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1. Summary  
For decades, focus has been on public management as one of the solutions to creating welfare, 

through public organizations. The context of today’s public management is complex and 

therefore requires a strategic approach. 

This thesis examines the following problem: 

How can strategic management be conducted in the Danish Health Authority (DHA), in the 

given context of complexity and within the deriving dilemmas arising from the many internal 

and external expectations to the DHA regarding the public value it, is aimed at creating? 

The question is answered through the following sub-questions based on Mark Moore’s 

analytical framework of public value creation and its elements: Value, legitimacy and 

operational capacity: 

1. What internal and external understandings are there of the DHA’s main task, and which 

dilemmas derive from them? 

2. What types of legitimacy is the DHA based on and which dilemmas derive from them? 

3. Which organizational cultures characterize the DHA, and which dilemmas derive from 

them? 

4. What understandings does the DHA management have of strategic management and of the 

existing strategic management practices of the DHA? 

The questions are answered through a case study with qualitative method based on document 

analysis and analysis of interviews. The empiric basis of the thesis consists of internal 

documents from the DHA and semi-structured interviews with seven managers of the DHA: 

Director, deputy director, three managers and two section managers. 

The overall analytical framework is Mark Moore's public value paradigm, theoretically 

elaborated through Lawrence's three perspectives on the main task, Suchmann's three types 

of legitimacy, Schein's three levels of culture for analyzing organizational culture, and the 

concept of strategic agility to explore existing strategic management practices. 

The analysis highlights that there are different understandings of the DHA’s main task, that 

the organization is based on different types of legitimacy which derive from different 

stakeholders, and that the organizational culture to a greater extent supports an advisory and 

political counseling role than the agenda setting role, which is considered the primary role by 

the management of DHA. Furthermore, the analysis elucidates that there is a perception of 

lack of leadership unity, that the strategic sensitivity in the organization could be 

strengthened, and that the management group has a perception of organizational lack of 

focus on leadership as a skill as opposed to the strong focus on professionalism. 
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The analysis identifies seven dilemmas, some of which relate to the internal management 

context and others to the externally directed management context: counselor versus agenda 

setter, pragmatism versus professionalism, short-term versus long-term, resources versus 

ambition, unit versus organization, professionalism versus leadership, and exploitation versus 

exploration. The main findings of the thesis are summarized and discussed, including 

reflections on the validity of the findings, and the strengths and weaknesses of the method 

diploid.  

The thesis concludes that strategic management in SST can be pursued, by having insight into 

what is expected both internally and externally of the organization, the legitimacy on which it 

is based, and the organizational culture in which it is embedded. Consequently, the strategic 

management can be organized to ensure that the organization accommodates both short-

term and long-term agendas, bearing in mind that the short-term agendas to the extent 

possible are resolved by feeding into longer-term agendas. The conclusion shows that 

strategic management is based on sensitivity to the organizational contexts and thereby is a 

generic aspect not specific to the DHA, but are expected to be transferable to other public 

organizations. 

The thesis proposes continued focus on strengthening the strategic agility of the organization 

by strengthening the leadership unity, the strategic sensitivity and the organizational focus on 

leadership as a professional skill and competence, but also through a greater emphasis on 

exploration as an approach to continued development. 
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2. Introduktion 

2.1 Indledning og genstandsfelt 

Modernisering og styring af den offentlige sektor har været på skiftende danske regeringers 

dagsorden igennem årtier. I 1983 annoncerede Schlütter regeringen det første 

moderniseringsprogram for den offentlige sektor (Ejersbo & Greve, 2014). 

Moderniseringsprogrammet var det første af flere store reformprogrammer i den offentlige 

sektor. Hovedformålet med programmet blev præsenteret som: 

 

’…at forny og forbedre det offentliges service over for borgere og virksomheder…. inden for de 

ressourcemæssige rammer, vi kender i dag.’ (Finansministeriet, 1983) 

 

Altså en forbedring af den leverede service uden øgede omkostninger. Hovedelementerne i 

Moderniseringsreformen, der skulle lede til dette, var: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere af disse elementer går igen i senere regeringers moderniseringsprogrammer (Ejersbo & 

Greve, 2014). Således har der igennem de seneste årtier været stort politisk fokus på udvikling 

af den offentlige sektor, og på den værdi den skal skabe for samfundet. 

 

Med Moderniseringsreformerne er der kommet fokus på ledelse som et centralt element i 

bestræbelserne på at opnå målsætningen om en effektiv, tidssvarende offentlig sektor, der 

skaber velfærd til borgeren. Dette er tydeligt bl.a. i den forrige regerings 

Sammenhængsreformen fra 2017 med titlen Borgeren først – en mere sammenhængende 

offentlig sektor. Hvori ét af de fire spor var Bedre ledelse (Sammenhængsreform, 2017). 

Ledelse fremhæves som et særligt indsatsområde, og i udspillet stipuleres det, at bedre 

ledelse skaber bedre velfærd, og er en forudsætning for, at der leveres service af høj kvalitet.  

Et konkrete tiltag i forlængelse af udspillet til Sammenhængsreformen var nedsættelse af 

Ledelseskommission. Kommissionens opdrag var at komme med konkrete anbefalinger til 

indsatser, til understøttelse af bedre ledelse i den offentlige sektor. I 2018 afrapporterede 

ledelseskommissionen og fremlagde sine syv anbefalinger:  

  

 Decentralisering af ansvar og kompetence 

 Markedsstyring, friere forbrugsvalg og ændrede finansieringsmekanismer 

 Bedre publikumsbetjening og regelforenkling 

 Leder- og personaleudvikling 

 Øget anvendelse af ny teknologi                   (Finansministeriet, 1983) 



6 
 

 

 

 

 

 

Samlet set synes der ikke at være så meget nyt i anbefalingerne fra ledelseskommissionen. De 

samme anbefalinger og intentioner synes at gå igen på tværs af forskellige regeringer, med 

lidt forskellig vinkling. Man kan dog konstatere, at der er store forventninger og krav til 

offentlige ledere i dag.  Lederen er ansvarlig for, at der leveres på organisationens 

kerneopgave, så der skabes offentligt værdi, som igen leverer velfærd til samfundet. Samtidig 

skal lederen sætte retning, motivere medarbejderne, løbende udvikle sig, holde sig inden for 

ressourcerammen. Det i en kontekst af forskellige styringsparadigmer som offentlige 

organisationer kan være underlagt (Andersen, et al., 2017). Men hvilken intern og ekstern 

kontekst foregår den strategiske ledelse i en politisk styret offentlig organisation i, og hvilke 

strategiske ledelsesdilemmaer navigerer den offentlige leder i? Det undersøges i denne 

afhandling med udgangspunkt i Mark Moores paradigme om offentlig værdiskabelse.  

Afhandlingens overordnede fokus er dermed på strategisk ledelse i den offentlige sektor. Mit 

genstandsfelt er Sundhedsstyrelsen.  

Genstandsfelt: Sundhedsstyrelsen   

Sundhedsstyrelsen er landets øverste sundhedsfaglige myndighed, placeret i København og beskæftiger 

aktuelt ca. 215 medarbejdere. Den nuværende SST blev etableret i oktober 2015 på baggrund af en fission 

hvor den daværende SST blev til 3 styrelser. Fissionen kom på baggrund af flere sager på tilsynsområdet, 

hvor der blev udtalt kritik af den daværende styrelse.  

Styrelsens hovedopgaver  

 Fremme borgernes sundhed gennem forebyggelse 

 Planlægge strukturen for sundhedsvæsnet 

 Fastlægge regler for uddannelsen af speciallæger og andet sundhedspersonale 

 Varetage samtlige myndighedsopgaver vedrørende strålebeskyttelse 

 Ansvar for sundhedsberedskabet i Danmark 

 Sikre sammenhæng mellem sundheds- og socialfaglige indsatser for ældre 

Ledelse og organisering 

Direktøren er styrelsens øverst ansvarlige og varetager sammen med vicedirektøren den overordnede 

strategiske ledelse. SST er organiseret i 2 centre og 3 enheder samt et direktionssekretariat. De 5 

fagenheder/centre har mellem 20 og 50 medarbejdere og er opdelt i sektioner afhængig af størrelsen. 

Ledelsen i centre og enheder består af henholdsvis 2 centerchefer i centrene og 1 enhedschef i enhederne 

og én sektionsleder per sektion.  

Kilde: www.sst.dk og notat vedr. ledelsesstruktur i Sundhedsstyrelsen (okt. 2018) 

1. Borgeren skal i centrum 
2. Politikerne skal have tillid til ledelse  
3. Samarbejdssystemet skal forenkles  
4. Forvaltningscheferne skal lede driften og udviklingen af driften  
5. Ledere skal sætte retning  
6. Ledere skal sætte holdet  
7. Ledere skal udvikle sig     (Ledelseskommissionen, 2018) 

http://www.sst.dk/
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2.2 Baggrund 
I oktober 2018 valgte SSTs direktør at lave en mindre organisationsændring. Dette indebar en 

udvidelse af chefgruppen. Direktionen blev tilført en vicedirektør, og samtidig overgik de to 

største enheder i styrelsen til centerstruktur, hvor cheflaget gik fra at bestå af én enhedschef 

til en struktur med 2 sideordnede centerchefer. Direktørens rationale for udvidelsen var et 

behov for mere strategisk ledelseskraft (Altinget, 2018) ønsket var at hæve organisationens 

ambitionsniveau (Brostrøm, 2018), og få mere ledelseskraft til at navigere i en øget 

kompleksitet i forhold til at varetage kerneopgaven om folkesundheden. En ustabil politisk 

konstellation, gjorde regeringen afhængig af støttepartier, som i høj grad var styrende i 

forhold til den sundhedspolitiske dagsorden og medførte fokus på enkeltsagspolitik. Der var 

blevet vedtaget flere initiativer mod faglig rådgivning, som fx. indførelse af en forsøgsordning 

for medicinsk cannabis og initiativer omkring nye behandlingstilbud til personer med 

symptomer på lavt stofskifte.  

Jeg er én af de centerchefer, der blev ansat i forbindelse med den strukturelle ændring hvor 2 

enheder overgik til at blive centre. Med udvidelsen af chefgruppen, og dermed 

ledelsesgruppen, blev der tilført mere ledelseskraft i centeret. Den udmeldte forventning til 

den udvidede centerledelse var et øget strategisk fokus. Jeg har oplevet, at det ikke er så 

enkelt som antaget, at omsætte udvidelsen af cheflaget til mere strategisk ledelse. Der er 

fortsat en tendens til at ledelsestiden langt overvejende går med at sikre den daglige drift og 

faglig sparring på de enkelte sager, på bekostning af at løfte blikket og sætte strategisk 

dagsorden og navigere efter mere langsigtede mål.  Jeg kom fra et job som sektionsleder i den 

samme enhed, og havde dermed indgående kendskab til både opgaveporteføljen, til 

medarbejdergruppen og ledelseskollegaerne. 

2.3 Problemfelt og problemformulering 
I denne master afhandling ønsker jeg at belyse den generelle problemstilling for ledere i 

politiske styrede, offentlige organisationer ift. at kunne udøve strategisk ledelse. For som 

organisation at kunne agere strategisk og derigennem skabe offentlig værdi. Ved at undersøge 

en specifik organisation som SST forventer jeg at få øje på dilemmaer, som også vil gøre sig 

gældende for andre offentlige organisationer. Sigtet er at kunne belyse fænomenet strategisk 

ledelse i offentlige organisationer mere generelt.  

Jeg anvender min egen organisation, Sundhedsstyrelsen (SST), som genstandsfelt, fordi der er 

et defineret ønske i organisationen om, at styrke den strategiske ledelse. Dette gør 

problemstillingen til et konkret og relevant ledelsesproblem i organisationen, men åbner 

samtidig op for nogle vidensproblemer, der skal afdækkes for at få indsigt og perspektiver der 

muliggør håndtering af ledelsesproblemet (Knudsen & Justesen, 2019).  

SST er en politisk styret offentlig organisation med en mission om at skabe Sundhed for alle. 

Styrelsen har både opgaver som landets øverste sundhedsfaglige rådgiver, som 

rammesættende myndighed og som rådgiver for den til enhver tid siddende minister. SST 

navigerer således i et tydeligt politisk og fagligt miljø, hvor der både er behov for en stærk 
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faglighed, og en bevidsthed om den rådgivende rolle både til det politiske niveau, til andre 

myndigheder og på sundhedsområdet generelt. Samtidig har SST en rolle som strategisk aktør 

i forhold til at skabe offentlig værdi i forhold til missionen om Sundhed for alle. For at kunne 

levere på de forskellige forventninger til organisationen, er der behov for strategisk ledelse. 

Men hvad er konteksten for den strategiske ledelse, og hvilke dilemmaer navigerer man i som 

chef og leder i SST? Det ønsker jeg at undersøge nærmere i denne masterafhandling.  

Den ledelsesmæssige motivation for emnet er en forventning om større indsigt i konteksten 

for den strategiske ledelse i SST, og dermed en bedre forståelse af hvad strategisk ledelse i en 

politisk styret, offentlig organisation fordrer. Dette vil give et refleksionsgrundlag i forhold til 

mulige ledelsesmæssige tiltag både på organisations- og centerniveau mhp. i højere grad at 

kunne udøve strategisk ledelse. På det organisatoriske plan er min motivation for emnet et 

ønske om, at organisationen i endnu højere grad kan arbejde strategisk for missionen om 

Sundhed for alle. På den baggrund bliver min problemformulering: 

 
Mark Moores paradigme om offentlig værdiskabelse med elementerne værdi, legitimitet og 

operationel kapacitet anvendes som overordnet analytisk ramme. På den baggrund belyses 

problemformuleringen igennem følgende underspørgsmål: 

1. Hvilke interne og eksterne forståelser er der af Sundhedsstyrelsens kerneopgave, og 

hvilke dilemmaer giver disse forståelser anledning til? 

 

2. Hvilke typer af legitimitet baserer Sundhedsstyrelsen sig på, og hvilke dilemmaer giver 

det anledning til?  

 

3. Hvilke organisationskulturer præger Sundhedsstyrelsen, og hvilke dilemmaer giver 

det anledning til?  

 

4. Hvilke forståelser har ledelsen af strategisk ledelse og af den eksisterende strategiske 

ledelsespraksis i Sundhedsstyrelsen?  
 

 

 

Problemformulering 

Hvordan kan der bedrives strategisk ledelse i Sundhedsstyrelsen i den givne komplekse 

kontekst, og de deraf afledte dilemmaer, som opstår på baggrund af de mange interne og 

eksterne forventninger til den offentlige værdi som Sundhedsstyrelsen skal skabe? 
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3. Teoretisk ramme og analytiske begreber  
Begreber er ord som defineres og derigennem specificeres, så de afgrænses fra andre 

begreber. Teorier bygger på begreber, og med begreber kan der begribes (Frankel, 2011). 

På den baggrund er det væsentlig at præsentere de nøglebegreber og teorier, som 

anvendes som analytiske perspektiver til belysning af afhandlingens problemstilling på 

baggrund af den anvendte empiri. I dette kapitel gennemgås de væsentligste begreber og 

teorier, som anvendes i denne masterafhandling.  

  

3.1 Teori og begreber  

3.1.1 Strategisk ledelse 

I afhandlingen tages der udgangspunkt i Carsten Greves definition af offentlig ledelse som 

en definition på strategisk ledelse i en offentlig organisation:   

 

’Offentlig ledelse er strategisk at formulere en vision og en mission for en 

given enhed, at tiltrække og fastholde ressourcer og at organiserer interne 

arbejdsprocesser og –rutiner på en hensigtsmæssig måde, så der (1) skabes 

substantielle resultater til gavn for borgerne og andre ud fra de politiske mål, 

der er sat og (2) skabes processuelle resultater i form af 

deltagelsesmuligheder for legitime aktører i en politisk proces’    

                                                                                                               (Grøn, 2016) 

 

Med udgangspunkt i samfundets forventning om at en offentlig organisation skaber 

offentlig værdi, altså er til gavn for samfundet, må det også blive organisationens 

overordnede målsætning. At lede strategisk er at organisere sig og lede på organisationens 

overordnede målsætning, missionen, og den mere konkret formulerede ambition 

formuleret i visionen. På den måde bliver Greves definition på offentlig ledelse samtidig 

en beskrivelse af den offentlige strategiske ledelse. Da mit genstandsfelt er en offentlig 

organisation, er denne definition anvendelig som ramme i afhandlingen.  

