mening, altså det 
giver god mening at vi har hinanden tæt 
på. Altså at man kan fremsøge hvilken 
hjælper der kommer her, eller assistent 
og kan tale om problemstillinger, at man 
så kan gribe fat i personen. 
Ja. 
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Eller til et møde hvor, i en pause hvor 
bare inden altså. 
Har i så et tæt samarbejde med 
hjælperne også for de… 
Ja det synes jeg. De kan godt nogen 
gange blive overset i øh i fagligheden 
eller i en travl hverdag. 
Jeg synes øh de er helt vildt vigtige øh 
personer, for det er jo dem der har den 
helt nære kontakt med borgerne. 
Ja. 
Det er helt uundværlig viden, altså den 
form for helhedsorienteret sygepleje har 
man jo ikke herude på samme måde som 
inde på et hospital for eksempel… 
Nej. 
Altså de er jo vores forlængede arm til at 
rapportere forskellige problemstillinger 
tilbage og nogen gange ligger der så ikke 
så meget i det, når man som 
sygeplejerske kommer derud, men andre 
gange er det jo sindssyg vigtig viden… 
Ja. 
-man får fra dem, så jeg synes det er 
meget givende at, givende samarbejde. 
Ja og man kunne også blive endnu bedre 
til at bruge hinanden altså. 
Du mener der er potentiale for 
forbedring altså? 
Ja. Ja det synes jeg. 
Men ellers er du glad for den struktur, 
kan man sige, som… 
Ja. 
Som der er, men det som jeg hører dig 
sige, at nogle gange er planen så stram 
at i ikke kan nå ind til de her frokost 
møder? 
Ja og det er jo en skam. 
Fordi der er run på? 
Ja. For man kan ikke drøfte alle 
problemstillinger som kan have vigtighed 
alligevel altså. Men det kan man forsøge 
at nå på gangen alligevel. 
Ja. 
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Sådan men øh men det giver god mening 
at man øh, praktisk har samme location 
og ligesom ved, herinde sidder de og vi 
sidder her og… 
Ja. 
De kan lige såvel komme ind til os hvis 
der er et eller andet. Det synes jeg giver 
rigtig god mening og jeg synes også at 
det er rigtig spændende med at 
assistenterne har noget med 
helhedsorienteret pleje, det synes jeg 
giver rigtig god mening altså. 
Ja. 
Og jeg synes i har oplevet at der allerede 
har været mange eksempler hvor det 
virkelig har løftet plejen og hvor plejen i 
hjemmet… 
Har i så et tæt makkerforhold til 
assistenterne altså, hvor det… 
Jeg synes ikke vi har et særligt godt 
samarbejde med dem. 
Det kunne blive bedre? 
Jeg føler næsten at hjælperne, de er 
tættere. 
Okay. 
Ja. 
Isolere de… 
Ja. 
Det er meget forskelligt hvordan, nogen 
gange kan det have med at gøre hvordan 
man sidder… 
Ja. 
Men er de en del af møderne? 
De er der inde, de har selvfølgelig også 
nogle andre borgere end os mange 
gange altså. Men der er i hvert fald 
kommet mere fokus på det 
helhedsorienterede. Det er assistenterne 
der gør, at vi nogle gange er ude hos 
nogle komplekse borgere… 
Ja. 
-eller forløb øh sammen med 
assistenterne. Det er jo rigtig givende og 
det fremmer jo også det samarbejde kan 
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man sige. Der er nogle gode 
succeshistorier der.  
I har vel også nogle borgere, som på et 
vist tidspunkt når et niveau hvor i siger 
”nu kan den gå over til 
assistentgruppen”? 
Ja. 
Er det gennem planlæggerne, eller har i 
en dialog med assistenterne om dem? 
Øh det er noget vi vurderer. 
Ja det er klart. 
Og ligger det op til planlæggeren ja, at 
lige nu ligger der ikke så meget 
sygeplejefagligt i det mere. 
At det er blevet meget regelret at… 
Ja. 
Det er fint. 
 
 

67. Hvilken betydning har skiftende vagter 
for fastholdelse 

68. Kan du beskrive et niveau som kunne 
give mening i forhold til at arbejde i 
skiftende vagter? I forhold til at 
dagvagter havde aften og nattevagter på 
månedlig basis? 

Altså hvis man skal forestille sig, at 
dagvagter både skulle vare tage? 
Ja at man i en eller anden grad tog, der 
er jo mange dagsygeplejersker, så det 
ville jo ikke blive mange vagter, hvad ville 
du kunne acceptere? 
Altså lige umiddelbart, da tror jeg ikke 
jeg kunne, ikke i vores familieliv. Ville det 
ikke kunne fungere. 
Så heller ikke hvis det var en, to eller tre 
om måneden? 
Nej så skulle det være fordi man valgte, 
at nu skal det være aften natte hold. 
Hvad ville du tænke hvis det nu sket? 
Altså hvis jeg skulle arbejde aften i 
stedet for daghold? 
Nej men hvis du skulle have 2 vagter om 
måneden? Ville det være svært og… 
Øh det ville være lidt svært og, nu kan 
jeg kun tale ud fra vores eget familieliv. 
Det skal du også. 
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Det kan ikke rigtig lade sig gøre, fordi det 
er så vekslende arbejdstider og dage vi 
har. 
Så din mand arbejder skiftende? 
Ja i sådan en grad at det ikke ville kunne 
lade sig gøre. 
Så det ville ikke kunne lade sig gøre? 
Hvis jeg skulle have blandede vagter, 
altså, jeg har også dette arbejde fordi at 
der også er en vis praktik i, at kun have 
dagvagter og hver fjerde weekend fordi 
det giver mening. 
Så for dig ville en eller to vagter være et 
kæmpe problem for dig? 
Ja lige umiddelbart altså, det ville jeg 
ikke bryde mig om. Var det en måde 
hvorpå man kunne? 
Nej det er fordi man snakker meget 
omkring rekrutteringsproblemer og vi 
ved jo at der inden for nogle år vil være 
stor mangel på sygeplejersker. Derfor er 
det også for at undersøge hvad kunne 
være smertegrænsen. Nogle kan jo godt 
lide at have hverdags fridage for 
eksempel. 
Ja. 
Øhm Så på den måde. 
Ja. Altså lige umiddelbart kan jeg ikke se 
at det fungere for mig i hvert fald. 
Så er det selvfølgelig også for at høre 
”hvad tænker du?” ”Hvilken betydning 
har det for min fremtid i hjemmeplejen 
hvis jeg skulle til at have aftenvagter?”. 
Ja. 
Også selvom det var en til to om 
måneden. ”Hvad ville det gøre ved 
mig?”. 
Ja men tilbage i forhold til udvikling og 
det med det. Det ville stå højere, end 
ting der er helt afgørende for, at blive 
hvor det med aftenvagten… 
Det ville ikke være noget positivt, det er 
jeg helt med på. 
Ja det ville det ikke vil jeg sig, det andet 
det er vigtigere for mig altså. 
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69.      t) Føler du dig godt informeret? 
Informeret om hvad der foregår i 
hjemmeplejen og i kommunen? 