 

3.1.2 Offentlig værdiskabelse 

Ved at anse Greves definition på offentlig ledelse som en definition på strategisk ledelse i 

offentlige organisationer, og med definitionens fokus på at skabe resultater til gavn for 

borgerne bliver Mark Moores paradigme om offentlig værdiskabelsen relevant som den 

overordnede analytiske ramme i denne afhandling. Moore anser offentlig værdiskabelse 

som en strategisk aktivitet, hvor der er fokus på de offentlige lederes strategiske 

muligheder for at gøre en forskel for deres organisationer og de borgere de betjener. 

Dermed er Moores paradigme udgangspunktet for denne afhandlings forståelse af 

offentlig værdi.  Mores intention med bogen Creating Public Value fra 1995 var at opbygge 

en konceptuel ramme, der kunne hjælpe offentlige ledere med at forstå de strategiske 



10 
 

udfordringer og komplekse valg, man står overfor, og dermed de strategiske muligheder i 

deres arbejde (Bennington & Moore, 2010). Her bliver paradigmet relevant i forhold til 

afhandlingens ambition om at afdække de strategiske dilemmaer, der bidrager til 

konteksten for den strategiske ledelse i SST.  

 

Moores paradigme består af 3 adskilte men internt afhængige elementer, der alle er 

nødvendige for at kunne skabe offentlig værdi, og som den strategiske ledelse foregår i 

konteksten af (figur 1) (Bennington & Moore, 2010): 

 

1. Definition af den konkrete offentlige værdi der skal skabes 

2. Legitimiteten og den politiske opbakning 

3. Den organisatoriske kapabilitet 

 

 
                       Figur 1. Mark Moore offentlig værdiskabelse 

 

Moores paradigme kan dermed anvendes til at skabe overblik over, hvilken offentlig værdi 

der skal skabes, hvilken opbakning der skal søges til dette, og hvilke behov for 

ressourcemobilisering der er. 

 

I forhold til den offentlig værdi som en organisation skal skabe, er denne tæt knyttet op på 

organisationens mission, som nødvendigvis må være baseret på et politisk mandat og 

efterspørgsel hos borgerne, for at sikre organisationens relevans (Moore, 2000).  Denne 

skal guide organisationen både i forhold til de kortsigtede men særligt de langsigtede mål, 

og giver organisationen en overordnet fortælling i forhold til, hvad det er man søger at 

opnå.  

 

Organisationens eksistensgrundlag bygger på den legitimitet og det politisk mandat og 

opbakningen man har, og det bliver derfor nødvendigt at forholde sig til, hvor denne 

Offentlig 
værdi

Legitimitet/

politisk 
opbakning

Strategisk 
Ledelse

Operationel 
kapacitet
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kommer fra, og hvad den bygger på. Samtidig er det politiske givne mandat ikke altid 

entydigt, og organisationerne skal således til en vis grad selv være med til at definere, 

hvilken offentlig værdi der er forventning til skabes (Greve & Pedersen, 2017). 

 

Den tredje parameter i Moores paradigme er den operationelle kapacitet, altså de 

ressourcer der er behov for at mobilisere for at kunne skabe den ønskede værdi. Her er 

der både tale om finansiering, medarbejdere, IT osv.  men her kan også være tale om 

ressourcemobilisering igennem netværk.  

 

Moores paradigme anvendes som afhandlingens overordnede analyseramme, der sikrer 

at hovedelementerne, som Moore mener, den strategiske ledelse foregår i belyses. 

Paradigmet er dog ikke tilstrækkeligt konkret til at kunne anvendes som specifik 

analyseramme, hvorfor hvert af de tre elementer analyseres ud fra andre teorier.  

 

3.1.3 Kerneopgave 

Moore angiver offentlig værdi som et væsentligt element til at forstå den strategiske 

ledelsesudfordring i den offentlige sektor. Der kan være forskellige og konkurrerende 

forståelser af hvilken offentlig værdi en organisation skal skabe. I denne afhandling 

anvendes kerneopgave begrebet som forståelsen af den offentlig værdi der skabes af 

organisationen. Sørensen et al’s definition af kerneopgaven anvendes, som er specifik for 

den offentlige sektor, ved fokus på det at være til for borgerne: 

 

Den overordnede opgave, en organisatorisk enhed varetager og udfører for 

at skabe langsigtede effekter i form af værdi for og med borgerne. 

(Sørensen, et al., 2016) 

Den overordnede opgave er dermed en opgave, som er mere abstrakt end de konkrete 

arbejdsopgaver. Kerneopgaven bliver dermed et begreb, der samlet karakteriserer de 

centrale og målrettede aktiviteter, der udføres i organisationen for at nå de langsigtede 

mål. Netop dette langsigtede perspektiv knytter Sørensen et al kerneopgave begreb til 

Moores begreb offentlig værdi (Sørensen, et al., 2016). Samtidig anfører Sørensen et al, at 

kerneopgaven i høj grad minder om begrebet Mission, som anvendes i strategilitteraturen. 

Dermed kan en organisations mission sidestilles med kerneopgaven, og den offentlige 

værdi der søges opnået, og giver organisationen dens eksistensberettigelse.  

I afhandlingens analyse af kerneopgave anvender Gordon Lawrences’ 3 analytiske 

perspektiver på kerneopgaven (Lawrence, 1977) nemlig den normative, den eksistentielle 

og den fænomenologiske. Det normative perspektiv handler om at belyse kerneopgaven 

som den er beskrevet formelt fx i lovgivning, organisationsbeskrivelser og strategier, og 

hermed de normer der påvirker organisationen og dens ledere og medarbejdere. Det 

eksistentielle perspektiv handler om hvad ledere og medarbejdere mener, at de gør, 



12 
 

hvordan de begrunder det, og hvad de synes om det. Det handler om hvordan 

medarbejdere og ledere løbende tilpasser deres opgaveløsning og forståelsen heraf, så 

den skaber mening for dem. Det fænomenologiske perspektiv handler om, hvilke 

arbejdsopgaver der reelt udføres og hvordan. Her kommer det eksterne perspektiv ind.  

Ved en analyse af de forskellige forståelser af organisationens kerneopgave kan forskellige 

interne og eksterne interessentpositioner afdækkes. Dermed forventer at identificere evt. 

dilemmaer, som bidrager til konteksten for den strategiske ledelse.  

 

3.1.4 Institutionelle logikker 

Kulturelt skabte værdisæt betegnes også institutionelle logikker (Greve & Pedersen, 2017).  

Begrebet institutionel logik blev introduceret af Alford og Friedland i 1985 og anvendt til 

at beskrive de modsatrettede opfattelser og forskellige praksis, der kunne findes i 

institutioner i den vestlige verden. Thornton og Ocasio har defineret institutionelle logikker 

som: 

De socialt konstruerede historiske mønstre af kulturelle symboler, praksis, 

antagelser, værdier, holdninger, og regler som individer producerer og 

reproducerer deres omgivelser ud fra og giver mening til deres daglige virke. 

                             (Thonton, et al., 2012) 

De beskriver syv kerneinstitutioner i samfundet: Familie, fællesskab, marked, profession, 

religion, stat og virksomhedslogik.  

Kernen i perspektivet er, at individers og organisationers interesser, identiteter, 

værdier og antagelser er indlejrede i fremherskende institutionelle logikker, og at de 

reproduceres gennem handling. Logikkerne er bestemmende for, hvordan forskellige 

områder får mening i organisationen, og hvordan forskellige forhold i organisationen får 

opmærksomhed. I denne afhandling anvendes de institutionelle logikker til at få øje på, 

hvordan kerneopgaven oversættes forskelligt internt og eksternt i SST. 

 

3.1.5 Legitimitet 

Legitimitet er ét af de tre elementer i Moores paradigme, som den strategiske ledelse 

foregår i konteksten af. En organisation henter i høj grad sit mandat igennem legitimiteten 

(Moore, 1995). I sin syntese af litteraturen omkring organisatorisk legitimitet definerer 

Mark Suchman legitimitet som: 

 

En generaliseret opfattelse eller antagelse af at handlinger fra en enhed er ønskværdige, 

ordentlige eller passede inden for de socialt konstruerede systemer af normer, værdier, 

overbevisninger og definitioner.                                                (Suchmann, 1995) 
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Legitimitet er dermed socialt konstrueret i forhold til at den reflekterer 

overensstemmelsen mellem handlingerne af den legitimerede enhed og overbevisningen 

i nogle sociale grupper. Suchmann anfører, at legitimitet har en historisk afhængighed i 

forhold til en samlet række af begivenheder og er robust i forhold til enkelt begivenheder. 

Legitimitet kan dermed fremme stabiliteten i en organisation og forståelsen af 

organisationen handlinger og giver dermed også grundlag for opbakning og tilførsel af 

ressourcer. Legitimitet kan dermed i et strategisk perspektiv anses som en operationel 

ressource i forhold til at kunne nå organisationens målsætninger.  

 

Suchmann beskriver tre typer af legitimitet: Den pragmatiske, den moralske og den 

kognitive (Suchmann, 1995). Den pragmatiske legitimitet bygger på, hvad der også kan 

kaldes udvekslings- eller indflydelseslegitimitet, hvor legitimitet opnås igennem 

interessenternes antagelse om forventet egenværdi og/eller indflydelse. Den moralske 

legitimitet bygger på en normativ vurdering af om organisationen ’gør det rigtige’ eller ’er 

den rigtige til at gøre det’ og fremme den sociale velfærd. Således er der her et 

samfundssyn versus den pragmatiske legitimitet der i højere grad handler om 

egeninteresse. Den tredje type legitimitet, kognitiv legitimitet kommer hovedsageligt fra 

de tilgængelige kulturelle modeller, der giver mulige forklaringer af organisationen og dens 

mål altså forståeligheden af organisationen, og på en form for ’taget for givethed’ hvor 

legitimiteten ligger i organisationens uundgåelighed og dermed bestandighed (Suchmann, 

1995). I denne afhandling anvendes de tre typer af legitimitet som analytisk ramme i 

forhold til at undersøge, hvilke typer af legitimitet SST tildeles.  

   

3.1.6. Organisationskultur 

Ifølge Edgar Schein er det vigtigt at forstå organisationskulturen, for at kunne forstå hvad 

der foregår i organisationen (Grøn & Hansen, 2016). Schein definerer i den sammenhæng 

en gruppes kultur som: 

‘Et mønster af fælles grundlæggende antagelser, som gruppen lærte sig, 

medens den løste sine problemer med ekstern tilpasning og intern 

integration, og som har fungeret godt nok til at blive betragtet som gyldige 

og derfor læres videre til nye gruppemedlemmer som den korrekte måde at 

opfatte, tænke og føle på i relation til disse problemer.   (Schein, 1994) 

Kultur anses således for et værktøj, der er med til at sikre organisationens tilpasning til 

omgivelserne og integration af dens medlemmer, baseret på et sæt grundlæggende 

antagelser, som tidligere har vist sig at kunne løse problemer i forhold til tilpasning til 

omgivelserne. Schein beskriver, at den største udfordring for ledelsen er at kunne erkende 

begrænsningerne i kulturen for at udvikle en kultur der er tilpasset forandringer i 

organisationens omgivelser (Schein, 1994). På den måde bliver organisationskulturen også 

et element der skal håndteres som del af den strategiske ledelse.  
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Schein beskriver i sin teori tre kulturniveauer: artefakter, skueværdier og grundlæggende 

antagelser (fig 2). Artefakter er de fysiske udtrykte signaler hvor kulturen kommer til syne. 

Fx i form af indretning af organisationen. Skueværdier er de overbevisninger og værdier, 

der er mest udtalte for gruppen og fx udtrykkes i interne retningslinjer og værdigrundlag. 

De grundlæggende antagelser i organisationer, er de ikke diskuterbare og ubevidste 

antagelser om, hvordan verden er. Niveauerne i modellen er forbundne, og de 

grundlæggende antagelser er det dybeste niveau og dermed det sværeste at ændre. I 

Scheins teori er den grundlæggende antagelse, at grupper og organisationer søger kognitiv 

stabilitet, og kulturen hjælper til at skabe mening.   

I denne afhandling laves ikke en komplet analyse af alle organisationskulturens niveauer 

ud fra Scheins teori, men kulturniveauerne anvendes i analysen af dokumenter og 

interviews i forhold til at identificere kulturelle træk i organisationen, der kan påvirke den 

strategiske ledelse.  

 

 
Figur 2 Scheins kulturniveauer  

 

3.1.7 Ambidekstral ledelse mellem exploitation og exploration  

James March har beskrevet den organisationsteoretiske antagelse om, at organisationer 

grundlæggende er spændt ud mellem to organisationslogikker hhv. exploitation og 

exploration. Hvor exploitation handler om, at organisationer udvikler sig inkrementalt ved 

at udnytte eksisterende viden og ressourcer og dermed bygge på erfaringer, så handler 

exploration om at udvikle sig ved at udforske ny viden og ressourcer og dermed udvikle sig 

igennem mere radikal innovation (Lewis, et al., 2014). March fremhævede, at i en 

kompleks ledelseskontekst er kunsten at kunne anvende begge logikker samtidigt i en 

organisation, så man både organiserer sig i det velkendte og i det nye. Denne tilgang kalder 

March ambidekstral ledelse. I analysen af den ledelsesmæssige praksis i SST anvendes 
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exploitation/exploration logikkerne i belysningen af, hvilken tilgang organisationen har til 

udvikling.   

 

3.1.8 Strategisk agilitet som målet for den strategiske ledelse 

At lede i et komplekst miljø med skiftende dagsordener og forskellige forventninger kræver 

evnen til både at sikre stabilitet og fleksibilitet i en organisation. Begrebet strategisk agilitet 

indeholder begge disse elementer, hvor det strategiske er evnen til at sætte langsigtede 

dagsordener og forfølge disse. At være agil betyder derimod, at der opretholdes 

fleksibilitet og åbenhed overfor at ændre tidligere besluttet retning. Der er således en 

iboende modsætning i begrebet, som samtidig understreger de modsat rettede 

spændingsfelter, som mange organisationer navigerer i (Doz & Kosonen, 2008). Strategisk 

adaptabilitet opstår på baggrund af kombinationen af 3 meta-kapabiliteter nemlig 

leadership unity, strategic sensitivity og ressource fluidity, i denne opgave oversat til 

lederskabsfællesskab, strategisk sensitivitet og ressourcemobilitet. Ledelsesfællesskab 

består af en ledelsesgruppes evne til at tage bindende, hurtige og modige beslutninger, 

når nye strategiske udfordringer opstår, der sætter sig udover interne ’win-lose’ 

betragtninger. Strategisk sensitivitet beskriver bevidstheden om (samfunds)udvikling og 

at kunne omsætte sådanne strategisk meningsfuldt i organisationen. Den strategiske 

sensitivitet understøttes af en stærk eksternt rettet opmærksomhed med en samtidig 

participatorisk strategisk proces baseret på åben dialog. Ressourcemobilitet beskriver den 

interne evne til hurtigt at kunne allokere ressourcer i forhold til ændrede prioriteter for at 

sikre hurtig transformation. Lewis et al beskriver, at strategisk adaptabilitet muliggøres 

igennem en specifik ledelsespraksis, hvor spændinger – i denne afhandling beskrevet som 

dilemmaer – anerkendes som et væsentligt element i forhold til at performe på højt 

niveau, og hvor evnen til at kunne identificere disse dermed er vigtig. Den strategisk agile 

ledelsespraksis har derudover fokus på at undgå fælder som angst og forsvar, 

kommunikerer konsistent en både/og vision og sikrer fokus på begge sider af en spænding 

ved at skille disse ad (Lewis, et al., 2014).  I denne afhandling anvendes de 3 meta-

kapabiliteter som et analytisk perspektiv i forhold til den eksisterende ledelsespraksis i SST. 
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4. Metode  
I denne afhandling anvendes primært en deduktiv analysetilgang, hvor fokus er at genfinde 

teori i de indsamlede data. Den deduktive metode er en systematisk metode til at beskrive 

mening i kvalitative data, hvor metoden reducerer empiri ind i kategorier, hvor forskeren har 

fokus på særlige aspekter, med relation til problemformuleringen. Man går dermed ud fra, at 

man fra almene regler kan slutte sig til, hvad der er gældende i enkelte tilfælde. Det 

overordnede formål i afhandlingen er at undersøge egen organisation, men forventningen er, 

at der kan drages konklusioner, der er generaliserbare til andre offentlige, politisk styrede 

organisationer.  

For at styrke det analytiske grundlag, og dermed give større styrke til de konklusioner der 

drages, anvendes hvor muligt triangulering. Det vil sige, at dele af problemfeltet undersøges 

med udgangspunkt i forskellige empiriske kilder herunder dokumentanalyse og 

semistrukturerende interviews.  

4.1 Undersøgelsesdesign 
Afhandlingen er udformet som et case-studie, da egen organisation ønskes undersøgt, som 

det afgrænsede genstandsfelt. Casestudie tilgangen er særligt velegnet, da SST, kan 

undersøges i den kontekst, hvori den befinder sig, hvilket potentielt giver en mere detaljeret 

indsigt (Harboe, 2006).  Med case-studiet som design kan både normer, forståelser og praksis 

i organisationen undersøges. Samtidig kan der afdækkes forskellige perspektiver, der kan vise 

sig som dilemmaer, der påvirker muligheden for at indfri den strategiske ambition.   

4.2 Undersøgelsesmetode  
Den metodiske tilgang i afhandlingen er kvalitativ, med empirisk grundlag i dokumentanalyse 

og semi-strukturerede interviews. Problemformuleringen belyses igennem præspecificerede 

underspørgsmål, der konkretiserer problemformuleringen og dermed operationaliserer den i 

forhold til den empirisk analyse (Frankel, 2011). Ved anvendelse af både dokumentanalyse og 

interviews forventes både at kunne få et indefra-og-ud og udefra-og-ind blik på SST, og på den 

måde undersøge om der i nogle iboende dilemmaer i forhold til mulige forskellige og eventuelt 

modsatrettede forventninger, som giver indsigt i forhold til den undersøgte problemstilling.  

Igennem dokumentanalysen belyses perspektiver fra eksterne interessenter, herunder 

normative perspektiver på kerneopgaven og dermed forventninger til styrelsen både i forhold 

til ledelse, og i forhold til de opgaver der skal varetages. Ydermere giver analysen af interne 

dokumenter perspektiver på, hvorledes SST fremstiller sig selv og det giver indblik i kulturen i 

organisationen. 

Interviews er gennemført som semi-strukturerede interviews, med baggrund i en interview 

guide (se bilag 2) som sætter den indledende ramme for interviews, og er opbygget på 

baggrund af Hermanowicz’ artikel om Det gode interview (Hermanowicz, 2002). Der anvendes 

semi-strukturerede interviews, da denne interviewform er fleksibel og uden rigid 

strukturering, hvilket gør, at nye og ikke planlagte spørgsmål kan opstå afhængigt at 
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informantens perspektiver (Madsen & Darmer, 2010). Spørgeguiden er bygget tematisk op, så 

den omfatter temaerne strategisk ledelse, kerneopgaven, legitimitet og oplevede dilemmaer. 

Det med henblik på at kunne belyse problemformuleringens underspørgsmål i forhold til den 

valgte teoretiske analyseramme. Undervejs i interviews er der stillet uddybende spørgsmål, 

hvor det er fundet relevant i forhold til at få uddybet perspektiver og sikre korrekt forståelse 

af de antagelser og holdninger, der blev præsenteret af informanterne. Informanterne blev 

indledningsvist præsenteret for den overordnede problemstilling i afhandlingen. Alle 

informanter blev spurgt om de ønskede fortrolighed om deres bidrag, og blev tilbudt mulighed 

for at godkende evt. citater anvendt i afhandlingen. Citater er godkendt hos de der ønskede 

dette. Herefter har der ikke været ønske om fortrolighed fra nogen informanter.  

4.2.1 Empiri og dataanalyse 

Afhandlings empiriske grundlag består af en kombination af forskellige kilder og data, 

herunder semi-strukturerede interviews og både interne og offentligt tilgængelige analyser og 

notater. Ved at have adgang til dokumenter der ikke er offentlig tilgængelige, er der mulighed 

for at se dybere ind i SSTs maskinrum, og den givne ledelsesmæssige ramme der navigeres i. 

Afhandlingens empiri er beskrevet nærmere i bilag 2 og 3, heri fremgår også hvilke 

underspørgsmål de enkelte kilder bidrager til at belyse. 

Udvælgelsen af den anvendte empiri i form af dokumenter er sket på baggrund af den valgte 

teoretiske ramme, samt efter det første interview med SSTs direktør, hvor hans perspektiver 

på strategisk ledelse var blevet uddybet. Interviewet gav mig viden i forhold til, hvilke interne 

dokumenter og politikker, som direktøren anser som del af den strategiske ledelsestilgang og 

rammesætning, som han har anlagt i organisationen. SSTs kvalitetssystem, D4Infonet, er 

systematisk gennemgået for interne politikker og vejledninger relevante for min 

problemformulering, ligesom Finanslov og Sundhedslov er gennemgået for at belyse den 

normative kerneopgave for SST. 

Der er foretaget i alt 7 interviews af direktør, vicedirektør, 3 chefer og 2 sektionsledere af 

mellem 45 minutter til 90 minutters varighed. Baggrunden for udvælgelse af informanter har 

været at få en repræsentation af alle ledelseslag i SST, med en kombination af ledere med hhv. 

kort og lang ansættelsestid. Herudover har der været fokus på, at få bred repræsentation i 

forhold til både faglige baggrund og i forhold til SSTs områder med særligt fokus på 

forskellighed af disse i forhold til de opgaver der varetages fx myndighedsopgaver, faglig 

rådgivning, formidlings- og kampagneopgaver, politisk betjening samt repræsentation af både 

sundheds- og ældreområdet. Dette for at kunne opnå så brede perspektiver på den 

undersøgte problemstilling som muligt.  

Forud for analysen er alle interviews blevet transskriberet. I analysen af både dokumenter og 

interviews er disse blevet kodet baseret på de præspecificerede analytiske begreber: 

Strategisk ledelse, legitimitet, kerneopgave, organisationskultur, dilemmaer og 

ledelsespraksis. Efter kodning er udsagn med samme kode overført i excelark, så disse har 

kunne gennemgås sammenhængende, på tværs af empiriske kilder. Kodningen er foretaget 
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både mhp. at identificere sammenfaldende temaer samt for at fremdrage forskellige 

perspektiver på de konkrete områder, der ønskes belyst. Herudover er de interne dokumenter 

fra Sundheds-og Ældreministeriets koncern og fra SST analyseret i forhold til hvilken 

virkelighed de er med til at skabe og dermed hvilken organisatorisk kultur, de er udtryk for 

(Coffey, 2014).  
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5. Analyse 
I det foregående kapitel 3 er der redegjort for de begreber og teorier, som analysen i dette 

kapitel baseres på. Som overordnet analytisk perspektiv tages udgangspunkt i Moores 

paradigme om offentlig værdiskabelse som rammen for den strategiske ledelse i offentlige 

organisationer. Med udgangspunkt i Moores paradigme er det vigtigt, at være bevist om 

hvilken værdi organisationen skal skabe, hvor legitimitet til at skabe værdien kan hentes, og 

hvilken operationel kapacitet man som leder kan mobilisere for samlet at kunne bedrive 

strategisk ledelse.  

 

5.1 Forståelser af Sundhedsstyrelsens kerneopgave 

Der er ikke nødvendigvis samstemmende forståelser internt og eksternt af, hvad en offentlig 

organisations overordnede opgave og rolle er, og dermed den værdi der skal skabes. Det kan 

give forskellige forventninger til organisationen og bidrage til den kompleksitet, der skal ledes 

i. I denne delanalyse belyses underspørgsmålet:  

 

1. Hvilke interne og eksterne forståelser er der af Sundhedsstyrelsens kerneopgave, 

og hvilke dilemmaer giver disse forståelser anledning til? 

 

I afhandlingens analyse anvendes kerneopgavebegrebet som ensbetydende med Moores 

begreb om den offentlige værdi, som SST forventes at skabe, da definitionen af kerneopgaven 

ved Sørensen et al vurderes at være i overensstemmelse hermed: 

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

langsigtede effekter i form af værdi for og med borgerne. (Sørensen, et al., 2016) 

I analysen anvendes Lawrences’ 3 perspektiver på kerneopgaven: den normative, den 

eksistentielle og den fænomenologiske kerneopgave (Lawrence, 1977).  

5.1.1 Normative kerneopgave 

Det normative kerneopgave perspektiv belyser kerneopgaven, som den er beskrevet formelt 

fx i lovgivning og i organisationsbeskrivelser og strategier. Den sætter dermed rammen for de 

normer der påvirker organisationen, dens ledere og medarbejdere (Sørensen, et al., 2016).  

Ser man på beskrivelsen af SST i Sundhedslovens §212 og §214 fremgår følgende: 

§ 212. Sundhedsstyrelsen er en styrelse under sundheds- og ældreministeren, der bistår sundheds- 
og ældreministeren med den centrale forvaltning af sundhedsmæssige anliggender og sundheds- og 
ældreministeren med den centrale forvaltning af social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet. 
Stk. 2. Sundhedsstyrelsen skal følge de sundhedsmæssige forhold og de social- og plejefaglige 
forhold på ældreområdet og holde sig orienteret om den til enhver tid værende faglige viden på 
sundhedsområdet og de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet. 
Stk. 3. Sundhedsstyrelsen orienterer offentligheden, når særlige sundhedsmæssige forhold gør det 
nødvendigt. 

§ 214. Sundhedsstyrelsen vejleder om udførelsen af sundhedsfaglige opgaver efter denne lov og om 
udvalgte social- og plejefaglige opgaver på ældreområdet efter lov om social service. 
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Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren og andre myndigheder har adgang til direkte rådgivning og 
anden bistand fra Sundhedsstyrelsen i sundhedsfaglige spørgsmål og vedrørende social- og 
plejefaglige indsatser på ældreområdet. 

 

§ 216. Med det formål at fremme kvalitetsudviklingen i sundhedssektoren kan Sundhedsstyrelsen 

iværksætte evalueringer m.v. af virksomheden i det offentligt finansierede sundhedsvæsen. 

Evalueringerne kan omfatte alle forhold vedrørende det offentlige sundhedsvæsen og de private 

sygehuse og klinikkers virksomhed. 

      (Sundheds- og ældreministeriet, 2019) 

I Sundhedsloven anføres dermed indledningsvist, at SST er underordnet Sundheds- og ældre 

ministeriet og bistår ministeren med den centrale forvaltning. SSTs forvaltningsrolle som 

myndighed er dermed fremhævet efterfulgt af beskrivelsen af, at SST skal følge med og holde 

sig fagligt opdateret på sit forvaltningsområde inden for sundheds- og ældreområdet.  

Derudover beskrives en vejledende og rådgivende rolle samt en rolle i forhold til at sikre 

kvaliteten i det offentligt finansierede sundhedsvæsen ved at iværksætte evalueringer.  Den 

normative kerneopgave der her synliggøres, er således primært en forvaltnings- og en 

betjenende, faglig rådgivningsopgave.    

Det samme gør sig gældende, i beskrivelsen af SSTs hovedformål i Finanslovens § 16.11.11.: 

Sundhedsstyrelsens hovedformål er navnlig:  

- at rådgive sundheds- og ældreministeren samt andre myndigheder i sundhedsfaglige 

spørgsmål 

- at vejlede om udførelsen af sundhedsfaglige opgaver 

- at fastlægge regler for uddannelsen af læger og andet sundhedspersonale 

- at iværksætte evalueringer mv. med henblik på at fremme kvalitetsudviklingen og en 

mere effektiv ressourceanvendelse i sundhedssektoren  

- at fastsætte krav til specialfunktioner med henblik på en rationel 

sundhedsplanlægning, - at informere om folkesundhedsmæssige forhold  

- at sikre, at arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø 

beskyttes mod skader fra ioniserende stråling  

- at rådgive sundheds- og ældreministeren samt andre myndigheder om udvikling af 

socialfaglige indsatser på ældreområdet, herunder tilbud om personlig pleje og 

praktisk hjælp, forebyggelse, rehabilitering og genoptræning mv. samt administrere 

certificering af friplejeboligleverandører      (Finansministeriet, (2019)) 

 

Som i Sundhedsloven fremhæves den politisk og fagligt rådgivende og vejledende rolle på 

både sundheds- og ældreområdet, ligesom myndighedsrollen som regel- og kravsætter 

beskrives. Samlet set er den normative kerneopgave som beskrives i lovgivningsteksterne ret 

bred men nogenlunde konkret normativ kerneopgave.  

Sørensen et al. anfører, at kerneopgaven i høj grad minder om begrebet Mission, som 

anvendes i strategilitteraturen (Sørensen, et al., 2016) . Dermed kan en organisations mission 
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anses som organisationens oversættelse af den normative kerneopgave og dermed den 

offentlige værdi, som der arbejdes for at nå. Kerneopgaven er dermed mere abstrakt end de 

konkrete arbejdsopgaver, og bliver et begreb der samlet karakteriserer de centrale og 

målrettede aktiviteter, der udføres i organisationen. Denne mere samlede begrebsforståelse, 

synes ikke at være i overensstemmelse med, hvordan den normative kerneopgave er 

beskrevet i lovteksten, hvor SSTs ansvarsområder er mere konkret beskrevet. Ser man 

derimod på den normative kerneopgave, som den er oversat i missionen i SSTs strategi (Bilag 

1), så finder denne begrebsliggørelse mere anvendelse:   

 Sundhed for alle    (Sundhedsstyrelsens strategi, 2019) 

Den meget korte og abstrakte mission, som SST her har i Sundhed for alle er overordnet og 

rummelig og svær at være uenig i. Dermed bliver det også vanskeligt at hævde, at den ikke er 

i overensstemmelsen med kerneopgaven som beskrevet i lovteksten. Kerneopgaven i en 

organisation skal gerne formuleres så abstrakt, at alle faggrupper og funktioner kan se sig i 

den, men hvis den bliver meget abstrakt, er risikoen, at det bliver uklart for ledere og 

medarbejdere, hvordan de bidrager til kerneopgaven. Samtidig kan missionen ikke siges at 

være unik for organisationen, da andre organisationer kan arbejde for det samme, hvilket også 

blev tydeligt, da Danske Regioner i 2017 udsendte deres bud på et fremtidens sundhedsvæsen 

under overskriften: Sundhed for alle – vision for et bæredygtigt sundhedsvæsen (Regioner, 

2017).  

Ud over missionen så indeholder SST strategien grundfortællinger, styrkepositioner og 

værdier: 

 Grundfortællinger:    (Sundhedsstyrelsens strategi, 2019) 

 Vi finder kloge løsninger sammen med andre. Vi arbejder på tværs af fagligheder og sektor. 

Vi tænker langsigtet, men handler hurtigt når det kræves.  

 

Disse grundfortællinger handler primært om den måde, der arbejdes på i forhold til fokus på 

tværgående samarbejde og fokus både på kort og lang sigt. Men det giver ikke et billede af, 

hvilke opgaver man ønsker at løse. Dermed bliver det vanskeligt at få øje på hvad 

kerneopgaven konkret skal omsættes til. I de beskrevne styrkepositioner:  

 

Helhed og sammenhæng, Sammen med andre og Rammer og retning   

(Sundhedsstyrelsens strategi, 2019)  

 

er det kun i beskrivelsen: Vi sætter rammer og retning på sundheds- og ældreområdet, at man 

på et meget overordnet niveau, får indtryk af en lidt mere konkret opgave. Beskrivelsen i 

strategien af SST som retningssætter på sundheds- og ældreområdet, er dog et element, som 

ikke genfindes i lovgivningens beskrivelse af kerneopgaven.  
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Samlet set synes der at være en forskellig præsentation af den normative kerneopgave i hhv. 

lovteksten og i SSTs strategi. Hvor den er relativt konkret beskrevet i lovgivningsteksten med 

hovedvægt på en betjenende, rådgivende og vejledende funktion, er den mere overordnet og 

abstrakt i SSTs mission. Det kan give anledning til bekymring i fht. at medarbejdere og ledere 

mangler retning for, hvad der forventes af dem. Denne forskel kan forklares ud fra teorien om, 

at forskellige kulturelt betingende værdisæt kan ligge til grund for forskellige forståelser. 