Altså vi har jo de nyhedsbreve vi får pr. 
mail. 
Ja. 
Øh. 
Hvad tænker du om det? 
Det tænker jeg er rigtig fint altså. Og 
man bruger arbejdstiden på at læse det. 
Det er ikke noget jeg bruger min fritid 
på.  
Nej. 
Altså. Der står der gerne lidt om hvad 
der rør sig. 
Ja. 
Hvad der er fokus på eller, ja. 
Er der ting i dagligdagen, det kan være 
noget med en ændret procedure, især 
med implementering af et nyt system. 
Har der været situationer hvor du har 
tænkt ”nu har de lavet det om igen?”. 
Har du haft den oplevelse nogle gange?  
Mm. 
Eller tænker du… 
Altså nu kan jeg slet ikke komme på 
nogle eksempler, men jeg har da ind i 
mellem tænkt at der er manglende 
information, men det er lidt mere på, i 
selve teamet sådan. 
Ja. 
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At det kunne være rart at være lidt mere 
velinformeret. 
Når du siger selve teamet, mener du så 
sygeplejergruppen? Eller? 
Ja.  
Der kan jo være mange måder at gøre 
det på. Folk kommer mange forskellige 
steder fra. 
Ja. Altså det også fordi at jeg er meget til 
struktur og at man ved ting, at det er 
helt organiseret også sådan at hvis man 
arbejder ud fra. Ja nu er det ærgerligt at 
jeg ikke kan komme på nogle eksempler. 
Men jeg kan i hvert fald huske, at jeg har 
haft følelsen nogle gange. 
At? 
”Det vidste jeg ikke noget om” eller ja. 
Hvordan får i informationer når der 
kommer nye ting, sker det på mail eller 
på morgenmøder? 
Øh det er ikke nogle faste 
morgenmøder, jeg har haft i min tid. 
Jeg… ja både pr. mail altså og øh 
mundtligt. Det synes jeg er vigtigt at det 
er begge dele. Også hvis man ikke lige er 
der. 
Mundtligt kan nogle gange være svært, 
så kan mailen være et supplement 
fordi… 
Ja.  
Hvis det står alene det mundtlige, så er 
det svært at nå rundt til alle. Men det er 
da rigtig afgørende at man…, nu med det 
nye Cura system… Ja hvordan synes 
du…? 
Det synes jeg fungerede sindssygt godt 
altså… 
Ja. 
Der følte jeg mig velinformeret og… ja, 
der blev sat tid af til, så det at man 
kunne forberede sig på det og… 
Ja. 
Og indtil det gik i… i gang der. 
Så der følte du dig godt klædt på? 
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Ja det gjorde jeg, så det var meget 
positivt.  
u) Hvad er vigtig information? 
v) Hvordan er informationsniveauet for 

sygeplejersker? 
Det er ok, middel ja. 
Ja. Du føler dig i hvert fald rimeligt 
informeret? 
Ja.  
Ud fra hvad jeg tolker hvad du siger. 
Ja det… jo. 
Ja. 
 
w) Får du de informationer du har brug, 

dvs. hvad foregår der i 
organisationen, nye regler, 
ansættelser, CURA etc. 

x) Er information vigtig for dig, er der 
information der ikke er relevant? 

Næ det synes jeg ikke. 
Nej. 
Du føler at du får den rette og den 
rigtige information? 
Ja lige umiddelbart. 
Ja.  
Det er egentlig ikke noget jeg har tænkt 
så meget over men…  
Så nej. 
 
 

70. Hvilken betydning har introduktionen på 
den forsatte ansættelse som 
sygeplejerske i en hjemmepleje 

25. Fortæl om din intro. Hvad har været 
godt. Selvom du har været ansat som 
sygeplejerske længe, så deltog du i den 
nye introduktion i skiftet fra aften til 
dagvagt? 
Mm  

Kan du fortælle hvad der har været godt 

i forhold til din introduktion? 

Altså det var ikke planlagt at jeg skulle 

have den introduktion, jeg var slet ikke 

bekendt med, at den eksisterede. For 

det er jo noget nyt der er kommet i det 

her skift fra… 



 

177 
 

Ja. 

Til dag øhm men da jeg finder ud af, at 

det er der. Der slår jeg lidt i bordet og 

siger ”Det vil jeg sørme gerne på”. Fordi 

det er ikke noget jeg har haft fra 

aftenvagten. 

Så det var ikke planlagt? 

Nej det var ikke planlagt, så det blev 

egentlig en kaotisk start. Hvor jeg ikke 

følte at der var så meget… Ja. 

Så du måtte kæmpe selv for, at komme 

på denne her intro? 

Ja men det gik så fint da det blev aftalt, 

at det skulle jeg øh… 

Ja. 

Og jeg synes det er lige hvad der har 

manglet altså. 

Så du var rigtig glad for… 

Ja jeg synes virkelig det er sindssygt 

givende, det er altså, også fordi man får 

indblik i hele organisationen i forhold til 

strukturer og hvem og alt sådan noget. 

Øhm gør man den ene dag og så alt det 

praktiske altså det giver bare en god 

start. Med koder og alt sådan noget, det 

er meget basalt men det er også 

fundamentet for ens arbejde. 

Ja. 

Øh det kiksede lidt med alle de ting men 

øh, men jeg kan jo se at andre der 

ligesom får denne her startpakke… 

Ja. 

At de kommer meget bedre fra start 

altså. 

Så det synes du altså har været det hele 

værd? 

Ja det har været rigtig, rigtig godt ja.   

26. Har du oplevet at der har været plads til 
læring? 
Ja mm. 
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Nu er du kommet som en der er ansat i 

kommunen, har det haft nogen 

betydning her? 

Nej det synes jeg ikke, jeg har kendskab 

til arbejdsgange fra aftenvagten, hvis 

man lige pludselig står i en situation hvor 

jeg, men øh jeg synes lidt at, at, at de, 

hvad hedder det introperioden den… 

den er ikke så struktureret, man bliver 

kastet lidt ud i det. Det er også… 

Har du haft en mentor? 

Nej Nej. 

Så det har været lige hårdt på? 

Det har været ganske kort intro forløb. 

Ja. 

Hvor langt er det? 

Jeg kan ikke huske det, tror, fjorten dage 

allerhøjst. Halvanden uge. 

Ja. 

Hvor jeg kørte med en anden 

sygeplejerske eller nogle forskellige. 

Var der så en kortere køreliste i starten 

eller var… der taget lidt hensyn til… 

Jeg tror der blev taget en lille smule 

hensyn. Men ret hurtigt efter kørte jeg 

ret meget, på niveau med de andre. 

Ja. 

Var det hårdt eller var det…? 

Det var hårdt, ja øhm, men ja jeg har 

også… 

Hvad tænkte du? Gjorde du dig nogle 

tanker i den forbindelse? 

Jeg må sige at, jeg kan godt lide at der er 

strukturer at der er fuldstændig styr på 

tingene og at der er en plan. Hvad vil jeg 

gerne nå for denne her periode og… 

Ja. 

Der kunne jeg godt tænke mig, eller har 

brug for at repeterer eller lige komme ud 
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ekstra eller… Sårpleje har jeg ikke haft så 

meget af aften, så det ville jeg gerne 

ligge fokus på eller sådan. Så man får lagt 

en hel plan ikke og ja også en mentor 

ordning. Det synes jeg kunne have været 

godt. 

Hvordan med specialister, fik du de fem 

dage med dem? 

Nej det er altså stadig noget jeg arbejder 

lidt på.   

Du har ikke været i sårklinik eller…? 

Nej jeg har gået med sårsygeplejersken 

en dag, ude til et par sår jeg havde på 

min liste. 

Ja. 

Øh og lige været til en 

demensundervisningsdag altså. 

Så du har været til noget… 

Lidt det er ikke sådan helt struktureret 

eller på den måde øh, så der er stadig 

lidt hængepartier. Så har vi været inde i 

et langt CURA-forløb. 

Ja. 

Så har vi været inde i en lang, lang 

sommerferie, som først lige for en 

måned siden er. Ja så der er stadig lidt 

ting som jeg godt kunne, ja, og det er 

måske ikke fordi det er noget jeg kan, 

men det er bare det at jeg ved, at der er 

nogle samarbejdspartnere i forbindelse 

med samarbejdet der. Så er det bare rart 

at der bliver sat ansigt på, at øh ja få 

indblik i hvad de lave sådan. 

Ja. 

Du kunne godt have ønsket dig hele 

pakken? 

Ja og det blev lidt halvt ja. Det var lidt 

hårdt at starte men…   

Oplevede du modstand? 
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Ja vi havde ikke fået forventningsafstemt 

helt. Det var lidt øh træls altså. Fordi ja, 

så kunne det bare have gået lidt mere 

smooth igennem og… 

Ja det havde været givet godt ud? 

Ja det havde det i hvert fald, også selvom 

man har noget erfaring, også selvom 

man har været i aftenvagt. Det er bare 

vidt forskellige ting man gør. 

Præcis. Det er et helt andet område. 

Det er to forskellige, eller hvad man skal 

sige øhm men jeg synes det giver vild 

god mening. 

Ja. Altså med de to introdage.  

 

 

71. Hvilke faktorer udgør de vigtigste 
elementer i forhold til at forsætte som 
hjemmesygeplejerske. 

1. Beskriv de 5 punkter der har størst 
betydning for at ville blive i 
hjemmeplejen, lig dem herefter i 
rækkefølge, hvor nr. 1 vil være den 
mest væsentlige faktor. Du kan skrive 
det ned på en blok. 

Altså for at du/jeg bliver i hjemmeplejen? 
Ja nu har du været her i tre måneder og hvis 
du skal forsætte her de næste 5 år, hvad vil 
så være helt afgørende for dig? Hvad er det 
der er vigtigt her. Hvor du tænker, det her er 
stedet jeg gerne vil være? 
Ja men så… (pause) altså jeg skriver faglig 
udvikling? 
Ja. 
Og under det der ligger det, at øh man 
ligesom får lidt flere kasketter på øh ja. I 
forhold til… Ja. 
Ja. 
Hvad jeg gerne vil og stiler mod, ikke. Ja 
altså er der er nogle muligheder for det.  
Ja. 
Altså det synes jeg virkelig at det er en post 
der er virkelig svær at arbejde med. 
Hvad tænker du at det er? 
Altså der tænker jeg at… (pause) 
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Helt åbenhjertigt. 
Jamen der tænker jeg at det ikke nytter 
noget, hvis jeg ikke bliver betalt for de 
kompetencer og øh og den viden jeg har 
med mig, og ikke har mulighed for at bruge 
det altså, så er det ikke her jeg skal være. Og 
det synes jeg er rigtig problematisk, at man 
på ingen måde kan noget cand. tillæg eller 
noget som helst af det. 
Nej for du er gået ned i løn i forhold til 
aftenvagt, der er alle de genetillæg 
forsvundet. 
Ja men også at man kommer med en 
kandidatuddannelse, det kan godt være, at 
jeg ikke rigtig har nogle poster lige nu. Hvor 
jeg helt specifikt bruger den uddannelse, 
men det er jo alligevel noget viden og 
erfaring. 
Ja. 
Sådan noget som jeg har med, ligesom hvis 
jeg havde været på en hospitalsafdeling eller 
et eller andet, andet. Så det er noget man 
bruger i sin faglige refleksion, i sin sparring, 
kollegaer og… så min faglige udvikling og 
min løn altså, at jeg føler at det bliver 
godtgjort, det synes jeg er meget centralt. 
Øh hvad var, nu skal jeg lige… 
Du skal nævne fem ting, fire er også godt. 
Ja fem ting i forhold til at blive? Ja så synes 
jeg det kollegiale kommer. 
Ja. 
Det er også en kæmpe ting det er det. At 
man har nogle dygtige faglige kollegaer, der 
vil arbejde ligesom man selv vil, eller at man 
på det personlig og faglige plan kan udvikle 
sig og støtte hinanden og sparre med 
hinanden. Ja det synes jeg er rigtig 
afgørende. (pause) tror måske også, altså for 
mig, arbejdstiden er også vigtig. 
Ja. 
At der er fleksibilitet i forhold til at være på 
nedsat tid, når man er en børnefamilie. 
Ja. 
Øhm ja at man kun arbejder hver fjerde 
weekend og øh ja. 
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Så den er også vigtig for dig og for 
fastholdelse? 
Ja øh ja weekend arbejde ja øhm (pause), 
hvad kan der være mere?  
Kun hvis du har noget hvor du tænker, det 
er helt afgørende. 
Jeg synes jo det er vigtigt med anerkendelse 
i ens arbejdsliv, den tror jeg, jeg vil sætte på. 
Ja. 
Og det synes jeg, det hænger jo også meget 
sammen med øh med den faglige udvikling 
altså, man føler man kan rykke sig, man føler 
man bliver anerkendt og for, at gøre et godt 
stykke arbejde ligesom en leder der tror på 
at man kan gøre det endnu bedre og kender 
en og kan presse en til at altså, ja, men at 
det samtidig også bliver belønnet med løn 
og tillæg og sådan. 
Ja det er meget fint. 
Så det er ligesom de ting jeg ha. og det 
sætter en pil op til etteren og toeren, for det 
hænger jo også lidt sammen. 
   
  
 

72. Hvilke overvejelser har sygeplejersker 
der har været ansat i mindre end et år 
for fremtiden i hjemmeplejen 

10. Kan du beskrive hvilke tanker du gør dig 
omkring din forsatte ansættelse i 
hjemmeplejen? Hvad er særligt vigtigt 
for din videre ansættelse? 
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Semistruktureret interview med Marie område 30. Dato 25.9.2018 

Formålet med interviewet 

CBS-speciale omkring fastholdelsesstrategier for sygeplejersker i en hjemmepleje. 

 

Varighed Mellem 20 og 30 min 

Baggrund: Kort oprids, motivation etc.  

Sygeplejerske Marie, ansat siden 1 december i område 30. Har været ansat på akut modtagelse i 9 

år, skiftede til hjemmeplejen efter barsel. En af grundene til at søge hjemmeplejen var antallet af 

vagter, herunder skiftende vagter og færre weekendvagter i forhold til familieliv. Marie oplyser 

ligeledes at hun kom fra en afdeling med meget korte forløb og ønskede længere borgerforløb. 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

9. Fremmer udviklings og 
karrieremuligheder motivationen til at 
blive i længere periode som 
sygeplejerske i en hjemmepleje  

 

21. Kan du fortælle mig hvad du tænker, når 
der tales om karrieremuligheder i 
hjemmeplejen? Har det nogen 
betydning? 

Ja jeg kom fra en stilling som svarede til 
speciale ansvarlig. Jeg er behandler 
sygeplejerske, jeg har allerede noget 
efteruddannelse. 
Okay. 
Og sad med det øh. Så det ville da helt klart 
noget af det man ville prioritere. 
Ja. 
Hvis der bliver nogle tilbud eller nogle 
muligheder. Jeg har det også sådan at jeg vil 
have lov at lande i et job, hvor jeg lige for lov 
at blive rigtig god til det. 
Ja. 
Inden jeg begynder at åbne op mod nye 
muligheder. 
Men det er nogle tanker du har gjort…? 
Det er helt klart noget der godt må være. 
Ja. 
 
 
 

 

22. Kan du angive hvilken betydning det har i 
for til en forsat ansættelse? 
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Ja helt klart, det er også dage med små 
kurser jeg har været på. At der er tid til det, 
at der er noget sparring. Egentlig bare den 
daglige sparring med kollegaer, men kan 
spørge dem… 
Ja. 
Noget hjælp, nogle problemstillinger. Når 
man kommer fra et sted hvor jeg gør, er der 
mange kronikker problemstillinger man kan 
dykke ned i. Der er, der har jeg brug for at 
kunne gå til nogen med problemstillinger og 
det er der her. 
Ja. 
Det er der, men også at, det er der ikke lige 
nu, noget struktureret undervisning hvor 
man kan dykke ned. 
Så det savner du lidt? 
Ja. 
Noget mere dybdegående? 
Ja på gruppeniveau. 
Ja. 
Og det har vi også snakket om, at vi skulle 
køre nogle faglige torsdag, hvor der for 
eksempel var noget præsentation af nogen, 
måske nogle der har noget specialviden på 
et område. De kan tænke lidt bredere om 
det vi går og arbejder med. 
Ja. 
Noget viden de har fået, de har måske været 
på kursus, egentlig bare basic viden, men få 
den brik sådan ud.   
23. Oplever du hjemmeplejen som 

gennemsigtig i forhold til karrierer 
muligheder? Beskriv detaljeret. Er det 
noget i har drøftet på møder, MUS eller 
lignende? 

Ja vi er i gang med MUS-samtaler, der er nok 
nogen der har været inde og snakke, men 
jeg synes ikke jeg sådan lige har snakket med 
kollegaer om det. Jeg ved at der er en der 
har fået den der funktion med demens 
ansvarlig… 
Ja. 
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-for gruppen og hun skal på noget, jeg ved 
ikke helt konkret hvad det handler om, det 
har jeg ikke en ide i.  
Så hvordan når der kommer nogle 
muligheder der kan booste karrieren, er det 
så noget der kommer op i åbent plenum 
eller hvordan? 
Nej det tror jeg, er mere noget man selv skal 
søge.  
Ja. 
Det er sådan mere på egen hånd, sådan ”nu 
synes jeg at jeg er parat eller har lysten til 
det”. 
Eller man måske i fagbladet ser, der er en 
videreuddannelse for 
hjemmesygeplejersker. Jeg synes ikke det er 
noget der bliver præsenteret her på stedet.  
Det kunne du godt ønske dig mere af? 
Ja det ville være dejligt, om det så er lederen 
der skal komme eller om det er fra 
tillidsmanden eller om det er fra nogen af 
dem som selv er på undervisning det er ikke 
sådan lige at definere. Det ville være rigtigt 
dejligt. 
Ja. 
   