Thornton et al har beskrevet disse kulturelle værdisæt som institutionelle logikker (Thornton 

& Ocasio, 2008). Ud fra dette perspektiv så synes virksomhedslogikken at være fremherskende 

i lovgivningsteksten, på baggrund af fokus på den hierarkiske position for SST, som 

underordnet ministeriet og med en markedsplacering som rådgiver/vejleder. SSTs egen 

strategi indeholder elementer, som ikke findes i lovteksten i forhold til rollen som 

retningssætter. Statslogikken synes her at være fremherskende i forhold til, at den 

demokratiske deltagelse er tydelig, hvor der er fokus på interessegrupper og samarbejdet med 

disse, og hvor der skal skabes offentlig værdi, som her er oversat til at sætte retning for 

sundheden i Danmark. De forskellige forståelser af den normative kerneopgave kan altså være 

udtryk for forskellige fremherskende kulturelle værdisæt i hhv. lovgivningen og SST.   

 

5.1.2 Den eksistentielle kerneopgave 

Den eksistentielle kerneopgave handler om, hvad ledere og medarbejdere mener, at de gør, 

hvordan de begrunder det, og hvad de synes om det. Ser man på den eksistentielle 

kerneopgave, så tages der hos de fleste af de interviewede ledere udgangspunkt i SSTs mission 

Sundhed for alle, når de spørges til organisationens kerneopgave. Ved yderligere uddybning 

peger flere på forståelsen af SST som retningssætter: 

’Vi sætter retning og prioriterer.’    (Chef) 

Fokus er dermed primært på at sætte retning og på at være ansvarlig i forhold til prioritering 

i sundhedsvæsenet. At sætte retning, som i at vise vej, kan også forstås som at tage ansvar og 

sætte dagsordener, i forhold til hvad der er den bedste vej at gå. At man internt mener, at SST 

har denne rolle, kan begrundes med udgangspunkt i Thorntons virksomhedslogik, hvor 

markedspositionen er kilden til legitimitet. Med rolle som den faglige rådgiver for 

sundhedsvæsenet og politikerne kan antagelsen blive, at man har en position og en viden som 

legitimerer, at man sætter retningen for sundhedsvæsenet. Som en aktør der gerne vil 

positionere sig på sundhedsområdet, og hvor man italesætter sig som den øverste 

sundhedsfaglige myndighed, kan det være naturligt at se sig som dagsordenssætter. 

Direktøren udtaler: 

’Vi har en kæmpe stor forpligtelse til at sætte dagsorden, også op mod det politiske niveau 

…… de [politikerne] spørger: hvad synes Sundhedsstyrelsen er vigtigt? Og så skal vi sige det, 

og befolkningen skal kunne mærke hvad Sundhedsstyrelsen synes.’  (Direktør) 
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Her taler han om en forpligtelse til at sætte dagsorden, om at befolkningen skal kunne mærke 

hvad SST synes. Det giver fornemmelsen af en rolle der skal indtages, en demokratisk 

deltagelse og en pligt over for befolkningen og dermed samfundet. Så modsat 

virksomhedslogikken peger dette udsagn mere på statslogikken som det kulturelle værdisæt, 

som baserer sig på at skabe til det fælles bedste. Dette perspektiv træder også frem hos flere 

af lederne: 

 ’Sundhed for alle, det betyder at man tager det overordnede perspektiv og det overordnede 

ansvar. Det kan være lige fra noget med social ulighed til noget med geografisk ulighed, til 

noget med ulighed mellem de forskellige specialer og behandlingen der.’ (Sektionsleder) 

Her tales om at tage et overordnet ansvar og at have fokus på ulighed, et sådant ansvar ligger 

netop i statslogikken, hvor staten anses for at være ansvarlig for fordelingen i samfundet, og 

for at skabe værdi – her i forhold til sundheden: 

’Sundhedsstyrelsens kerneopgave er folkesundheden, så er den sådan set ikke længere…. 

Folkesundhed - hvordan bliver vi sundere, hvordan får vi mere sundhed, hvordan holder vi folk 

sunde, hvordan behandler vi sygdom. Det er det, der er kerneopgaven og længere er den 

egentlig ikke.’       (Direktør) 

 

Direktøren peger her på folkesundheden som kerneopgaven, at gøre samfundet sundere og 

holde folk sunde. Den værdi som skabes med kerneopgaven bliver her mere tydelig også i 

forhold til, at der både skabes værdi for samfundet og for borgeren. Kobling til den normative 

kerneopgave som beskrevet i lovgivningen er dog mindre tydelig. Den vil dog godt kunne 

forklares i forhold til, at den rådgivende og vejledende funktion som SST har bidraget til at 

skabe mere sundhed, både igennem et forebyggelsesperspektiv og et behandlingsperspektiv. 

Således kan der siges at være et overlap mellem forståelsen præsenteret i den normative og 

den eksistentielle kernopgave.  

Oplevelsen i det daglige er til gengæld, at man mere agerer som (faglig) rådgiver der føder 

ind til et politisk niveau eller løfter udefrakommende dagsordener: 

’Vi er i en organisation, der har rigtig, rigtig travlt med at lykkes. Og det har vi også i 

relationer til nogen, der nogle gange har nogle andre billeder af, hvad succesopnåelse og 

resultater er, end vi har. Der kan man bruge rigtig meget krudt og ressourcer på i 

virkeligheden at få hakket nogle andres dagsordener af fremfor at have blikket på det store 

mål.’       (Chef) 

Man har altså travlt med at lykkes men også i forhold til at hakke nogle andres dagsordener 

af, hvorved det opleves at de langsigtede dagsordener kan gå tabt. Dette giver indtryk af en 

bevidsthed om, at man ikke udelukkende selv sætter dagsordener, men også er en faglig 

rådgiver, der leverer til andre. 

Adspurgt om kerneopgaven taler flere af lederne, om det de kalder ’deres kerneopgave’. 
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’..hvis jeg skal sige, hvad min kerneopgave er, så er det et velfungerende sundhedsvæsen. Det 

er det her systemperspektiv, som hele tiden fylder i mit hoved. Det er, hvordan vi sikrer et 

sundhedsvæsen, som favner.’    (Chef) 

Her omtales min kerneopgave. Stadig i forhold til at være medskabende af et sundhedsvæsen 

men som en delmængde af den samlede kerneopgave. Her synes virksomhedslogikken igen 

at træde frem, med et fokus på en kerneopgave der knytter sig til eget ledelsesområde, en 

oversættelse der giver en mere konkret og håndgribelig forståelse i forhold til den 

overordnede mission.  

Én chef taler dog om kerneopgaven som en mere faciliterende rolle og innovator: 

’Det er jo i virkeligheden at samle en masse forskellige aktører og skabe nye løsninger og nye 

ting…at rykke nogle dagsordener længere end nogle af enkeltaktørerne set fra hver deres 

position kan.’      (Chef) 

Altså et lidt anderledes fokus end de øvrige ledere, med fokus på interessentinddragelse, at 

samle interessenter og samarbejde om nye løsninger. Her er oplevelsen et demokratisk 

udgangspunkt, med en opgave om at skabe det gode for fællesskabet, en forståelse der også 

kan forklares ud fra statslogikken, og som samtidig i højere grad er i overensstemmelse med 

den normative vejledende og rådgivende kerneopgave.  

 

Samlet set viser analysen af den eksistentielle kernopgave, at ledelsesgruppen i høj grad er en 

forståelse af kerneopgaven som retningssætter og ikke kun som rådgivende og vejledende, 

som beskrevet i lovteksten. Der er samtidigt internt i ledelsesgruppen forskellige forståelser 

af kerneopgaven, som kan forklares ud fra, forskellige fremherskende kulturelle værdisæt 

både en statslogik og en virksomhedslogik. 

5.1.3 Den fænomenologiske kerneopgave 

Det fænomenologiske perspektiv handler om, hvilke arbejdsopgaver der reelt udføres og 

hvordan det gøres, altså hvilke handlinger der foretages (Sørensen, et al., 2016). Da det er 

samfundet, der skal skabes værdi for, er en vigtig indgangsvinkel til den fænomenologiske 

kerneopgave interessenternes perspektiv. Altså et udefra og ind blik på organisationen i 

forhold til hvad man ser SST gøre, men også i forhold til hvad der forventes af organisationen. 

I analysen af den fænomenologiske kerneopgave anvendes SSTs interessentanalyse fra 2018 

(Interessentanalyse, 2018). De interviewede interessenter er politikere, embedsmænd, faglige 

organisationer og sundhedsfaglige. Således er den almindelige borger ikke interviewet. Af 

interessentanalysen fremkommer tre overordnede roller for SST, som udtryk for eksterne 

interessenters syn på den kerneopgave som SST skal varetage: 

 

1. Koordinerende og faciliterende rolle  

2. Garant for faglige standarder i sundhedsvæsenet 

3. Retningssætter for udvikling af sundhedsvæsenet 
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Alle fire grupper af interessenter er enige i, at SST har en væsentlig koordinerende og 

faciliterende rolle. Alle fremhæver også særligt rollen som faglig garant. 

 

’De [SST] har udviklet sig til at være en stærk stemme i forhold til anvisninger, vejledninger og 

retningslinjer, men de mangler at kunne træde et trin højere op og have et overblik over, hvad 

der forgår i sundhedsvæsnet og almen praksis, så de kan give nogle mere generelle råd.’ 

      (Interessentanalyse, 2018) 

 

Igennem arbejdet med at lave vejledninger og retningslinjer anses SST altså som en stærk 

stemme i forhold til rådgivning til sundhedsvæsenet, men der efterspørges samtidig mere 

overblik over, hvad der foregår i sundhedsvæsenet, så der også kan gives en anden mere 

generel type af rådgivning i forhold til sundhedsvæsenet.  

 

Ser man på de fire interessentgrupper separat, så anskuer de SSTs rolle lidt forskelligt. På 

politisk niveau fremhæves særligt rollen som garant for den faglige standard, og tilfredshed 

med den koordinerede rolle. Samtidig udtrykker flere politikere, at der er rum til en mere 

dagsordenssættende rolle:  

 

 Det kunne være forfriskende (at Sundhedsstyrelsen i højere grad rejser dagsordener på eget 

initiativ, red.).      (Interessentanalyse, 2018) 

 

Det kan synes overraskende, at flere fra det politiske niveau aktivt tilslutter sig en 

dagsordenssættende rolle for SST. En rolle som de ud fra deres folkevalgte position selv kunne 

siges at have ansvaret for. Dette kan måske forklares ud fra, at bakker politikkerne overordnet 

op om faglighed som en af de legitimerende grundpiller i sundhedsvæsenet, så kan det give 

mening, at den øverste sundhedsfaglige myndighed og rådgiver har en rolle i forhold til at 

sætte dagsordener under antagelsen af, at det vil give den bedste værdi for samfundet. Det 

politiske syn på SST som både koordinerende, faglig garant og retningssætter peger således 

på, at den statslige institutionelle logik er fremherskende, hvor fokus er på den demokratiske 

deltagelse og skabe værdi for det fælles bedste.  

 

Det er de samme tre roller, som træder frem hos de sundhedsprofessionelle, men med større 

fokus på rollen som dagsordenssætter baseret på et fagligt grundlag og på en rolle i arbejdet 

for lighed i sundhed. Således er det også i denne gruppe statslogikken der træder tydeligst 

frem. Det kan overraske, at det ikke er professionslogikken der træder frem som den 

fremherskende logik i denne gruppe. Det kan hænge sammen med at gruppen ikke primært 

anser SSTs rolle som fag-faglig, men mere som faciliterende og rådgivende: 

 

De er relativt åbne og villige til at gå i dialog. De prøver at facilitere diskussionen – de 

udlægger ikke teksten.    (Interessentanalyse, 2018)   
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Blandt embedsmændene opfattes SST som faglig regulator og garant og her anses særligt 

rollen som faciliterende og rådgivende som væsentligt. Derimod er der ikke enighed blandt 

embedsmændene om rollen som dagsordenssætter:  

 

’De skal ikke bestemme, hvordan planlægningen af sundhedsvæsenet skal være. De skal give 

faglige anbefalinger og lægge beslutningen op politisk’ (Interessentanalyse, 2018) 

 

Her fremhæve at SST ikke skal bestemme, men være rådgivende på et fagligt grundlag, mens 

beslutninger skal træffes politisk. Ud fra et fokus på den bureaukratiske rolle som regulator 

baseret på vedtagne standarder, på hierarkiet hvor SST er rådgiver, men baseret på deres 

position ikke træffer beslutninger træder virksomhedslogikken frem som det kulturelle 

værdigrundlag. 

 

Blandt organisationerne er der også enighed om, at SST er garant for faglighed og har en stor 

rolle som faglig rådgiver og standardsætter, selvom man anser SST for at mangle fag-faglig 

ekspertise:  

 

 ’De bør udnytte, at vi har viden, som Sundhedsstyrelsen ikke kender meget til’                                              

       (Interessentanalyse, 2018) 

 

Blandt organisationerne udtrykkes der ønske om, at SST forholder sig mere overordnet til 

sundhed: 

’Deres vigtigste opgave er at skabe retning for sundhedsvæsenet.’   
      (Interessentanalyse, 2018) 

altså er retningssættende for sundhedsvæsenet. De har også et ønske om, at SST i højere grad 

skal sætte krav og faglige standarder og sanktionerer, hvis disse ikke overholdes, så der kan 

opnås ensartethed i kvaliteten på tværs. Altså gennemgående et stort fokus på faglighed som 

kan bunde i en professionslogik, hvor professionen – her sundhedsfagligheden - er 

omdrejningspunktet.   

 

Analysen af den fænomenologiske kerneopgave viser, at forståelsen af denne er ret bred, men 

med et rimeligt stort overlap blandt de eksterne interessenter. Særligt er der enighed om 

rollen som facilitator og faglig garant. Størst uoverensstemmelse findes i forhold til rollen som 

retningssætter, hvor embedsmændene modsat de øvrige interessentgrupper, er internt 

uenige om, hvorvidt SST har en retningssættende opgave. Trods overordnet overlap er der 

forskellig vægtning af, hvilke opgaver man opfatter som væsentligst for SST. Hvilket kan 

forklares ud fra analysen af, hvilken institutionel logik der er fremherskende hos de enkelte 

grupper af interessenter.  
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5.1.4 Kerneopgaveforståelser og medfølgende dilemmaer 

Ser man på tværs af de tre kerneopgave perspektiver, så viser analysen, at der er flere 

forståelser af kerneopgaven og dermed mange forventninger til SST, og hvilken offentlig værdi 

der skal leveres både internt og eksternt (figur 3).  

 

Figur 3. Forståelser af Sundhedsstyrelsens kerneopgave 

Internt fylder de ressourcemæssige rammer meget og anses af de fleste som begrænsende i 

forhold til at kunne levere på den overordnede dagsorden og ambitioner i denne. 

’..rent ressourcemæssigt er vi skruet ned til en relativt lille styrelse med i bund og grund de 

samme opgaver og de samme ansvarsområder, som vi altid har haft og måske i endnu 

højere grad, end hvad vi tidligere har haft, fordi der i endnu højere grad er en forventning 

om en stærk styrelse….’     (Sektionsleder) 

Der er dermed en oplevelse af, at SST har færre ressourcer i forhold til opgavemængden end 

tidligere, samtidig med flere forventninger til SST. Derved opstår et dilemma mellem de 

samlede interne forventninger og eksterne ambitioner i forhold til de ressourcer der er til 

rådighed.  Analysen viser også, at de forskellige forståelser af kerneopgaven kan være udtryk 

for, forskellige kulturelle værdisæt (tabel 1).   

 

Tabel 1. Forståelsen af kerneopgaven ud fra institutionelle logikker  

Statslogik Virksomhedslogik Professionslogik 

SST mission Lovgivning Organisationer 

SST ledere SST ledere  

Politikere Embedsmænd  

Sundhedsfaglige   

 

Trods et vist overlap imellem de forskellige kerneopgave forståelser, så er der særligt forskel 

i vægtningen af, hvilken primær rolle SST har, og det særligt i forhold til at være 

retningssættende. Den fremherskende forståelse af den lovbaserede normative 
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kerneopgave er en fagligt rådgivende rolle, som dog i SSTs egen strategi oversættes til også 

at indeholde en retningssættende rolle:  

Der er jo helt klart noget i forhold til det her med en eller anden forståelse af at være de 

dagsordensættende, versus ofte at være lagt ned af opgaver vi ikke selv definerer. 

        (Chef) 

Den eksistentielle kerneopgave anses internt i organisationen primært som en overordnet 

rolle som retnings- og dagsordenssætter, selvom den faciliterende og rådgivende rolle også 

anerkendes. Der opstår således et dilemma, om SSTs primære rolle er som rådgiver eller som 

retningssætter på sundhedsområdet.  

 

I ledelsesgruppen er der flere af de interviewede, der taler om en ’egen kerneopgave’, som 

kan give indtryk af en opdelt styrelse med forskellige målsætninger, her opstår der et 

dilemma i forhold til om ledelsesrollen anskues primært som leder af en enhed eller som 

leder i en samlet organisation.  

 

Blandt de eksterne interessenter præsenteres kerneopgaven som mere sammensat end i de 

to andre perspektiver. Her er der både fokus rollen som garant for faglige standarder, en 

faciliterende og koordinerende rolle samt en rolle som retningssætter, som der dog ikke er 

enighed om. Der er også et stort ønske om, at SST i endnu højere grad har fokus på 

organisering og indretning af Sundhedsvæsenet. På baggrund af disse forskellige 

forventninger opstår der et dilemma i forhold til at skulle levere på kortsigtede 

interessentbårne dagsordener med en samtidig ambition om at løfte mere langsigtede 

dagsordener. 

5.2 Sundhedsstyrelsens legitimitet 
I denne delanalyse belyses følgende spørgsmål:  

2. Hvilke typer af legitimitet baserer Sundhedsstyrelsen sig på, hvor kommer de fra 

og hvilke dilemmaer giver de anledning til?  

Legitimitet er et andet element i Moores paradigme. En organisation henter i høj grad sit 

mandat i sin legitimitet (Moore, 1995). Legitimitet er opfattelsen af, at handlingerne fra 

organisationen er ønskværdig, passende eller ordentlige (Suchmann, 1995). Dermed knytter 

legitimiteten sig til den kerneopgave, der leveres på. Som belyst i det foregående kapitel, er 

der forskellige og konkurrerende forståelser af, hvad SSTs kerneopgave er. Legitimitet er 

socialt konstrueret (Suchmann, 1995) og tildeling af denne baseres på oplevelsen af 

overensstemmelse mellem de handlinger organisationen foretager, og det som den tildelende 

gruppe anser som det ønskværdige. I et strategisk perspektiv bliver legitimitet dermed en 

operationel ressource, som en organisation bygger på, kan tilføres men også kan miste. 
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Suchmanns tre typer af legitimitet anvendes som analytisk ramme: den pragmatiske, den 

moralske og den kognitive legitimitet (Suchmann, 1995).  

5.2.1 Legitimitets typer: kognitiv, pragmatisk og moralsk  

Som organisation henter man dermed sin legitimitet forskellige steder fra. I SSTs tilfælde kan  

mandatet bl.a. henføres til den lovbundne beskrivelse af styrelsens opgave i Sundhedsloven 

(Sundheds- og ældreministeriet, 2019) og Finansloven (Finansministeriet, (2019)). Et sådant 

lovmæssigt ophæng forlener SST en eksistensberettigelse og dermed en legitimeret rolle og 

mandat som en aktør på sundhedsområdet, der kan tages for givet. Denne type af legitimitet 

kaldes af Suchmann kognitiv legitimitet. Man er i SST bevidst om den kognitive legitimitet:  

’Den [legitimiteten] kommer jo i det med at være en national myndighed, men jeg tror bare 

ikke, at man skal tage den for givet, og den er jo enormt skrøbelig. Så der ligger noget i rollen 

i at være nationalmyndighed.’     (Chef) 

Den lovbundne rolle som national myndighed anses altså som en grundlæggende men også 

skrøbelig og dermed utilstrækkelig legitimitet for SST. Der er altså en bevidsthed om, at 

legitimiteten også skal søges andres steder: 

’…vi henter den også i vores omdømme og den måde vores omverden ser os på. Så på den 

måde har vi også lidt den indflydelse, som vi har fortjent, fordi hvis vi gør det godt og har et 

godt samarbejde med eksterne, så har vi også rigtig gode muligheder for at påvirke 

retningen.’       (Sektionsleder) 

 

Her fremhæves, at legitimitet også kommer fra SSTs interessenter. Legitimitet er noget der 

skal fortjenes og bliver dermed noget der skal arbejdet for. Den samme holdning findes hos 

interessenterne: 

’Moderne myndigheder kan ikke blot læne sig tilbage og hvile på sin autoritet; den skal man 

gøre sig fortjent til ved at argumentere for sin sag og med virkemidler, som appellerer til 

målgruppen.’     (Interessentanalyse 2018) 

For at kunne gøre sig fortjent til legitimitet er der altså behov for indsigt i og forståelse af de 

grundlæggende antagelser, som de legitimerende parter lægger til grund for tilskrivelsen, og 

dermed også en forståelse af hvilken kerneopgave, der skal leveres på.  

Ud over den kognitive legitimitet har Suchmann beskrevet to andre typer af legitimitet. Den 

moralsk og den pragmatiske.  Hvor den moralske legitimitet baserer sig på en normativ 

vurdering af, om organisationen gør det rigtige, så handler den pragmatiske legitimitet om en 

udveksling. Altså en form for markedslogik hvor legitimiteten tildeles på baggrund af 

oplevelsen af, at man får noget igen – fx indflydelse. Ser man på hvilken legitimitet SSTs 

eksterne interessenter tilskriver organisationen, så finder man begge disse typer af legitimitet: 
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’De har en stor troværdighed. De forstår og kan balance at være en styrelse, som er 
underlagt politiske hensyn – men som samtidig skal være vogteren for de faglige 
standarder.’     (Interessentanalyse 2018) 

Her fremhæves rollen som vogter for faglige standarder, dvs. at man tager et fagligt 

udgangspunkt, og ikke kun lader sig styre af politiske hensyn, som en styrke. Antagelsen er 

dermed, at faglighed er det rigtige udgangspunkt, mens politiske hensyn ikke nødvendigvis er 

det. SST henter her legitimiteten ved at blive anset som ’gørende det rigtige’, og henter 

dermed en moralsk legitimitet. Internt i organisationen anses fagligheden også som det 

’rigtige’ grundlag: 

’Myndighedsrollen skal jo bygge på et fagligt fundament, fordi ellers mister du din 

troværdighed som myndighed.’   (Vicedirektør) 

Her fremhæves faglighed som fundamentet for troværdigheden og dermed legitimiteten. 

Viden bliver dermed legitimerende for organisationen. Det er dog ikke alle interessenter, der 

er enige i, at faglighed skal være det bærende element. 

’Jeg synes, de kan være for selvfede og ignorere den kontekst, de er i – både i regionerne og 
politisk på Christiansborg. De har selvfølgelig en opgave i at holde den faglige fane højt, 
men jeg mener alligevel, at de kan spille deres kort bedre.’    Politiker  

(Interessentanalyse, 2018) 
 

Altså et synspunkt om, at opgaven er at holde den faglig fane højt, men at det skal gøres i 

forhold til både den politiske og regionale kontekst, som anbefalingerne skal implementeres 

i. Dette kan både være et udtryk for, at interessenten mener, at der er en vigtigere dagsorden 

end faglighed, som man fx så det i sagen om forsøgsordningen med medicinsk cannabis, som 

var baseret på en politisk beslutning, der gik imod den faglige rådgivning. I SST er man bevidst 

om, interessenterne også kan have egne dagsordner og interesser:  

’I virkeligheden er der mange, der måske ikke bare efterlyser retningslinjerne, men også 

bruger os lidt som et indirekte forsøg på at skaffe midler og ressourcer, ikke? Og det er deres 

intention også nogle gange med det arbejde, som laves herinde.’ (Vicedirektør) 

Her fremhæves, at der kan være bagvedliggende interesser i forhold til, hvad interessenterne 

selv ønsker at opnå igennem SST, altså en pragmatiske legitimitet. Når interessenter tilskriver 

legitimitet på baggrund af, at de selv får noget igen, så kan antagelsen implicit blive, at andre 

gør det samme: 

’Der er behov for øget grad af åbenhed omkring rådgivningen (hvem der får indflydelse, red). 

Det ville mindske konspirationsteorierne.’  (Interessentanalyse 2018) 

Den pragmatiske legitimitet kan altså medføre en mistro i forhold til, hvem der får indflydelse 

og dermed efterspørges åbenhed. Transparente og inddragende arbejdsprocesser bliver 

dermed vigtige i forhold til at opretholde troværdig og den pragmatiske legitimitet.  
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Samlet set viser analysen, at SST henter sin legitimitet forskellige steder fra, både fra 

lovgivningen og interessenter. SST tildeles legitimitet inden for alle Suchmanns tre typer 

legitimitet. Den lovbestemte rolle udgør en form for basis legitimitet, men alle er enige i, at 

denne ikke er tilstrækkelig. Hermed bliver det afgørende for SST at opnå en supplerende 

legitimitet. Internt i SST er den fremherskende antagelse at faglighed er legitimerende med 

udgangspunkt i en moralske legitimitet om at gøre det rigtige, men der er samtidig en 

bevidsthed om den pragmatiske legitimitet fra eksterne aktører der oplever, at de får 

indflydelse og opnår egenværdi. En forventning der også kan siges at være legitim, da SST skal 

skabe offentlig værdi på sundhedsområdet – dog med et bredt sigte og ikke for den enkelte 

aktør. Det kan betyde at der opstår et legitimitetspres, når aktører oplever, at deres dagsorden 

ikke løftes i det omfang, som de ønsker. Den strategiske ledelsesopgave bliver dermed at 

navigere i et konstant legitimitetspres, hvor forventningen er, at man både udfylder den 

lovbestemte rolle, gøre det moralsk rigtige, men også det som anses for det rigtige af den 

enkelte aktør. 

5.2.2 Legitimitetens dilemmaer 

I ledelsesgruppen er der et gennemgående ønske om, at levere og agere i forhold til den 

overordnede mission om Sundhed for alle.  

’Vi har det med at kunne sande til i drift ift. hele tiden at fokusere på det langsigtede. Det er 

rigtig vanskeligt med den type organisation, som vi har, hvor hver eneste dag man møder ind, 

så dukker der et eller andet nyt op, som egentligt ikke er vigtigt på den lange sigt, men som 

er vigtigt for en masse andre aktører end os.’ (Chef) 

Oplevelsen er altså, at man ikke styrer sin egen tid. At man skal løfte noget som er vigtigt for 

andre aktører, men som ikke nødvendigvis taler ind i den langsigtede dagsorden, man har 

internt i SST. Her bliver de forskellige forståelser af kerneopgaven, og de dertil knyttede 

forventninger igen tydelige. Alligevel vælger SST at prioritere opgaver, som ikke anses som 

kerneopgave. Hvorfor det? Her kan behovet for den eksternt tildelte legitimitet have 

indflydelse på, hvordan man prioriterer, altså en ageren i forhold til et legitimitetspres, der 

giver oplevelsen af, at man ikke selv er herre over sin tid. Her opstår et dilemma i forhold til 

at kunne løfte de langsigtede dagsordener samtidig med at legitimitetspresset nødvendiggør, 

prioritering af opgaver med mere kortsigtet dagsordener.  

Faglighed versus pragmatik er et andet dilemma, som relaterer sig til behovet for legitimitet.  

’Spørgsmålet er, om de har fingeren på pulsen i forhold til, hvordan borgerne lever deres liv? 

De mangler måske realisme, men omvendt forstår jeg godt, at de skal leve op til faglige 

standarder.’     (Interessentanalyse, 2018) 

Altså det forhold at SST i høj grad anser faglighed som basis for legitimiteten, mens nogle 
aktører ønsker, at der i højere grad tages et mere pragmatisk udgangspunkt i den virkelighed 
for system og samfund som de oplever sig i.   
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5.3 Operationel kapacitet som organisationskultur og ledelse 
Det tredje ben i Moores offentlige værdiskabelsesparadigme som rammen for den offentlige 

leders strategiske opgave er organisationens operationelle kapacitet (Bennington & Moore, 

2010). Operationel kapacitet består af de ressourcer en organisation kan mobilisere. På det 

mere håndgribelige plan er der fx tale om, det finansielle budget, IT systemer og lokaler. I en 

vidensorganisation som SST er medarbejderne én af de væsentligste ressourcer. 

Medarbejdere og ledere lever i og er meddefinerende af en organisations kultur, som igen 

påvirker, hvorledes organisationen fungerer. Ifølge Edgar Schein er det derfor vigtigt at forstå 

organisationskulturen, for at kunne forstå hvad der foregår i organisationen (Grøn & Hansen, 

2016). Organisationskulturen bliver dermed en faktor i forhold til organisationens 

operationelle kapacitet. I afhandlingen laves der ikke en komplet analyse af den operationelle 

kapacitet, men fokuseres på to delelementer nemlig den interne i forhold til hhv. 

organisationens kultur og den ledelsesmæssige kapabilitet.  

 

5.3.1 Organisationskultur 

I forhold til organisationskultur belyses spørgsmålet: 

3. Hvilke organisationskulturer præger Sundhedsstyrelsen og hvilke dilemmaer 

peger det på?  

I denne delanalyse anvendes Scheins kulturniveauer, i en overordnet analyse af hvilke kulturer 

der præger SST (Schein, 1994). Der laves ikke en komplet analyse af alle de del-elementer som 

Schein har defineret. Den eksterne tilpasningsfunktion ’midler’ og den interne 

tilpasningsfunktion ’standarder’ anvendes i analysen af artefakter og værdier (Schultz, 2008). 

Igennem Scheins analytiske ramme får man øje på nogle fremtrædende karakteristika på hhv. 

artefakt og værdiniveauet, som lægges til grund for overvejelserne om, hvilke ubevidste 

grundlæggende antagelser i organisationen, disse kan afspejle. En opsummering af artefakter, 

værdier og grundlæggende antagelser inden for de to funktionsområder præsenteres i tabel 

2. 
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Tabel 2 Artefakter, værdier og grundlæggende antagelser på kulturelle funktionsområder 

 
Artefakter 

Funktionsområder 

Intern: Standarder Ekstern: Midler 

Sprog Sektion for Evidens ’Den øverste sundhedsfaglige 
myndighed’ 

Teknologi Politikker og procedurer ca. 80 
Telefonpolitik 
Politik for sagsforelæggelse 
Beskrivelse for pressekontakt  
Beskrivelse for aktindsigt 
Mailretningslinje 
Vejledning for medarbejdere på 
sociale medier 
Kvalitetspolitik 
Ledelsesstruktur 
Rapportskabelon 
Projektmodel 

 
Arbejdsgrupper 
Råd og udvalg 
Kaffemøder med interessenter 
Hjemmeside 
Nyheder 
 
 

Mødestruktur med dagsorden og 
referat eller log 

Standardiserede modeller til 
udarbejdelse af skriftlige produkter og 
anbefalinger 

Rapportskabelon SST værdier: klog, ambitiøs, modig, 
nærværende og samarbejdende 

Værdier Ensartethed Transparens 

 Rammesætning Inddragelse og samarbejde 

 Faglighed Faglighed 

Grundlæggende 
antagelser 

fastlagte procedurer giver den 
bedste opgaveløsning 

Åbenhed og inddragelse sikrer 
anvendelighed og relevans 

 Der er behov for rammer og 
styring af organisationen 

Der er behov for fremmedreferencer i 
forhold til, hvorledes dagsordener 
vælges 

 Fejlfrihed er ambitionen   

 

Sagsbehandling, skriftlighed, faglighed og korrekthed  

Ser man på, hvordan SST sprogligt italesætter sig selv, så anvendes det sproglige artefakt 

’landets øverste sundhedsfaglige myndighed’, altså en italesættelse af en position som den 

øverste faglige myndighed på sundhedsområdet. Organisationen har lovbundne 

myndighedsopgaver som fx at behandle ansøgninger om specialiseret behandling i udlandet 

og dispensationsansøgninger i forhold til den lægelige videreuddannelse, og fremstår med en 

stærk sagsbehandler kultur. Der er generelt en forventning i og til organisationen om, at 

sagsbehandlingen er baseret på ensartethed, faglighed og grundighed. Dette kommer til 

udtryk i SSTs mange politikker og procedurebeskrivelser. 

 
’Vi er en organisation, som har skrevet retningslinjer ned for alt.’  (Vicedirektør)  
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Der er altså standard procedurer for, hvordan sager forventes tilgået inklusiv for 

ledelsesfremlæggelse og godkendelse. 