 
 

 

8. hvilke Ledelsesformer har betydning for 
fastholdelse som sygeplejerske 

73. Hvad forbinder du med begrebet god 
ledelse? 

Jamen jeg synes jo både det er sådan en der 
både har overblikket, ved hvad det handler 
om hvad vi arbejder med derude. Godt ved 
hvad det praktiske arbejde handler om, så 
synes jeg også, at en der måske er lige så 
omstillingsparat som medarbejderne måske 
er. En der planlægger hvis noget opstår, en 
der er med til at løfte opgaven, får tingene 
til at hænge sammen. 
Ja. 
Det kan være sygdom, syge børn, det kan 
være tandlæge tid, et eller andet at man 
sådan bliver imødekommet når, det på en 
eller anden måde skal passes ind, at man så 
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også får den hjælp. Så rent fagligt, en der går 
foran og skubber en i retninger til, at komme 
på uddannelse, at det er denne standard 
som det betyder vi gør tingene på. Kan jeg 
godt lide, at der er en der forventer at man 
gøre tingene rigtigt, men også støtter op om 
det. 
Ja. 
Det går to vejs ikke? Det er tydeligt synes 
jeg. 
Er det tætheden af lederen du mener, da vi 
jo både leder sygeplejersker men også leder 
for meget andet? Eller kan afstanden 
opleves som stor eller hvordan? 
Nu siger du at i er leder for mange, det synes 
jeg egentlig ikke jeg mærker så meget og det 
er også fordi vi er gruppe opdelt og arbejder 
meget på tværs. Vi har de morgenmøder 
herude, jeg ved ikke hvordan det er ved jer, 
men vi går ind til morgenmøder. Men det er 
gruppelederne for hjælperne der står og 
styre det møde. 
Ja. 
Og der er i med, så vi ser ansigtet på 
hinanden. Rent fagligt der er det vi mødes 
på gangen eller at vi selv søger kontakten. 
Ja. 
Det er fordi der foregår noget struktureret 
på tværs af faggrupper. 
Ja. 
Det der med at Susanne er leder for mange, 
det synes jeg ikke jeg mærker. Jeg møder 
hende i vores gruppe og så møder de andre 
hende sikkert senere. 
Så det mærker du ikke? Du mærker at der er 
tæt ledelse her? 
Ja det er helt klart. 
 
74. Hvornår har du brug for din leder? 
75. Hvad er din leders vigtigste opgave? 
76. Hvordan oplever du ledelsen 

understøtter det tværfaglige arbejde, 
fokusmøder etc. 

Nej hun (Susanne) har overblik, hun kan 
godt komme ind og sige at der mangler 
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nogen i den anden gruppe ”kan i lige gå ind 
og byde jer til”, ”de (den anden gruppe) 
kommer lige ind, så skal i lige byde jer til”. 
Man kan se at hun har overblikket over hvad 
der ligger i dagsgrupperne. 
Er det så på tværs af sygeplejegrupperne 
eller er det også assistenterne? 
Det er med assistenterne.  
Ja. 
Fordi vi sidder jo sammen alle grupper, alle 
sygeplejerskerne, så vi snakker internt 
sammen. 
Oplever du er der er et fokus på hjælperne, 
deres…, hvor tæt er i på dem? 
 Jeg synes ikke det er tættere end at vi har 
fået nogle telefonlister og så møder vi dem 
om morgen. 
Ja. 
Mere tæt er det ikke. 
Så i kender dem ikke på en måde eller 
sådan? 
Nej men der har jeg også kun været her i 8 
måneder. 
Ja. 
77. Er ledelsen synlig? 

d) Hvad betyder begrebet ”synlighed” 
       Det er svært i denne her nye tid med 
systemet, jeg tror, at de har haft ugebreve 
(lokal). 
Ja. 
Hvor de lige kunne ridse op, der er jo selvfølgelig 
også overordnet for hele hjemmeplejen. 
Ja det store nyhedsbrev? 
Ja det store nyhedsbrev, men jeg må indrømme, 
at fordi det ligger på fast computer, jeg læser 
det ikke. 
Nej. 
Det smutter, hvis det var i papirform så man 
kunne høre. 
I får det ikke ind på jeres mail?  
Det gør vi måske men øh man mangler tit tid. 
Det smutter lidt i hverdagen. Så det kan godt 
være at der er et forum der. 
Ja. 
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Men det er et jeg bare ikke lige ser. Åh hvad var 
du spurgte om, var det om synlighed? 
Ja synlighed i forhold til ledelsen. 
Ja. 
Det har du allerede nævnt at der er en meget 
stor synlighed i forhold til Susanne 
(områdeleder). 
Ja det er også, hun udfører vores tavler en gang 
i mellem, så hun er til stede. Hun kommer også 
ind og tager problemer op eller et eller andet, så 
vi lige ser hende. 
Ja. 
Hun giver også besked, hvis hun er på RUG, vi 
har også en messenger tråd hvor hun skriver. 
Ja. 
”jeg er på RUG øh men er på telefonen” så man 
lige får denne her ”jeg er her”. 
 

78. Hvilken form for styring foretrækker du? 
Nogen vil foretrække stram styring, hvor 
andre måske vil have mere selvledelse? 

Det tror jeg afhænger meget af hvor meget 

erfaring man er sammen med har. For hvis der 

er nogen i gruppen, som i en eller anden grad 

tager styringen. Så tror jeg godt det kan køre i 

gruppen. Men hvis alle er mere eller mindre nye 

og ikke har overblikket, så er der nødt til at være 

en eller anden leder der tager… så kan det godt 

være praktisk styret eller… ja.  

Detalje orienteret? 

Ja detalje orienteret. Vi har nogen i gruppen der 

har været her i lang tid, hvis der er nogle 

spørgsmål så kan jeg gå til dem. Hvis ikke jeg kan 

gå til Susanne, kan jeg gå til en dem og spørge. 

Så i sparre simpelthen? 

Ja det bliver sådan en slags sparring. Det tror jeg 

egentlig er det jeg trækker mest på i min 

dagligdag, det er det. 

Ja. 

Det er mere hvis der er nogle helt konkrete 

problemstillinger hvor der er nødt til at være en 
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leder bag mig. Så går jeg til Susanne ”hvordan 

løser jeg lige denne her”. 

Hvis jeg skal forstå dig ret, så vil du gerne have 

en leder der er synlig og tæt på, så vil du også, 

hvis man kan sige det, have noget bevægerum i 

daglig dagen. 

 
 
 

79. Hvilken betydning har 
sygeplejeprofessionen syn på faglighed i 
relation til fastholdelse  

17. Hvad betyder faglighed for dig? 
a) Hvor vigtigt er det i forhold til din 

stilling i hjemmeplejen. 
Jeg synes det betyder rigtig meget, hvordan 
man gør der ude. Jeg synes det er vigtigt når 
man er i et speciale, jeg har et indtryk at vi alle 
kommer med en eller anden viden. Det er 
meget få der ikke har nogle års erfaring. 
Ja. 
Så det vil sige, at vi kan et eller andet. Det der 
med at man så kan trække på nogle kollegaer, 
det tager noget tid at finde ud af hvem der kan 
hvad, at man ligesom kan hjælpe hinanden. Men 
jeg synes ikke kun, at det skal være baseret på, 
at en kollega har arbejdet på abdominalkirurgi 
for 4 år siden. Der kommer jo også noget nyt til, 
det synes jeg godt der kan dykkes ned i. 
Hvordan formen så skal være, om man skal have 
nogen sygeplejefaglige ud og undervise eller om 
man skal have nogle læger ud, ind og fortælle så 
man lige er opdateret på det nyeste. 
Holder i nogle monofaglige møder?  
Nej det har jeg ikke oplevet, der har været 
omkring CURA her. Men jeg har ikke oplevet 
sådan et fagligt tema der er taget op. Slet ikke, 
ikke endnu. 
Okay. 
Det har jeg ikke, det ville jeg synes var rigtig 
godt.  
Ja. 
Og det der med det borgernærer, det der med 
demens, det kunne også være nogle af 
grupperne som i forvejen er sat op. Men man 
kunne også dykke ned i…  ved ikke hvad det 
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kunne være altså. Men dokumentation eller 
altså… jeg kan ikke lige komme på et emne. 
Det er helt ok, men det er noget som har stor 
betydning? At der er en stærk faglighed. 
Ja. 
Det er noget du vægter højt? 
Ja.  
 

18. Hvad tænker du om den organiseringsform, 
hvor vi arbejder i teams med sosu-assistenter og 
sosu-hjælpere?  
y) Hvad er din tilgang til dette? 
Jamen jeg synes da det giver god mening at man 
er sammen om det. Jeg er synes at det i 
dagligdagen er sjældent. Jeg har kun indtryk af, 
at det er de terminale forløb hvor man tager ud 
sammen. 
Ja? 
Hvor det virkelig er plejekrævende.  
Tager i ud med assistenterne eller hjælperne 
der? 
Det kan være begge dele, men det er så få 
forløb vi har, for så mange har vi heller ikke af 
dem. Men jeg ved også at der er en Parkinsons 
borger, hvor de arbejder tæt sammen. Men så 
synes jeg også mange ting er parallel kørende og 
så når der opstår noget der svinger uden for 
faggruppen… 
Ja? 
 Så kontakter man ligesom hinanden. 
 Kunne du forestille dig en tættere struktur? 
 Ja det kunne man nok godt. 
Og øh nu kan man sige, at vores hjælpere også 
ser en hel del… masse ude hos borgerne. Har i 
adgang til disse informationer eller har i… Er i 
med til deres onsdagsmøder for eksempel? 
Nej det er kun hvis man har en borger man budt 
ind med selv. Nej nej det smutter nok lidt. 
Ja. 
Det kunne godt nok være tydeligere. 
Så det er noget du er positiv over for? Du 
tænker ikke at det er en tosset retning at 
bevæge sig hen imod? 
Nej jeg tænker jo mere viden man får delt på 
tværs jo mere trygt bliver det for alle og det er 
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også sjovt at kunne give igen. At give noget 
videre man har, jeg tænker også at der er også 
nogle der har endnu mere erfaring end mig. 
Som de også synes er sjovt, som de også har 
overblikket over. Det kan de på en eller anden 
måde sprede til mig, så kan jeg sprede det til 
eller give det. Det at man kan, det gør det til et 
rart sted at være.  
Er der noget… 
Også at man ikke går alene med det. Jeg har det 
sådan at i en skadestue arbejder man i nogle 
meget faste forløb, hvor man arbejder sådan 
meget alene, i mange forløb ikke. 
Ja. 
Og det gør man jo også her i en vis grad, men 
jeg synes alligevel her er sådan en enorm… jeg 
er ikke bange for at spørge om hjælp. 
Nej. 
Dermed føler jeg mig ikke sådan alene, selvom 
jeg køre alene ud til borgeren. Det håber jeg 
ikke de andre gør.    
Nej. 
Og det skal hjælperne jo heller ikke gøre. De skal 
også vide at de kan trække på nogen, blive taget 
alvorligt, observere et eller andet så ”okay det 
kører vi ud og kigger på”.   
Kommer de ind og snakker med jer nogle gange 
hvis der er…? 
Ja. 
-noget de er usikre på? 
Ja. 
Så tør de godt våge sig ind i…? 
Ja det har jeg indtryk af, men jeg tror også der 
er nogen hvor det er lidt grænseoverskridende, 
hvor hvis man var lidt mere på de 
onsdagsmøder, hvor man laver noget sammen. 
Så tror jeg de ville føle sig tryggere i at komme 
og fortælle ”at Fru Jensen har røde ben” eller 
”nu har hun en eller anden rød plamage under 
armen”, ”kan hun mærke noget?”, ”nej det var 
bare en varmeplet”. Bare det at de tør sige det, 
ting, det er heller ikke spildt. 
Så de tavler der er derinde, får i brugt dem på 
nogen måde? Eller… er det mere planlæggeren. 



 

192 
 

(pause) Altså fokustavlerne når de registrerer 
fald og… 
Nej det har jeg ikke indtryk af, at vi bruger. 

80. Hvilken betydning har skiftende vagter 
og hvor ligger niveauet i forhold til hvad 
der kunne være acceptabelt. 

1. Hvordan ser du din rolle i forhold til 
aften og nat. Tænker du dig selv som en 
del af det, men er det en opdelt øh 
enhed? 

Ja jeg synes det er opdelt, fordi vi sidder fysisk 

hvert sted. 

Ja. 

Jeg aner ikke hvem de er, det må jeg indrømme 

øhm og jeg har heller ikke rigtig indblik i deres 

opgaver. Altså jeg kan godt en gang i mellem gå 

ind og se i en borger kalender og se at der 

kommer en aftenvagt senere. 

Ja. 

Så kan jeg se at det er blodsukker måling øhm, 

men mere er det egentlig ikke. Jeg har aldrig 

snakket med en. 

Skriver i med dem nogle gange eller? Hvis i har 

nogle issues om fælles borgere? 

Nej så er det mere noget man ligger i 

observation. Men så går det igennem 

planlægger. Vi sidder hver for sig. 

Ja. 

Jeg aner ikke hvem de er, det må jeg indrømme. 

Øhm og jeg har ikke en anelse om hvad de laver. 

Det er gennem planlæggeren. 

Ja. 

Når opgaven skal løses, det er aldrig 

sygeplejerske til sygeplejerske. 
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Nej. 

Nej det er det aldrig. 

2. Hvad ville skiftende vagter betyde for 
dig? 

Jeg har egentlig aldrig… jeg har før haft 

skiftende vagter. Det er ikke selve vagterne, det 

er mere at man ikke har for mange af dem. 

Ja. 

Og så at arbejdsbyrden er lige fordel, forstår du 

hvad jeg mener? 

3. Kunne man forestille sig et niveau i 
forhold til aften og nattevagter der 
kunne give god mening. 

To om måneden på 32 timer. 

Du ville ikke løbe skrigende væk? 

Nej det ville jeg ikke. Hvis jeg selv kan have 

indflydelse på planlægningen. 

Ja. 

Jeg har børn og mand der også har skiftende 

arbejdstider. 

Din mand arbejder også skiftende? 

Ja det gør han og det er weekend arbejde. 

Men du ville ikke blive skræmt ved tanken? 

Nej det ville jeg ikke, men jeg tror nok at der er 

andre der vil. 

Ja. 

Og det ville jeg ikke. En aftenvagt en gang 

imellem og hvis man så kunne holde det til to 

holdsskift. Tre holds skift er for hårdt.  

Så hvis man havde to faste aftenvagter, to gange 

om måneden, hvor man selv var med til at 

definerer… 

Ja. 

-man skulle arbejde. Hvor man havde en eller 

anden form for valgmulighed ikke. 

Ja. 

Men jeg tror også at det skal være aftalt fra 

starten i ansættelsesforholdet, sådan så man 

ikke føler det bliver trukket, så man tror det er 

en dagsstilling. 
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Ja. 

Altså ja så er der nok nogle der ville sige fra over 

for det. 

Ja. 

Hvor hvis man ved på forhånd, at det er det som 

stillingen indebærer… Ja. 

4. Hvad skulle der til hvis det skulle give god 
mening. 

81. Hvilket informationsniveau er væsentligt 
for at kunne arbejde som 
hjemmesygeplejerske? 

z) Føler du dig godt informeret? Om 
kommunen og om hjemmeplejen på 
Frederiksberg? 

Øh både og vil jeg sige, jeg tror dog at når man 

har været her noget tid, begynder man at 

fornemme at der sker mere end det man tror. 

Når man har været her i to år, så har man en 

større ide om hvad der foregår, lige nu er det 

sådan meget for mig, med at lære at begå mig i 

den nære pleje. 

Selvfølgelig. 

Det gør det i dagligdagen, ved egentlig ikke i 

starten om ansættelsesforholdet kan øh kan 

rumme meget mere. Men øhm jeg synes det 

helt sikkert at der skal være en mulighed for at 

man kan gå ind og bladre ”hvad er der?”. Nu ved 

jeg ikke om du tænker træning i 

Sundhedscenteret eller sårklinik. 