’ Det er en maskine, der ligesom spytter nogle produkter ud, som har en bestemt tyngde og 

soliditet. Dermed bygger vi nogle processer op, der har et bestemt format, men som måske 

gør, at vi ikke er så innovative, fordi det er bare maskinen, der fungerer på den måde.’ (Chef) 

Tilgangen beskrives her som en maskine der spytter produkter ud med tyngde og soliditet 

baseret på bestemte formater og processer. Ud fra den standardiserede maskintilgang synes 

ensartethed og dermed en transparens i sagsbehandlingen at være værdier. Dette tyder på 

en grundlæggende antagelse om, at fastlagte procedurer giver den bedste opgaveløsning 

samtidig med, at der er opmærksomhed på, at dette kan være på bekostning af innovation. I 

forhold til mødeafvikling beskrives en lignende tilgang: 

’Vi har måske en tendens til, at vores mødekultur er meget hurtigt, og vi afvikler ting relativt 

hurtigt sådan næsten helt bom, bom, bomagtigt derudaf. Det tror jeg godt kan hæmme 

nogle gange, at vi får sluppet os selv løs på en måde.’   (Vicedirektør) 

Sagsbehandlingskulturen sniger sig dermed ind i mødekulturen, hvor der til næsten alle møder 

i SST er en dagsorden, som efterfølges af et referat, og formålet kan opfattes som hurtigt at 

få afviklet dagsordenen og få sat flueben ved de enkelte punkter.  

Skriftlighed træder også frem som et kendetegn i organisationen, hvilket kommer til udtryk i 

de mange retningslinjer, politikker og notater der skrives for at samle op og dokumentere 

sagsgange og beslutninger. Skriftlighed bliver dermed en fremtrædende 

kommunikationsform. Skriftlighedskulturen problematiseres i forhold til at lukke dialog om 

organisationen og strategiske drøftelser mere ned end at åbne disse op: 

’Jamen, det kan jo gøre, at man ikke holder fast i nogle diskussioner, fordi så er det slut. Så 

har man ligesom skrevet papiret, og så er det afsluttet, og så lægger vi det væk. I 

virkeligheden er det den kontinuerlige dialog, som hele tiden bygger ovenpå, og som er med 

til at skabe relationer i en chefgruppe.’   (Chef) 

Skriftlighedskulturen anfægtes altså som noget, der kan lukke dialog ned og påvirke relationer 

uhensigtsmæssigt i en ledelsesgruppe. Igen peger denne kultur på dokumentation og 

rammesætning som værdi. Det kan tyde på en grundlæggende antagelse om, at der er behov 

for klare rammer og styring i organisationen.  

En anden værdi der træder tydeligt frem i organisationen er faglighed. SST tager i sine 

produkter i høj grad udgangs i forskningslitteratur og særlige metodiske tilgange til 

systematisk vurdering af evidens. Faglighed anses også som en beskyttede faktor: 

’Vi er meget mere beskyttede på sundhedsområdet af flere forskellige grunde den 

væsentligste er nok at vores faglighed er meget meget mere robust [end på andre områder]’ 

       (Direktør) 
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Altså en bevidsthed om, at faglighed er en styrke, der kan beskytte organisationen og give den 

legitimitet, men hvor der samtidig er der er en bevidsthed om, at fokus dermed også kan 

flyttes fra andre områder: 

’…på papiret står, at man går meget op i ledelse, men jeg synes, at man går mere op i 

sagsbehandling og faglighed end i ledelse i Sundhedsstyrelsen.’  (Chef) 

Der er altså en opfattelse af, at faglig ledelse og sagsbehandling er hovedprioriteter, og af at 
det sker på bekostning af strategisk ledelse og ledelsesudvikling. Med faglighed som værdi, 
både processuelt og som fag-faglighed, kommer det til at smitte af på, hvordan der arbejdes 
med at sætte langsigtede dagsordener. I et aktuelt igangværende arbejde om at få defineret 
SSTs strategisk prioriterede områder er der således nedsat en arbejdsgruppe, der skal 
beskrive principperne for, hvordan de strategisk prioriterede områder skal identificeres. I 
formålsbeskrivelsen for arbejdsgruppen står der: 

’Formålet med arbejdsgruppen er at drøfte og nærmere beskrive principper for udvælgelse af 

strategisk prioriterede opgaveområder i Sundhedsstyrelsen samt at eksemplificere disse. 

Arbejdsgruppens opgaver er nærmere bestemt at falsificere eller kvalificere bud på 

strategiske prioriteter, både antal og indhold, præcisere metoder og kilder, samt angive 

datagrundlag m.v.’    (Strategiske principper, 2019) 

Så udgangspunktet for hvordan SST fremadrettet udvælger sine dagsordener bliver en 

evidensfaglig og metodisk tilgang, som dermed bliver argumentet for områdets legitimitet. 

Samtidig viser denne tilgang igen, at man baserer sig på en processuel tilgang. De 

grundlæggende antagelser der her synes afspejlet er for det første, at det ikke er tilstrækkeligt 

at referere til SSTs egne rolle og kompetencer i forhold til at kunne vurdere, hvor der på 

sundhedsområdet er behov for mere fokus. I stedet søges valget legitimeret igennem 

fremmedreference i en evidensbaseret tilgang.  

Det sidste karakteristika, der kommer frem i analysen, er en korrekthedskultur. At lykkes 

hænger i organisationen i høj grad sammen med at levere produkter at høj kvalitet og uden 

fejl. Dette kan bl.a. hænge sammen med, at SST som styrelse betjener en minister, der er 

underlagt ministeransvarsloven: 

Ministerens svar på spørgsmål fra Folketinget er omfattet af ministeransvarsloven, hvorfor 
vores bidrag naturligvis skal være korrekte og fyldestgørende, skal overholde lovgivningens 
rammer samt være saglig og faglig. (Forelæggelse af sager til ledelsesgodkendelse, 2019) 

Korrekthed, saglighed og faglighed fremhæves som grundelementer i de bidrag der 
produceres i SST. Denne tilgang synes at gennemsyre organisationen: 

’…der er ikke så meget den der 'hvor der handles der spildes', det er i hvert fald ikke en 

Sundhedsstyrelsen filosofi, og det var det måske mere, der hvor jeg kom fra.’  

                 (Sektionsleder) 

Altså et udgangspunkt om at man gerne skal gøre tingene rigtigt og også første gang. 

’jeg tror, det er NASA, der har et mål, der hedder, ”Failure is not an option,” og sådan kan 

man godt føle lidt, at vi er engang imellem.’    (Chef) 
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Der er enighed om, at disse kulturtræk påvirker organisationen i retning af ikke at være 

eksperimenterende. Det kan påvirke organisationens udvikling og niveauet af innovation i 

opgaveløsningen, ligesom det kan fratage organisationen initiativ. 

’Vi er meget lidt eksperimenterende, ekstremt lidt eksperimenterende. Der er rundt omkring 

i organisationen meget bekymring for, hvis man er for eksperimenterende.’ (Chef) 

Den grundlæggende antagelse i forhold til denne korrekthedskultur kan være baseret på en 

grundlæggende antagelse om, at korrekthed og fejlfrihed er det som er ambitionen. 

Samlet set giver analysen af organisationskulturen indtryk af en bureaukratisk faglig 

organisation, hvor proces og sagsbehandling er fremtrædende. Dette synes ikke i 

overensstemmelse med kerneopgaveanalysen, som viste en intern organisationsforståelse af 

SSTs primære opgave, som retningssætter for sundhed i Danmark, og peger på et dilemma i 

forhold til i meget højere grad at have en operationel tilgang end at skabe innovation igennem 

entreprenant lederskab (Uhl-Bin & Arena, 2017).  

5.3.2 Forståelse af strategisk ledelse og strategisk ledelsespraksis  

Den sidste delanalyse relaterer sig også til den operationelle kapacitet i organisationen, her 

med udgangspunkt i den ledelsesmæssige operationelle kapacitet. Her belyses spørgsmålet: 

4. Hvilke forståelser har ledelsen af strategisk ledelse og af den eksisterende 

strategiske ledelsespraksis Sundhedsstyrelsen?  

Her belyses ledelsens eget syn på strategiske ledelse og ledelsespraksis i organisationen, og 

der identificeres dilemmaer relateret til denne. I analysen tages der udgangspunkt i 

paradigmet om strategisk agilitet, som måden en organisation kan overleve og tilpasse sig et 

komplekst miljø (Lewis, et al., 2014), som analytisk ramme er der taget udgangspunkt i de tre 

meta-kapabiliteter for strategisk agilitet: Lederskabs fællesskab, strategisk sensitivitet og 

ressource mobilitet, men analysen fokuserer på de to førstnævnte. Alle tre meta-kapabiliteter 

er en del af fundamentet for strategisk agilitet, og hermed vil en analyse af ressource 

mobiliteten være et relevant supplement til denne afhandling.  

Ledelsesfællesskab 

Ledelsesfællesskab består i en ledelsesgruppes evne til at tage bindende, hurtige og modige 
beslutninger, når en ny strategisk udfordring er identificeret, der sætter sig udover interne 
’win-lose’ betragtninger. Det fordrer kollektiv, inkluderende tænkning med homogene 
perspektiver og kollektiver aftaler (Doz & Kosonen, 2008). Ser man indledningsvis på 
forståelsen af strategisk ledelse i SSTs ledelsesgruppe, så er der overordnet set en ret ensartet 
opfattelse af betydningen, i overensstemmelse med Greves definition af offentlig ledelse 
(Grøn & Hansen, 2016):   

 
’At man sætter sig nogle mål, og man så sikrer sig ledelsesmæssigt, at man nå derhen og at 
man hæver sig op over den daglige driftsledelse.’    (Sektionsleder) 
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Det fremhæves blandt SSTs ledere, at det handler om at sætte mål, og at den ledelsesmæssige 
opgave så er at lede på disse. Flere fremhæver også, at strategisk ledelses ikke kun er at sætte 
mål, men også at sætte retning: 

 
’Det er den hel overordnede ledelse, hvor vi finder ud af, hvad det er for en retning, vi vil i på 
den meget store klinge. Det er at finde ud af, hvordan vi agerer i den omverden, vi er i. 
Hvordan vi finder vores retning i et politisk system også i driftssystemet, som vi er med til at 
regulere, …. hvordan vi bedst kommer i mål med de intentioner, vi har.’ (Vicedirektør) 
 

Samlet set er der et ret fælles blik på den ledelsesmæssige opgave som at sætte mål og 
retning, og at gøre det i forhold til den omverden, som man er en del af. Direktørens 
forventninger til chefgruppen handler også om fælles forståelse:  

 
’…min forventning til chefgruppen fremadrettet er, at vi har et fælles sprog, en fælles 
opfattelse af hvad der er vigtigt og ikke er vigtigt, og hvorfor vi gør, som vi gør.’ 
         (Direktøren) 

 

Det fælles sprog, og fælles forståelse af hvilke opgaver der er vigtige og ikke er vigtige 
fremhæves af direktøren som en væsentlig forventning til chefgruppen. Både direktøren og 
ledelsesgruppen oplever, at man ikke er der endnu:   
 

’..jo flere ledelsesstrukturer og ledelseslag man har, jo mere er det også vigtigt, at man er 
enige om, hvad det er, man arbejder imod. Det tror jeg er noget af det, hvor man godt kan 
blive lidt i tvivl, om vi egentligt er det.’     (Chef) 

 
Der er således usikkerhed om, hvorvidt man er enige om målet der arbejdet imod. Der opleves 
heller ikke at være den ønskede sammenhæng i organisationen: 
 

’Der kan det godt nogle gange være lidt som syv siloer, der mødes med hinanden og fortæller 
lidt, og bliver enige om sådan nogle lidt overordnede administrative principper, og vi får 
orienteret hinanden, men det her med, at vi får gjort brug af hinanden. Det synes jeg godt, at 
vi kunne blive bedre til.’      (Chef) 

 
Organisationen opleves altså som siloopdelt, hvor man bliver enige om administrative 
principper og orienterer hinanden, men at man som sådan ikke hænger sammen på tværs og 
får gjort brug af de tværgående kompetencer og koblinger, som der kan være. Dette giver 
billedet af en gruppe af chefer mere end en chefgruppe. Der er et ønske om, at få det ændret: 
 

’Vi lidt bor på hver sin ø nogle gange, i den måde vi har organiseret os på. Der er enormt 

mange gode intentioner, men i sidste ende med en begrænset tidshorisont, så er det jo lidt 

vores egen dagsorden, vi kører.    (Chef) 

 
Der udtrykkes altså at der gode intentioner om samarbejde men behov for at der kan skabes 
en bedre kobling imellem områder.  Samtidig savner chefgruppen en tydeligere fælles retning 
for, hvor organisationen skal hen: 
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’Så vores strategiske målsætninger, nej, det synes jeg ikke, og det er også, fordi vi ikke rigtigt 

har arbejdet med det, så nej, det synes jeg ikke. Vi har sådan på den meget store.., der har vi 

jo sundhed for alle, men det kan vi jo heller ikke rigtigt bruge til noget, fordi det siger ikke 

noget om, hvor er vi nu, og hvad er næste step.’   (Chef) 

Der er altså tilfredshed med den overordnede mission om Sundhed for alle, og SSTs definerede 

værdier, men der efterspørges en mere konkret retning og målsætninger, som man kan pejle 

efter – de næste step. Det gælder også i forhold til den ledelse, man ønsker at SST generelt 

skal anvende: 

’Jeg synes ikke, at vi har en klar retning på, hvordan vi vil lede organisationen for eksempel. 

Vi har ikke en klar strategi for, hvordan vil vi som ledergruppe lede organisationen.’ 

        (Vicedirektør) 

Så der efterspørges ikke kun en retning for, hvilke områder der er de særligt prioriterede, men 

også en fælles forståelse af, hvad det er for en ledergruppe og ledelse man ønsker at have i 

organisationen.  

Analysen tegner således et billede af et ledelsesfællesskab, hvor der samlet set er et ensartet 

blik på, hvad strategisk ledelse er. Der er også et ønske om, at man får udviklet fællesskabet, 

så man i højere grad kan benytte de forskellige kompetencer og få skabt koblinger på tværs. 

Aktuelt opleves SST dog som siloopdelt, og dermed kommer ledelsen til at fremstår som en 

gruppe af ledere men ikke nødvendigvis som en ledelsesgruppe. Samtidig giver 

ledelsesgruppen udtryk for at mangle retning, både i forhold til mere konkrete målsætninger 

men også i forhold til ledelsesopgaven. 

Strategisk sensitivitet 

Strategisk sensitivitet beskriver bevidstheden om pågående (samfunds)udvikling og at kunne 

omsætte denne strategisk meningsfuldt i og for organisationen. Den strategiske sensitivitet 

understøttes af en stærk eksternt rettet opmærksomhed med en samtidig participatorisk 

strategisk proces baseret på åben dialog (Lewis, et al., 2014). I forhold til den strategiske 

sensitivitet er der forskellige syn på, i hvor høj grad SST lykkes. Internt i organisationen er der 

dog en opmærksomhed på vigtigheden heraf: 
 ’Der påhviler i den forbindelse et særligt ansvar hos ledelsen i Sundhedsstyrelsen til tæt at 

følge den faglige udvikling på sundheds- og ældreområdet i Danmark, bl.a. ved at udbygge 

og vedligeholde brede netværk med aktører og faglige miljøer og ved at udvikle egne faglige 

kompetencer’    (Opsummering chefseminar, 2017) 

Forventningen om, at ledelsesgruppen følger den faglige udvikling tæt og søger netværk i de 

relevante miljøer er altså specificeret i et opsamlende notat fra et chefseminar. Flere chefer 

mener da også, at de har særligt fokus på dette område, mens andre mener, at det er svært 

at finde tid til: 

’Helt konkret prøver jeg at gøre mig umage med at føre mig ajour med, hvad der foregår i 

virkeligheden. …være ude at besøge folk og tage nogle af de der diskussioner ude og også 

bruge lidt mere krudt på løbende at samle op på, hvem er det egentligt, jeg synes er de mest 

interessante og toneangivende aktører i øjeblikket.’  (Chef) 
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Måden, man holder sig orienteret på, er en kombination af at læse, men også at søge dialog 

med interessenter. Det er dog ikke alle interessenter, der mener, at SST har tilstrækkelig føling 

med den virkelighed, hvor SSTs rådgivning skal anvendes: 

Sundhedsstyrelsen mangler føling med og blik for den virkelighed, som styrelsens rådgivning 

skal anvendes i, i kommuner og regioner.      (Interessentanalyse 2018) 

 Når interessenter beskriver at der mangler føling med virkeligheden, kan det afspejle, at man 

ikke oplever at der skabes den forventede værdi. Det er i sig selv problematisk men kan også 

påvirke den tildelte legitimitet.   