Også generelt eksempelvis små ændringer, for 

eksempel… det kan være alt muligt… fra nye 

behandlinger og ændringer i arbejdstidsaftaler, 

alt hvad der sådan rør sig. 

 Nå det er ikke så tydeligt, det synes jeg ikke det 

er. 

Hvordan bliver i informeret om tingene? 

Jeg har jo indtryk af at der ikke er nogen 

tillidsmand og der var heller ikke nogen 

tillidsmand der jeg blev ansat så… Så det her 
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med at snakke løn og den slags, det foregik jo 

også bare med min leder. 

Ja. 

Men øh leder. 

Hvordan i forhold til, jeg tænker i får 

nyhedsbreve, får i lokale nyhedsbreve. Bruger i 

mail eller…? Eller hvordan? 

Nåh der har været nogle personalemøder, det 

bliver der skrevet referat af. 

Ja. 

Men det er det. 

Ja.  

Hvor tit har i det? 

Jeg tror vi har haft det, to gange i den tid jeg har 

været her. 

Ja. 

Jeg tror en gang hver halve år.  

Men føler du… er det noget der fylder noget i 

hverdagen? Eller er der nogle gange hvor du 

tænker ”Ja det er fint nok? Hvad skal jeg bruge 

det til” eller…? 

Nej jeg synes egentlig at det er meget passende. 

Du føler dig passende informeret, ja. 

Ja det tror jeg. 

Ja. 

  

 

æ) Hvad er vigtig information? 
ø) Hvordan er informationsniveauet for 

sygeplejersker? 
å) Får du de informationer du har brug, 

dvs. hvad foregår der i 
organisationen, nye regler, 
ansættelser, CURA etc. 

aa) Er information vigtig for dig, er der 
information der ikke er relevant? 
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82. Hvilken betydning har introduktionen på 
den forsatte ansættelse som 
sygeplejerske i en hjemmepleje 

27. Fortæl om din intro. Hvad har været 
godt 

28. Har du oplevet at der har været plads til 
læring? Nu er introen ændret siden du 
startede, men kan du fortælle om din 
intro? 

Jamen jeg startede jo og så var der planlagt 

alt det med tøj, cykler og de her ting, det var 

ret hurtigt. Så var der introduktion til it-

systemet det også sådan struktureret. 

Ja. 

Så fulgtes jeg mere eller mindre… de vidste 

hvilken gruppe jeg skulle være i. 

Ja. 

Så der kom jeg til gruppe og så i den periode 

hvor jeg var ekstra, kørte jeg mere eller 

mindre over i den gruppe, jeg skulle kører i. 

Og så kunne lige så stille begynde at få nogle 

forløb. 

Ja. 

Nogle besøg og så løbende har der været 

undervisning ved dem der har… 

De koordinerende.  

Ja de koordinerende. Sår og psyk og    

Lige præcis 

Kom lidt sent i sårklinikken og så mangler jeg 

stadig denne her inkontinens klinik derovre, 

det står lidt og lurer. Men jeg tror jeg… 

Det lyder som om det har været meget 

stringent og en veltilrettelagt introduktion. 

 

29. Har det været muligt at få hjælp hos 
kollegaer, når du har været i tvivl? 
 

83. Hvilke faktorer udgør de vigtigste 
elementer i forhold til at forsætte som 
hjemmesygeplejerske. 

1. Beskriv de 5 punkter der har størst 
betydning for at ville blive i hjemmeplejen, 
lig dem herefter i rækkefølge, hvor nr. 1 vil 
være den mest væsentlige faktor. Du kan 
skrive dem ned, så er det måske nemmere 
at huske. 
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Jeg synes det er svært at prioritere, men det jeg 

umiddelbart kan sige er, at forudsætter dag tid, 

at der det antal weekender der er, at der er det 

som er. Det er meget passende. 

Ja hver fjerde weekend. 

Så synes jeg også at vi har, vi har tider med 

spidsbelastninger, men generelt synes jeg at vi 

har rigelig tid til at løse opgaverne og det er i 

hvert fald også vigtigt at blive ved med at have. 

Kan du prøve at definere, hvad er en rimelig tid 

for dig? 

Jamen det er at der både er tid til det og til 

forberedelse om morgen, at man kan nå ud til 

borgerne, nå køretiderne, nå opgaverne derude. 

Man har ordentlig tid til at lave det, tid til at 

afrunde. Om man så gør det ude ved borgeren, 

eller om man har brug for at komme tilbage. 

Ja. 

At man ligesom… at der også er den tiltro til, at 

det jeg bruger på mit arbejde også er den tid det 

tager. Og der synes jeg at vi har en god kultur 

for, at hvis man nu kan se at det program man 

har luft, så ringer man rundt til sin gruppe. Det 

er så to eller tre, to andre sygeplejersker man 

lige ringer til, når man er færdig med sin 

opgaver og spørger hvor langt de er i deres 

program, så vi lige teamer op ikke. Og så kan der 

godt være en der siger ”jeg har brug for hjælp”, 

”den kan jeg tage for dig” og så hjælper man 

hinanden eller hvis spørger om man skal have 

pakket noget, så siger man ”jeg vil gerne have 

pakket” når man runder dagen af. Men det der 

med at der er rimelig tid… 

Det er en vigtig faktor for dig? 

Ja og det kan sagtens være at fordi vi alle 

sammen er gode til at planlægge vores tid, til at 

nå vores opgaver og gå målrettet efter det. Men 

jeg tror også at man de dage, hvor man har 

travlt godt ved, at sådan ser dagen ikke ud i 
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morgen. Det kan godt give noget luft at vide at 

sådan ser dagen ikke ud fem dage i træk. 

Fordi der er en vis gennemsigtighed i det, 

strukturen? 

Ja så det med rimelig tid til opgaverne, det synes 

jeg er ret vigtigt. 

Ja.  

Så faglighed, netop det at vi får noget, det 

kunne man godt arbejde på, noget undervisning 

eller sådan noget. 

Ja. Faglige møder? 

Ja faglige møder hvor man er opdatere det lidt. 

Og så må jeg også sige, løn og tillæg, at det er 

virkelig også… ja. Det synes jeg også kunne? 

Har du oplevet nedgang? 

Ja det har jeg faktisk. 

Gik du ned i timer?   

Timetallet var faktisk det samme, jeg startede 

på, nej det er ikke rigtigt, jeg kom fra en stilling 

på 32 timer til 37 timer og gik ned i løn på det. 

Nu er jeg gået yderligere ned på 32 timer det 

kan helt klart mærkes. 

Det er klart. Og det er også i forhold til at du 

ikke har nattevagter mere? 

Ja der er ikke faglige tillæg, det er kun grundløn. 

Du får grundløn, ren grund løn? 

Ja også er der også et erfaringstillæg. Som ligger 

på det laveste. 

Ja. 

Det er lidt skrabet. 

Ja. 

Det synes jeg det er for, at være helt ærlig. Så 

der er også noget der jeg godt vil have lov at 

nævne. Hvad der lige er vigtigst, det ved jeg ikke 

lige. Dag tid, arbejdstid og de få weekender 

Ja. 

Dag tid og de få weekender det vægter også 

højt, rimelig tid og faglighed og løn er også 

vigtigt. Det var de fem. 
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Det var meget fint. 

 

 

 

 

                
 

84. Hvilke overvejelser har sygeplejersker 
der har været ansat i mindre end et år 
for fremtiden i hjemmeplejen 

11. Kan du beskrive hvilke tanker du gør dig 
omkring din forsatte ansættelse i 
hjemmeplejen? Hvad er særligt vigtigt 
for din videre ansættelse? 
Jeg vil helt vild gerne blive her, jeg trives 

her og har det godt og synes, at det er et 

dejligt arbejde. 

Ja. 

Men jeg synes da også at faglighed og 

løn er vigtige på sigt. 

Du skal have tak for din deltagelse. 
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Bilag 11. MPG kompetenceprofil 

 

Bilag fra PUF (Personligt Udviklings Forløb), Master of Public Governance, CBS 

Styrker 
 

• Empati 

 

 

 

• Stærk i konflikter og 

magtkampe 

 

 

 

• Ordentlighed, bærer 

ikke nag 

 
 

Udfordringer – og 
udviklingsfokus 

• Systematik 
 

 

 

• Styrende frem for 

styret med strømmen 

 

 

 

• Økonomisk styring 

 

Visioner og drømme 
 

• Udvikling mod et 

højere ledelseslag 

 

• At kunne skabe 

meningsfuld 

forandring ud yderste 

led, således at det 

matcher ledelsens 

vision. 

 

 

Værdier 
 

• Troværdighed 

 

 

 

• Gennemsigthed 

 

 

 

• Ansvarlighed 

Våbenskjold januar 2015 ved MPG`s begyndelse. 
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Mini-etnografi. 

Periode: Mini-etnografien gennemføres mellem den sidste dag (Dag 3) på PUF A og den første dag (Dag 4) 

på PUF B i næste semester.  

 

Formål: Formålet for den studerende, der er fokusperson for etnografien (’fokuspersonen’), er at blive 

observeret ’in action’ mens vedkommende udøver ledelse, og at få en analyse af den observerede 

ledelsespraksis. Det er den medstuderende (’etnografen’) som foretager observationen. Etnografen 

iagttager fokuspersonens ledelse i en afgrænset periode.  

 

For etnografen er formålet at træne iagttagelse af en andens ledelseskontekst og- praksis, samt at øve sine 

analytiske færdigheder i forhold til ledelse. Analyse af en andens ledelsespraksis kan være et brugbart 

redskab for at blive reflekteret om ens egen ledelsespraksis.  

 

Etnografen skal observere fokuspersonen igennem én arbejdsdag. Dvs. at fokuspersonen har en 

medstuderende ’på medlyt’ en hel dag. Igennem sådan en arbejdsdag er der tidspunkter, hvor 

fokuspersonen ikke udøver direkte ledelse - måske skrives der mails, papirer skimmes eller medarbejdere 

orienterer. Etnografens rolle er at observere alle disse aktiviteter og bagefter vurdere, hvornår der er tale 

om ledelse og hvad der karakteriserer denne ledelse.   

 

De studerende teamer selv op to-og-to i udviklingsgruppen (eventuelt i triade, hvor man så er etnograf hos 

en anden, end den der besøger en selv) og arrangerer selv det praktiske. Bemærk, at der ligesom ved det 

øvrige arbejde i gruppen er tavshedspligt. 

 

Form: Øvelsen har tre elementer, hver med sin tilhørende skabelon: A) briefing, B) feltarbejde og C) 

analyse, som indeholder dels nøgterne beskrivelser af en række ledelsessituationer, dels en række 

teoretiske tolkninger af disse situationer.  

 

A. Først gennemføres en briefing ved at etnografen interviewer fokuspersonen. Formålet er at tune 

etnografen ind på de ledelsesmæssige opgaver og udfordringer, som fokuspersonen arbejder med.  

Noter fra briefingen kan noteres i skabelon A.  

 

 

A. BRIEFING  

Briefingen gennemføres nogle dage før besøget, evt. over Skype eller lignende. 
Hvordan vil du beskrive dit lederudviklingsprojekt?: 

Thomas ønsker at skabe empowerment i sygeplejegruppen. 

 

Hvad ønsker du særligt at øve i dit projekt?:  

Thomas vil gerne arbejde med at få sine medarbejdere til at bevæge sig mod et mål i 

samarbejde med medarbejderne – uden brug af magt.  
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B. Nu planlægges og gennemføres selve besøget, hvor fokuspersonen tager etnografen med hjem i 

egen organisation. Under besøget er det vigtigt, at etnografen udstyres med en blok og en pen, 

således at hver relevant aktivitet udført af fokuspersonen beskrives. Det kan være underligt, uvant 

og måske en gene at have en observatør i hælene en hel dag. Prøv imidlertid at gøre det til en 

positiv oplevelse. Informér medarbejdere og andre lederkolleger om, at etnografen vil være til 

stede, at det er en del af din MPG-uddannelse, og at I eksperimenterer med at forstå, hvad ledelse 

er i praksis. Herved kan det skabe synlighed om, hvordan du aktivt arbejder med at 

forbedre/analysere din egen ledelse.  

 

Eksempel: Thomas tror medarbejderne har en forventning om, at Thomas laver fremmødetavlen 

dagligt, men Thomas har modsat opfattelse. Det er en antagelse, at det er sådan. Thomas har 

været leder for dem i et halvt år. Deres tidligere leder var mere serviceorienteret, der var 

merforbrug på økonomien i form af vikarer og ingen konflikthåndtering.  

 

Hvilke eksperimenter vil du gennemføre/har du gennemført for at udvikle dig og lære af 

det? Og hvornår? 

Thomas vil lære gruppen at kende, sikre sig, at gruppen hænger sammen. Der er sket en 

organisationsændring, hvor den gamle leder blev degraderet.  

 

Hvilke aktiviteter med relevans for ledelsesudviklingsprojektet forventer du under mit 

besøg?: Fokus på proteptik, begrebsgymnastik. Hvad forstår vi f.eks. ved dokumentation. Hvorfor 

dokumenterer vi, hvad er formålet? Hvem gør vi det for? 

Hvilken teoretisk/tematisk inspiration har du for dit lederudviklingsprojekt – og hvad 

udpeger den/de teori(er) som særligt vigtigt?:  

Gitte Haslebo: Anderkendende følgeskab. 

Benedicte Madsen i forhold til det dialogiske rum. 

Michala Schnoor og Gitte Haslebo: Lederen som coach 

Tangkjær……… 

 

Hvad ønsker du – i lyset af din intention med projektet og din teoretiske inspiration - at 

jeg er særlig opmærksom på under besøget?:  

Thomas: Jeg vil gerne bede dig ligge mærke til hvordan jeg varetager personalemødet og 

hvordan jeg får medarbejderne til at deltage aktivt under mødet.  

 

Er der nogen særlige hensyn, jeg skal tage?: (Det kunne her handle om særligt sårbare 

medarbejdere, fortrolighedshensyn og lignende). Camilla: Der er ingen særlige hensyn, da Thomas har 

orienteret medarbejderne om, at jeg er med en dag. Ledelsesgruppen er ligeledes orienteret.  

En medarbejder beder om et møde med Thomas, hvor jeg finder det naturligt at spørge til, om de har 

behov for, at jeg forlader rummet. Jeg er velkommen til at blive.  

Hvordan kommunikeres mit besøg og hvordan foretrækker du min adfærd og attitude 

under besøget?: Som ovenstående.  

Er der yderligere opmærksomhedspunkter eller indbyrdes afklaring vi skal tale om?: Nej 
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Feltnoterne fra dagen kan indskrives i skabelon B eller følge en lignende struktur.  

 

 

B. FELTNOTER 

Kopier ind her fra skabelon A, hvad fokuspersonen ønsker, du er særligt opmærksom på: 

 

Thomas vil gerne arbejde med at få sine medarbejdere til at bevæge sig mod et mål i 

samarbejde med medarbejderne – uden brug af magt.  

Eksempel: Thomas tror medarbejderne har en forventning om, at Thomas laver fremmødetavlen 

dagligt, men Thomas har modsat opfattelse. Det er en antagelse, at det er sådan. Thomas har 

været leder for dem i et halvt år. Deres tidligere leder var mere serviceorienteret, der var 

merforbrug på økonomien i form af vikarer og ingen konflikthåndtering 

 

Sted og dato: Besøg hos Thomas hos Frederiksberg Hjemmepleje den 5.1.16 

Forventede aktiviteter og begivenheder: Deltagelse i diverse møde, både i ledergruppen 

internt, tværfagligt samt et personalemøde. 

Besøgslog:  

Tværfagligt møde: 

Mange tilstede og få orienterer sig om, at jeg er med til mødet. Informationsmøde primært og plads til få 

spørgsmål.  

En sideordnet til Thomas hilser ikke på mig og ser lige igennem mig, en underlig fornemmelse idet 

personen ligeledes sætter sig ved siden af Thomas.  

 

Internt ledermøde: 
En meget interessant oplevelse idet samme sideordnede positionerer sig overfor lederen. Fuld 
af anerkendelse overfor sig selv, sætter personen sig tilbage i sædet og siger: julen er gået 
fantastisk, inden problemer, smiler og så ender den der 
 
Personalemøde eftermiddag: 
Thomas har indkaldt til personalemøde og har udarbejdet et oplæg. Ved ”godmorgen” runden 
husker Thomas alle på personalemødet. Der er en del, der allerede der på daværende tidspunkt 
fortæller Thomas, at det bliver svært at nå. 
 