Strategiske sensitivitet kan også komme til udtryk i, hvordan der ageres i organisationen: 

’Hvis man ved, hvad ens strategi er, så kan man godt løse en meget lille opgave strategisk. 
Altså, man kan godt have en opgave, som man får ind, og som man umiddelbart ikke tænker 
er noget, der skal revolutionere sundhedsvæsenet, men i den kan der ligge nogle muligheder 
for at se noget, som man kan bruge mere strategisk på tværs af sundhedsvæsenet.’  (Chef) 

 

Denne opmærksomhed på, hvor både store og små opgaver kan omsættes strategisk, er vigtig 
i forsøget på at fastholde det langsigtede fokus. Samtidig er der i SST også fokus på, at man 
ikke nødvendigvis løser sin opgave bedst ved at søge de løsninger, som interessenterne 
efterspørger: 
 

’…når man kommer derud og begynder at sige noget, stille krav, eller mene noget meget 

normativt, så kan der være nogen, der synes, at der går Sundhedsstyrelsen for langt. Og der 

går vi også nogle gange til en kant for også at være med til at skubbe på et væsen. Det synes 

jeg også er vores opgave, men det er jo der, at vi også nogle gange løber ind i nogle 

problemer.         (Chef) 

 

Altså et fokus på også at være grænsesøgende i forhold til tolkningen af det, som omverden 

efterspørger. Forsøge at udvide sig eget autoritetsrum i forhold til, at opnå de overordnede 

og mere langsigtede dagsordener. Chefgruppen udtrykker dog, at SST primært baserer sig på 

exploitation og ikke på exploration organisationslogikken (Lewis, et al., 2014): 

 

Vi lærer af hinandens erfaringer mere, end vi lærer ved at eksperimentere…… Vi har ikke så 

meget et sandkassemiljø, hvor man ligesom får lov a fejle og lære af sine fejl…’  

        (Vicedirektør) 

Der er stor enighed i ledelsesgruppen om, at det at eksperimentere ikke er en tilgang til 

udvikling, der i særligt høj grad anvendes i SST, der udtrykkes ligefrem bekymring for denne 

form til tilgang.  

’Vi er meget lidt eksperimenterende, ekstremt lidt eksperimenterende. Der er rundt omkring 

i organisationen meget bekymring for, hvis man er for eksperimenterende.’ (Chef) 
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At man er bekymrede for en eksperimenterende tilgang kan hænge sammen med den type af 

organisation som SST er, hvor man har en lovbestemt opgave. Det kan også hænge sammen 

med organisationskulturen, hvor analysen viste, at denne blandt andet baserer sig på en 

korrekthedskultur. Man udvikler sig altså primært igennem en inkrementel tilgang, på 

baggrund af gode og dårlige erfaring, men kan dermed risikere, at man ikke i tilstrækkelig grad 

er på forkant, eller klar til større ændringer i samfundet med betydning for folkesundheden. 

5.3.3 Dilemmaer i den operationelle ledelseskapacitet 

I den samlede analyse af den SSTs operationelle ledelseskapacitet med udgangspunkt i 

strategisk agilitet, og hvordan ledelsesgruppen oplever den strategiske ledelsespraksis, får 

man øje på flere af de samme dilemmaer, som også er fremkommet i de tidligere delanalyser. 

Der opleves ikke at være et reelt ledelsesfællesskab, og den opleves som siloopdelt. Dette 

peger på dilemmaet om enhed versus organisation og synes bl.a. at bunde i de manglende 

mere konkrete målsætninger for organisationen. I forhold til strategiske sensibilitet er alle 

ledere bevidste om nødvendigheden af denne, men det er forskelligt, i hvor høj grad den 

enkelte chefer oplever, at der kan findes ressourcer hertil, ligesom omverdenen udtrykker, at 

SST ikke kender til virkeligheden. Dette peger igen på dilemmaet om ressourcer versus 

ambition og faglighed versus pragmatik. I forhold til selve ledelsesopgaven fremkommer der 

et nyt dilemma. Flere peger på, at der er fokus på faglighed i SST, både i forhold til 

opgaveløsningen, men også i forhold til ledelsen. Derimod mangler der fokus på, hvad man vil 

rent ledelsesmæssigt. Dermed fremkommer et dilemma i forhold til fokus på faglighed versus 

ledelse. I analysen bliver det også meget tydeligt, at man i høj grad baserer sig på en 

operationel organisationslogik og at den entreprenante tilgang nærmest ikke er tilstede.   
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6. Diskussion 
I diskussionen samles der op på, hvad analysen samlet set har vist, og hvilke refleksioner dette 

giver anledning til. Det i forhold til strategisk ledelse. Herudover diskuteres analysens validitet 

ud fra den anvendte metode, herunder empiri og den anvendte teoretiske ramme. 

6.1 Dilemmaer i kerneopgaven, legitimiteten, kulturen og ledelsen 
Afhandlingens analyse har belyst, at der er forskellige forståelser af SSTs kerneopgave som 

både politisk betjenende, faglig rådgiver og garant, og som retningssætter for sundhed, og at 

disse kan forstås ud fra forskellige kulturelle værdisæt. Der er overlap imellem forståelser af 

kerneopgaven, men forskel på, hvad de forskellige interessenter og SST internt anser for den 

primære kerneopgave. I kerneopgave analysen kan det overraske, at der ret bredt er 

opbakning om SST som retningssætter på sundhedsområdet, dog gælder det i mindre grad 

hos embedsfolk. Særligt overrasker opbakningen fra politisk hold. Det åbner muligheden for, 

at SST i endnu højere grad kan søge at udvide grænserne og underbygge rollen som 

retningssætter. I forhold til analysen er det dog vigtigt at være opmærksom på, at der kun er 

interviewet få politikere i interessentanalysen, og dermed kan validiteten af denne konklusion 

udfordres. 

Hvad angår den legitimitet, som SST bygger på, så viser analysen, at den både hentes i 

lovgivningen, og ved at levere på hvad interessenterne forstår som ’det rigtige’ enten ud fra 

en moralsk forståelse af, hvad der vil være det fælles bedste, eller ud fra en pragmatisk 

forståelse, hvor ’det rigtige’ er, når interessenten opnår den ønskede indflydelse eller resultat. 

Der er generel enighed om, at den lovgivningsbaserede legitimitet ikke er tilstrækkelig, og 

dermed bliver den moralske og pragmatiske legitimitet også nødvendige for SST. Suchmanns 

teoretiske opdeling af legitimitet i kognitiv, moralsk og pragmatisk fungerer godt som analytisk 

ramme, til at belyse interessenters forskellige motiver, og til at øge bevidstheden om de 

forskellige typer og steder legitimitet kommer fra. Den kategoriske opdeling kan dog 

anfægtes, særligt i forhold til den moralske og pragmatiske legitimitet. For udelukker ønsket 

om indflydelse, og selv at opnå noget, at det bagvedliggende udgangspunkt for den tildelte 

legitimitet kan være baseret på en forståelse af, hvad der opleves som moralsk rigtigt?  

Analysen synliggør at både forståelser af kerneopgaven og legitimitet er dele af konteksten 

for den offentlige organisation, der skal håndteres igennem den strategiske ledelse, og kan 

bruges aktivt, i forhold til at give en forståelse for præmisserne for samarbejdet, behovet for 

inddragelse og kommunikation. 

I forhold til analysen af organisationskulturen så har denne tydeliggjort nogle prædikater. De 

elementer af organisationskulturen som analysen har belyst, peger på en 

sagsbehandlingstilgang, skriftlighed, korrekthed og faglighed som bærende elementer i 

organisationen. Det synes at understøtte en bureaukratisk og operationel kultur, hvor man i 

højere grad lærer igennem udnyttelse af erfaringer, end gennem en entreprenante tilgang, 

hvor der udvikles og læres igennem udforskning. Denne tilgang kan understøtte et fokus på 

en enkelte sag, på bekostning af at få den tænkt ind i en større og mere langsigtet dagsorden. 

Dermed kan silodannelse i organisationen understøttes, da fokus kan blive på at lykkes med 
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egne sager fremfor at levere på en fælles, langsigtet målsætning. Disse kulturtræk udelukker 

dog ikke, at man kan have et kombineret fokus på den enkelte opgave tænkt ind i den større 

kontekst, men det kræver en strategisk bevidsthed på alle niveauer i organisationen.   

I forhold til den strategiske ledelsespraksis i SST, så tydeliggør analysen, baseret på den 

strategiske agilitets meta-kapabiliteter, at lederne i SST oplever, at der er hverken et stærkt 

ledelsesfællesskab, eller er fokus på ledelse som et prioriteret områder. I gennemgang af de 

talrige interne politikker og procedurebeskrivelser får man indtryk af en organisation, hvor der 

arbejdes med et strategisk udgangspunkt, men dette oversættes ikke af ledelsesgruppen som 

et fokus på ledelse. Det kan måske hænge sammen med, at diverse politikker og beskrivelser 

retter sig til alle niveauer i SST og er mere proces- og styringsorienterede end de reelt handler 

om ledelse eller ledelsesambitionen. Ledelsesgruppen efterspørger tydeligere fælles 

pejlemærker, med både mellemlangt og langt sigte. Hvis ledelsesgruppen bakker op om fælles 

pejlemærker og målsætninger, kan sådanne tænkes at medvirke til at understøtte 

ledelsesfællesskabet og modvirke silodannelse. Spørgsmålet er dog, om efterspørgslen reelt 

går på de italesatte fælles målsætninger, eller om det i højere grad handler om, at man som 

leder og chef savner målsætninger, man selv kan pejle efter på egne områder. Sættes der 

fælles mål, er det således vigtigt med en fælles forståelse og opbakning om målene for at 

reducere manipulation og sikre at forskellige dimensioner tillægges den ønskede vægtning 

(Friis, 2010/2011).  

Analysen har identificeret syv overordnede dilemmaer, som bidrager til den strategiske 

ledelseskonteksts kompleksitet (tabel 3). Det kan overraske, at det så ofte italesatte dilemma: 

Politik versus faglig, ikke er et af dilemmaerne, der fremkommer i analysen. Det kan muligvis 

hænge sammen med, at alle de interviewede er ledere og chefer, og dermed tættere på det 

politiske niveau. Det kan give en bevidsthed om, at opgaven for en styrelse også er at få skabt 

koblinger mellem faglighed og politik.  Det kan dog også hænge sammen med, at det faktisk 

ikke opleves som et stort dilemma, da SST har mulighed for og ligefrem politisk inviteres til at 

være med til at sætte retning, eller igen at de andre dilemmaer fylder mere og dermed ikke 

fremhæves.  

Tabel 3. Dilemmaer  

Dilemmaer Fokus 

Ressourcer versus ambition Internt 

Enhed versus organisation Internt 

Faglighed versus ledelse Internt 

Udnyttelse versus udforskning Internt 

Kortsigtet versus langsigtet Eksternt/internt 

Pragmatik versus faglighed Eksternt/internt 

Rådgiver versus retningssætter Eksternt/internt 
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I forhold til de syv identificerede dilemmaer, så opstår nogle af disse i mødet mellem interne 

og eksterne forståelser, mens andre dilemmaer er interne. Det betyder også, at nogle af 

dilemmaerne skal håndteres i en intern proces, mens andre skal håndteres i relationen til 

eksterne interessenter. Nogen vil nok mene, at de identificerede dilemmaer netop illustrerer 

kompleksiteten i offentlig ledelse, mens andre vil mene, at der i et vist omfang er tale om 

præmisser, der kun i begrænset omfang kan ændres. Da dilemmaerne er tydelige i analysen, 

kalder de imidlertid på ledelsesmæssig opmærksomhed i organisationen.  

6.2 Refleksion over metode og teori 
I forhold til validiteten af afhandlingens analyse har jeg følgende refleksioner i om hhv. 

metode, empiri og teori: 

Den deduktive metodetilgang, hvor der i delanalyserne er anlagt en analyseramme baseret på 

eksisterende teoretiske perspektiver, har været meget anvendelig i forhold til at organisere 

empirien og analysen. Tilgangen kan have den svaghed, at man i højere grad finder det man 

leder efter, og kan dermed påvirke åbenheden i forhold til at se andre tendenser i empirien, 

der ikke nødvendigvis taler ind i den anvendte teoretiske ramme. Case studie tilgangen har 

været god i forhold til at kunne undersøge SST som en levende organisation, og den kvalitative 

metode har været velegnet i forhold til, at kunne anvende kombinationen af interviews og 

skriftlig empiri fra eksisterende kilder. Hvad angår empirien, så er det en svaghed i 

afhandlingens analyse, at det eksterne perspektiv på SST baserer sig på en interessentanalyse 

fra 2018. Da interessentanalysen er relativt ny, forventer jeg imidlertid ikke, at den ville se 

væsentligt anderledes ud i dag. Alligevel ville det have været et stærkere empirisk grundlag, 

hvis jeg havde gennemført interessentinterviews med en spørgeramme specifik i forhold til 

afhandlingens problemformulering og underspørgsmål. Dermed kan den analysedels validitet 

udfordres.  

Da jeg undersøger egen organisation bringer jeg for-forståelser med mig, som kan give mig 

blinde pletter i forhold til en åbenhed over for empirien. Disse kan ubevidst pege mig i 

bestemte retninger i analysen, og i forhold til de konklusioner der drages. Dette er forsøgt 

imødegået ved at basere min analyse på forskellige datakilder, som kan give et bredere 

grundlag at basere konklusionerne på. 

I forhold til de anvendte teoretiske perspektiver, så vurderer jeg, at Moores paradigme om 

offentlig værdiskabelse, har været anvendeligt som rammesætning for analysen, for at få 

belyst de kerneelementer som Moore mener, at den strategiske ledelse foregår i. Paradigmet 

giver dog en ret bred ramme, der gør arbejdet med analysen omfattende. Paradigmet viste 

sig også utilstrækkelig som teoretisk analyse perspektiv. Derfor har jeg inden for hvert element 

anvendt andre teorier som analyseramme. Det fungerer i forhold til at kunne detaljere 

analysen, men risikoen ved dette er, at de valgte teorier ikke er i fuld overensstemmelse med 

Moores tre oprindelige perspektiver i paradigmet om offentlig værdiskabelse. Jeg har været 

bevidst om denne risiko, og har forsøgt at sandsynliggøre sammenhængene mellem de 

anvendte teorier og Moores paradigme i teori- og analyseafsnittene.  
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Med de mange analyse-elementer kan analysen komme til at fremstå overordnet med 

manglende dybde. I forhold til analysen af den operationelle kapacitet, ville en komplet 

analyse i sig selv være meget omfattende. Derfor har jeg udvalgt elementer, som jeg anser for 

centrale i forhold til en organisations evne til at agere strategisk, nemlig organisationskultur 

og strategisk ledelse belyst igennem meta-kapabiliteterne for strategisk agilitet. Dette betyder 

også, at man med fordel vil kunne supplere med analyser inden for den organisatoriske 

kapabilitet. Her kunne der fx laves en kapabilitetsanalyse med udgangspunkt i Ulrich og 

Smallwoods analysemodel (Ulrich & Smallwood, 2004), ligesom der kunne ses nærmere på, 

hvorledes de interne finansielle ressourcer allokeres og på, hvilke ressourcer der i højere grad 

kan mobiliseres eksternt fra.   
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7. Konklusion og perspektivering 
Problemformulering for denne afhandling lyder: 

Hvordan kan der bedrives strategisk ledelse i Sundhedsstyrelsen i den givne komplekse 

kontekst, og de deraf afledte dilemmaer, som opstår på baggrund af de mange interne og 

eksterne forventninger til den offentlige værdi som Sundhedsstyrelsen skal skabe? 

Afhandlingens konklusion er, at strategisk ledelse i Sundhedsstyrelsen kan bedrives ved at 

have indsigt i både de interne og eksterne forventninger, der er til organisationens 

kerneopgave, til den legitimitet den bygger på, og til organisationskulturen der ledes i. På den 

baggrund kan den strategiske ledelse tilrettelægges med henblik på, at organisationen 

rummer både de kortsigtede og de mere langsigtede dagsordener, men med et udgangspunkt 

i, at de kortsigtede dagsordener i så høj grad som muligt løses ved at tænke dem ind i det 

langsigtede perspektiv.  Konklusionen viser, at strategisk ledelse baserer sig på at forholde sig 

til organisationens kontekst og den overordnede målsætning, og er dermed ikke specifik for 

SST, men forventes at være generaliserbar til andre offentlige organisationer.   