 

Afsluttende refleksion med fokusperson:– kom de forventede aktiviteter til at ske?   

Thomas startede mødet kl. 14.05, da vi lige ventede for at se, om der kom lidt flere deltagere.  

Der deltog 5 sygeplejersker til mødet. En enkelt kom kort tid inde i mødet og gik igen hurtigt.  

Thomas vælger at holde oplægget og sætter sig ned undervejrs, da der er få deltagere.  

Tilbagemelding til Thomas om afholdte personale: 

Sætter god ramme for mødet 

God tone 

Din indgangsvinkel er, at det er en antagelse, at du ser / oplever mobning af nye sygeplejersker. 
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Din ærlighed omkring dit første møde med gruppen, omkring konflikter – hvad gør det ved dig som leder 

og hvad gør det ved medarbejderne.  

Du orienterer midt under mødet pludselig om, at den sygeplejerske I havde ansat er sprunget fra.  

”Vi mangler tid” siger sygeplejerskerne – den griber du her og nu under mødet: er det planlægning, 

hvilke tanker har I? Nye tiltag? 

Nyt møde planlægges, hvor der er flere tilstede. Thomas sætter sig igen ned ved bordet sammen med 

sygeplejerskerne. Det virker godt i interaktionen med de tilstedeværende.  

Etnografens egen gennemskrivning af dagens forløb: Noterne, der er taget i løbet af dagen, kan 

både være sjusket skrevet, hullede og mangelfulde. Afsæt derfor en time lige efter observationen, hvor 

besøgsloggen gennemskrives. Sørg for at alle noter er tydelige og udfyld huller i beskrivelserne mens 

dagen stadig er i klar erindring. Du kan evt. organisere din gennemskrivning således, at du ender med en 

opremsning/liste med forskellige situationer, hvor fokuspersonen udøvede ledelse.  

 

C. Endelig udvælger etnografen to eller tre situationer fra sine observationer og analyserer disse med 

udgangspunkt i kursets teori. Vælg gode iagttagelser fra besøget som bærende for analysen, det vil 

sige episoder som: 

i. Er relevante for lederudviklingsprojektet. 

ii. Måske er karakteristiske for en række iagttagelser under besøget. 

iii. Forhåbentligt kan perspektiveres af den teori, fokuspersonen har udpeget. 

iv. Kan fungere anerkende og skabende i forhold til fokuspersonens lederskab.  

 

Det er centralt, at hver situation analyseres (eller tolkes/reflekteres) ud fra teori, således at de 

observerede situationer ikke udelukkende er ’dagligdagshændelser’, men bliver eksempler på, eller 

illustrationer af, mere generelle ledelsesproblematikker, som kan diskuteres.    

 

De nøgterne situationsbeskrivelser med tilhørende teoretisk refleksion – altså indholdet af 

skabelon C - indgår som bilag i fokuspersonens eksamensopgave og kan således kan dér give 

anledning til yderligere refleksion og læring. 

 

For hver situation/teoretisk refleksion er der ligeledes mulighed for at etnografens selv 

rapporterer, hvilke overvejelser angående egen ledelse etnografien har givet anledning til (under 

overskriften Etnografens refleksion). Denne del kaldes ’bevidning’. Rubrikken kan efterlades 

tom, hvis ikke situationen eller refleksionen faktisk giver anledning til særlige tanker 

vedrørende egen ledelse.  

 

C. Nøgtern situationsbeskrivelse med refleksion (kort eksempel indlagt som bare skal 

fjernes). 

Indholdet af denne skabelon indlægges som bilag i eksamensopgaven. 
Situation 1  

Møde i ledergruppen: evaluering omkring jul og nytår fra alle områder. 
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Jeg oplever Thomas værende lyttende, når de andre ledere er på banen. Det der sker helt åbent 

i rummet er, at den ene leder positionerer sig, ved at berette om, at der ingen problemer har 

været omkring vagter mm. Personen læner sig tilbage i stolen og er afventende.  

Det gør noget ved de andre deltagere omkring bordet.  

Alle andre har haft udfordringer med sygdom, vikar dækning mm. og fortæller om det på runden.  

Thomas er afventende, lyttende og tilbagelænet. Det jeg oplever er, at sådan har situationen 

været mange gange før. Det ligger ligesom i stemningen. Thomas leder vælger at sige ja og ok 

– og ikke mere i dette forum. Jeg oplever, at der sker og er sparring omkring diverse situationer 

og reflektioner i gruppen. Dog deltager første nævnte leder ikke i samtalen ej heller 

anerkendende til, at der har været udfordringer i andre områder.  

Den normale erfaringsudveksling der normalt foregår blandt kollegaer omkring udfordringer, 

tiltage eller andet fungerer fint omkring bordet ellers.  

 

Situation 2 

Den anden situation jeg gerne vil fremhæve er personalemødet. Thomas har en god dialog med 

de 5 der deltager i personalemødet. Flot oplæg der er kort og orienterende, god oversigt på 

slides og god fortællende indgangsvinkel ligeledes ”det” at det er en oplevelse, at…. 

Thomas får medarbejderne til at deltage aktivt, og det får du til trods for, at der sidder 5 

personaler, (som også er dem der ikke er nogen udfordringer med). Du er ærlig i din tilgang på 

en fin måde, uden at hænge nogen ud.  

Der er lagt et stort forarbejde i fra Thomas side til afholdelse af personalemøde, oplæg, 

gruppearbejde og efterfølgende diskussion.  

Thomas har en ærlig fremtoning, imødekommenhed og er direkte.  

 

 

 
Teoretisk refleksion 1 og 2:  

 

Hasselbo og Schnoor: Anerkendende følgeskab. Vi skal lære at bruge magten positivt. Hvordan får vi den 

fælles forståelse og fælles retning. Det at medarbejderen melder sig ind i et fællesskab. Hvilken retning 

ønsker Thomas for afdelingen.  

 

Drath: Drath fokuserer på, at vi producerer noget i grupper gennem en fælles kurs. Hvad motiverer os og 

driver os. I samspil med anerkendende følgeskab, vil Thomas her kunne drage nytte af begge teorier.  

 

Grant: kort og langsigtede mål. Ved inddragelse af Grant´s teori omkring mål nemlig approach og avoid 

mål. Måske Thomas kan bruge det strategisk i en procesplan, som han formentlig allerede gør.  

 

Etnografens refleksion 1 og 2: Hvad bliver jeg her optaget af vedrørende min egen 

ledelse?: 

 

Situation 1: 

Min oplevelse af situation 1, hvor der sidder en veltilfreds ledelseskollega og læner sig tilbage i 

stolen, er en yderst pinlig situation. Jeg tænker at denne leder er den eneste der IKKE ser, hvad 

der egentlig sker ved hendes udlæg og opførelse. Det handler om, at redde sig selv og ikke 
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have forståelsen for organisationen – som er en fælles arbejdsplads. Da Thomas orienterer mig 

om, at det ikke er første gang dette sker, ser jeg det som en opgave for Thomas leder at træde i 

karakter – som hun formentlig allerede har gjort.  

Jeg oplever tit denne form for ”mig i centrum”, om det handler om uvidenhed, manglende tid til 

refleksion hos den enkelte, manglende forståelse for, hvad det gør ved den enkelte eller 

gruppen ved jeg ikke.  

 

Situation 2: 

Thomas bliver sat i en situation, hvor der ikke kommer mere end 5 deltagere til personalemøde. 

Jeg ser det som en af min egne udfordringer. Hvordan får jeg medarbejderne til at deltage til 

møder – hvis det ikke er juleplanen for der dukker alle op.  

Hvis både driften skal holdes og økonomien ligeså, må man / jeg derfor tage nogle beslutninger 

der gør, at jeg får medarbejderne til at deltage. Her mener jeg, indkalde vikarer, få vores 

sygeplejerskestuderende til at passe patienterne mm.  

Ligeledes arbejder jeg med årshjul, så medarbejderne er orienteret om planen for udviklingen i 

afdelingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne vejledning er udviklet af fagkoordinator for PUF, Frank Meier, MP & IOA, CBS. 

 