I afhandlingen er der identificeret syv fremherskende ledelsesdilemmaer:  

Rådgiver versus retningsgiver, pragmatik versus faglighed, kortsigtet versus langsigtet, 

ressourcer versus ambition, enhed versus organisation, faglighed versus ledelse og udnyttelse 

versus udforskning.  

Alle disse dilemmaer påvirker ledelsesrummet i SST, og bør dermed adresseres som del af den 

strategiske ledelse. Dilemmaet rådgiver versus retningssætter tydeliggør, at der er forskellige 

forventninger til SSTs kerneopgave, som skal rummes for at opnå den nødvendige legitimitet 

til at kunne agere som SST. Dilemmaet omkring pragmatik versus faglighed viser, at der ikke 

er fuld overensstemmelse mellem de interne og eksterne perspektiver på den retning, der skal 

sættes, og den basis som SSTs rådgivning skal gives på. Dilemmaet omkring kortsigtet- versus 

langsigtethed peger på nødvendigheden af prioritering og samtænkning for at skabe rum til 

begge dagsordner. Dette taler ind i dilemmaet omkring ressourcer versus ambition. 

Dilemmaet om enhed versus organisation afdækker behovet for i højere grad at sætte nogle 

mere konkret interne mål, som kan samle ledelsesgruppen og gøre det tydeligt for 

organisationen, hvilke fælles mål der arbejdes for.  Dilemmaet omkring fokus på faglighed 

versus fokus på ledelse åbner op for behovet for en drøftelse af, om organisationens ambition 

er at lykkes baseret på faglighed eller baseret på ledelse, og om disse to perspektiver i højere 

grad kan forbindes.  Dilemmaet om udnyttelse versus udvikling kan give en bekymring for, om 

organisationen i tilstrækkelig grad faktisk får prioriteret rollen som retningssætter, når både 

den strategiske sensitivitet, men også arbejdet med at se innovative løsninger ikke synes at 

være en del af organisationens DNA.  

Samlet set viser afhandlingen, at den strategiske ledelsesopgave i SST er kompleks. Ledelse 

bør anses og varetages som en faglighed, der kræver indsigt i den kontekst man navigerer i og 

analytiske evner i forhold til at kunne omsætte identificerede dilemmaer til noget skabende. 

Ser man på Mary Uhl-Bins teori om ledelse af kompleksitet (Uhl-Bin & Arena, 2017), har 
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organisationer behov for både at sikre den daglige drift, men også for at være innovative, så 

der kan skabes nye og bedre løsninger. Ledelseskunsten bliver altså at kunne lede 

ambidekstralt og skabe koblinger mellem drift og innovation i et adaptivt rum. 

 

Hvordan kan det så gøres? På organisationsniveau har afhandlingens analyse vist, at 

ledelsesfællesskabet ikke opleves som stærkt med deraf følgende silodannelse. I forhold til 

den strategiske sensitivitet i organisationen er der eksterne forståelser af, at denne ikke er 

tilstrækkelig mens man internt oplever, at det kan være vanskeligt at få prioritet. Det kan 

dermed være relevant at arbejde videre med udvikling af disse elementer med udgangspunkt 

i ledelsesparadigmet om strategisk agilitet (Lewis, et al., 2014).  

 

Som chef for et center i SST giver afhandlingen anledning til en refleksion over, hvordan de 

identificerede dilemmaer kan omsættes produktivt i centeret. Der kan arbejdes med 

organisationskulturen i forhold til at gå fra en sagsbehandlerkultur til at skabe mere rum for 

udvikling baseret på udforskning. Det vil kræve en anderledes ledelsesmæssig prioritering. 

Dette kan også understøttes ved at arbejdes mere ud fra et narrativt perspektiv med 

etablering af nye fortællinger (Schnoor, 2009), fx i forhold til både at skulle levere på 

kortsigtede og langsigtede dagsordener, men med fokus på, at de kortsigtede skal bidrage til 

de langsigtede. I forhold til som center at blive mere strategisk agilt, kan der arbejdes med 

fokus på den strategiske sensibilitet herunder, hvordan medarbejderne i højere grad kan 

involveres i den strategiske prioritering på områdeniveau ud fra mission om Sundhed for alle. 

Her vil mere konkrete målsætninger være med til at understøtte en skarpere prioritering 

imellem opgaver. På baggrund af afhandlingen er det således et godt grundlag for at arbejde 

videre med at udvikle den strategiske ledelse i SST.  
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8. Status på egen ledelsesudvikling 
Jeg oplever, at jeg igennem arbejdet med emnet strategisk ledelse i min master afhandling 

har gennemgået en markant ledelsesmæssig udvikling. Hvor mit udgangspunkt tidligere i høj 

grad har været på at levere ’sagerne’, til tiden og med høj faglig kvalitet, så har jeg i dag større 

fokus på rollen som offentlig værdiskaber, strategisk brobygger og perspektivskaber både i og 

udenfor organisationen. Jeg har i højere grad fokus på, hvordan vi lykkes med at skabe 

offentlig værdi, både i centeret jeg er chef for og i organisationen som hele. Det gør jeg ud fra 

den større helhedsforståelse af SST, som jeg har fået igennem afhandlingens konkrete 

analyser af de forskellige forståelser af SSTs kerneopgave, den legitimitet der bygges på, og 

elementer i SSTs operationelle kapacitet.  

Masterprojektet har afstedkommet, at jeg aktuelt både arbejder med, en tydeliggørelse af 

min rolle som strategisk chef og på pejling i forhold til vores mere langsigtede dagsorden. Det 

gør jeg bl.a. ved at forsøge at styrke den strategiske sensitivitet i centeret. Et konkret initiativ 

har været, at alle centerets teams sammen har forholdt sig til, hvilke opgaver de mener, der i 

højere grad burde og ikke burde prioriteres eller gøres anderledes - for i højere grad at bidrage 

til Sundhed for alle.  Disse refleksioner er taget med ind i prioriteringen i arbejds- og 

ressourceplanen for 2020. Der er identificeret 3 tværgående indsatsområder, som centeret 

som helhed anser for væsentlige udviklingsområder for det fremadrettede arbejde. Disse tre 

områder (Kommunikation og formidling, Bedre kobling af tværgående kompetencer, Ulighed 

i Sundhed), vil der blive arbejdet videre med i 2020.  

I forhold til strategisk sensitivitet ud af organisationen er jeg mere observerende end tidligere. 

Min ledelsesstil bygger i høj grad på en relationel tilgang, men arbejdet med 

masterafhandlingen har givet mig en større bevidsthed om vigtigheden af at kunne træde 

skridt tilbage og også se dagsordenerne, der ligger i de forskellige samarbejdsrelationer. 

Generelt har jeg et større fokus på aktørpositioner og udmeldinger i medierne, og prioriterer 

i højere grad deltagelse i eksterne konferencer og møder. I 2020 har jeg som noget nyt planlagt 

besøg hos aktører og samarbejdspartnere i landets 5 regioner inden for de områder, som jeg 

har ansvaret for i SST. Dette for at få mere føling med den verden, som vores anbefalinger og 

myndighedsafgørelser lever i, og for at skabe mere nærhed og synlighed af SST og dermed 

understøtte legitimiteten. Indikationerne på at jeg lykkes med et større fokus på strategisk 

ledelse kommer i form af spontane tilbagemeldinger fra medarbejdere om, den 

ledelsesudvikling de observerer hos mig. 

Ud over det fortsatte fokus på strategisk ledelse er der andre områder jeg gerne vil udvikle 

mig på. Jeg vil gerne have større fokus på egne ledelsesværdier, fortsat arbejde med fokus på 

udsyn og indsigt, og på hvordan jeg i højere grad evner at få prioriteret tiden, så den bliver 

anvendt til det der skaber størst værdi. Med de skærpede analytiske kompetencer som 

arbejdet med masterafhandlingen har givet, oplever jeg at have et godt udgangspunkt for det 

fortsat at arbejde med min ledelsesudvikling, også efter at masteren i Public Governance er 

afsluttet.  
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Bilag 1 Sundhedsstyrelsens strategioverblik 
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Bilag 2 Skriftlig empiri 

 

Kilde Type af kilde Anvendelse 

Finansloven Dokument, eksternt, 
offentligt tilgængeligt 

Afdækning af normativ kerneopgave, 
legitimitet 

Sundhedsloven Dokument, eksternt, 
offentligt tilgængeligt 

Afdækning af normativ kerneopgave, 
legitimitet 

Interessent analyse 
2018 

Dokument, internt SST, ikke 
offentligt tilgængeligt 

Afdækning af fænomenologiske  
kerneopgave, legitimitet og eksterne 
forventninger til SST 

Omdømme analyse 
2018,  sundhedsprof. 

Dokument, internt SST, ikke 
offentligt tilgængeligt 

Afdækning af fænomenologiske  
kerneopgave og legitimitet 

Sundhedsstyrelsens 
strategi 2017 

Dokument, internt SST, 
offentligt tilgængeligt 

Afdækning af eksistentielle  
kerneopgaven, legitimitet, interne 
forventninger til organisationen 

Strategisk fundament 
og grundfortælling, 
Sundhedsstyrelsen  

Dokument, internt SST, Ikke 
offentligt tilgængeligt 

Afdækning af eksistentielle  
kerneopgaven, legitimitet, interne 
forventninger til organisationen 

Ledelsesgrundlag Dokument, Sundheds- og 
ældreministeriet, ikke 
offentligt tilgængeligt 

Forventninger til ledelse i koncernen, 
dilemmaer 

Notat vedr. 
ledelsesstruktur i 
Sundhedsstyrelsen, 
2018 

Dokument, internt SST 

Ikke offentligt tilgængeligt 

Forventninger til ledelse i 
Sundhedsstyrelsen, perspektiver på 
den organisatoriske kultur, 
dilemmaer 

Sundhedsstyrelsens 
kompetencestrategi, 
2017 

Dokument, internt SST, 

Ikke offentligt tilgængeligt 

Forventninger til medarbejdere i 
bred forstand, perspektiver på 
kulturen 

Forelæggelsespolitik Dokument, internt SST Organisationskulturen 

Opsummerende notat 
fra Chef seminar 

Dokument, internt SST, ikke 
offentligt tilgængeligt 

 

Kommissorium vedr. 
fastlæggelse af 
principper for strategisk 
prioritering i SST 

Dokument, internt SST, ikke 
offentligt tilgængeligt 
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Bilag 3 Oversigt over gennemførte interviews 

De semistrukturerede interviews anvendes i analysen til at belyse forståelser af strategisk ledelse, 

kerneopgaven, styrelsens legitimitet, den organisatoriske kultur, ledelsesdilemmaer og 

ledelsespraksis.  

Informant Udvælgelsesgrundlag Anvendelse 

Direktør Sætter den strategiske retning for 
Sundhedsstyrelsen og for ledelsen, 
påvirker organisationskulturen, 
direktør siden 2015 men ansat i 
styrelsen siden 2011 

Er primært anvendt til at sikre at 
den teoretiske ramme der 
anvendes i analysen er relevant i 
forhold til at belyse 
problemformuleringen 

Vicedirektør Er sammen med direktøren med til at 
sætte den strategiske retning, ansat 
januar 2019 

Empiri anvendt i analysen af 
kerneopgaven, legitimitet, 
dilemmaer, organisationskulturen 
og strategisk ledelse  

Chef 1 Chef i mindre end 5 år, varetager både 
myndigheds- og faglige 
rådgivningsopgaver  

 

Do 

Chef 2 Chef i mere end 5 år Do 

Chef 3 Chef i mindre end 5 år, opgaver med 
myndighedsopgaver og rådgivning 

Do 

Sektionsleder 
1 

Ansat i styrelsen i mere end 5 år Do 

Sektionsleder 
2 

Ansat i styrelsen i mindre end 5 år Do 
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Bilag 4 Spørgeguide 

Spørgeguide masterprojekt Marlene Øhrberg Krag, efterår 2019 

 

Tema 1: Strategisk ledelse 

1. Hvad er strategisk ledelse for dig? 

2. Hvad tænker du der skal til for at kunne være strategisk ledende? 

a. (strategisk sensitivitet, ressource mobilitet, ledelsesfællesskab) 

3. hvad gør du i forhold til at være strategisk i din ledelse? 

4. hvad er svært i den sammenhæng? 

5. Hvad tænker du at det kræver af en ledelsesgruppe at være strategisk ledende? 

Tema 2: Perspektiver på kerneopgaven 

1. Hvad anser du for Sundhedsstyrelsens kerneopgave? (hvis svaret er at skabe sundhed 

for alle så uddybende spørgsmål: hvad betyder det dig?) 

2. Hvilke forventninger giver det til Sundhedsstyrelsen? 

3. Hvad tænker du, der skal til for at kunne levere på kerneopgaven? 

4. Hvordan bruger du kerneopgaven i din ledelse?  

Introduktion til interview: 

Tak fordi du vil bruge tid på dette interview, som skal bruges som del af min 

masterafhandling på Master of Public Governance. Afhandlingen handler overordnet om 

strategisk ledelse, om ledelse i dilemmaer, og hvordan man som chef i Sundhedsstyrelsen kan 

blive mere strategisk ledende.  

Formålet med interviewet er at undersøge hvilke forståelser der er af strategisk ledelse, af 

vores kerneopgave og se på dilemmaer vi navigerer i og hvordan de påvirker os som 

organisation. 

Interviewet er semistruktureret hvilket vil sige, at jeg stiller nogle åben spørgsmål som du frit 

kan tale ud fra. Jeg optager interviewet, så jeg senere kan transskribere det, og bruge det 

som grundlag for min analyse i opgaven. 

Jeg anvender ikke dit navn i opgaven, men da organisationen ikke er stor vil dine udsagn 

muligvis kunne genkendes hvis opgaven læses internt. Jeg håber alligevel, at du vil give mig 

dine uforbeholdne input.  Om opgaven skal være fortrolig, afhænger af jer der bliver 

interviewet, i forhold til, om det er et ønske fra jer. Hvis jeg anvender direkte citater fra dette 

interview, får du dem til godkendelse. 
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Tema 2: Dilemmaer 

Når jeg ser på organisationen så ser jeg forskellige dilemmaer som vi leder i, fx skismaet 

mellem både at skulle udvikle og drifte, at være ambitiøse men med begrænsede ressourcer, 

at arbejde kortsigtet vs. langsigtet.  

1. Når du ser på organisationen hvilke dilemmaer oplever du så? 

2. Hvordan oplever du at de påvirker organisationen? (fx ledelsen, medarbejderne) 

3. Hvilke dilemmaer oplever du, som dem der har størst betydning for din ledelse?  

4. I forhold til vores kerneværdier i SST ambitiøs, klog, modig, nærværende og 

samarbejdende bor der nogen i dilemmaer i de værdier? 

Tema 3: Organisationens styring og udvikling 

1. Hvorfra oplever du, at vi henter vores legitimitet som organisation?  

2. Når du ser på Sundhedsstyrelsen, hvordan oplever du at Sundhedsstyrelsen bliver 

styret som organisation? 

a. Hvordan oplever du at det påvirker organisationen? 

b. Hvilken ledelseskultur oplever du at det giver? 

3. Når du ser på Sundhedsstyrelsen hvilken tilgang oplever du at organisationen har i 

forhold til at udvikle sig?  

4. Én af styrelsens opgaver er at følge med i udviklingen på sundhedsområdet, hvordan 

oplever du at det bliver gjort? 

Tema 4: Ledelse 

I forhold til den organisation som sundhedsstyrelsen er, både i forhold til den givne ramme 

og den kerneopgave som man gerne vil levere på  

1. Hvad tænker du, at det fordrer af ledelsen?  

2. Hvor ser du behov for udvikling for at organisationen i endnu højere grad kan løfte 

sin opgave? 

3. Hvordan oplever du det tværgående samarbejde i Sundhedsstyrelsen? 

Afslutning 

1. Når du ser på Sundhedsstyrelsen, hvor tænker du så, at den helt overordnet lykkes? 

2. Jeg har ikke flere spørgsmål, er det noget du synes, vi mangler at komme omkring? 

 

 


