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1. Indledning  
 

I det danske sundhedsvæsen er en af de store udfordringer tab af information, når 

patienten skifter mellem primær sektor (praktiserende læge) og sekundær sektor 

(hospitals afd.) og vice versa. 

Det har tit undret mig som læge, hvorfor skift mellem sektorer ofte medfører tab af 

information og dermed manglende overblik til følge. 

Det virker som om, at vi ikke arbejder indenfor samme forståelsesramme. Når der 

kommunikeres på tværs af sektorerne, forstår vi ikke hinanden fuldt ud. Men hvad værre 

er, vi er i den tro at der er gensidig forståelse, selvom der ikke er det! 

Bunder det i en antagelse om, at vi som udgangspunkt mener, at vi forstår hinanden, 

selvom vi fungerer i en meget forskellig kontekst i det daglige? Måske taler vi forskellige 

”sprog” uden at være klar over det? 

Inspirationen til at opfatte sundhedsvæsnet, som opdelt i forskellige sektorer tilknyttet hver 

sit sprog kom bla fra Niels Åkerstrøm Andersens og Justine Pors forelæsning ved  

Strategisk Human Relations Management (HRM) kurset på MPG. Deres fortolkning af 

Luhmanns funktionelle systemer og opdeling i e.g. de retslige-, økonomiske- og 

sundhedssystemer med hver deres sprog gjorde et stort indtryk og var en del af 

inspirationen til denne master. Specielt, hvordan anknytning til forskellige faglige sprog i 

de funktionelle systemer besværliggør et samlet sprog til kommunikation på tværs af 

sektorerne. Det mindsker chancen for en samlet forståelse af problemerne på tværs.  

Konsekvensen kan være en ”andetgørelse” af den anden sektor (Madsen & Vallentin, 

2018), hvor sprog virker som ”andetgørende” faktor. 

I forbindelse med forslaget til den sidste sundhedsreform (Regeringen 2019), samt i 

sundhedsstyrelsens sidste anbefaling omkring en sammenhængende sundhedsindsats på 

akutområdet (Sundhedsstyrelsen 2019), er der lagt op til tættere samarbejde i mellem 

sektorerne i sundhedsfællesskaber/klynger. Det giver et øget fokus på de mekanismer, der 

hhv. fremmer og forhindre godt samarbejde. Der er lagt op til, at se mere på tværs af 

sektorerne og forenkle kommunikationsvejene, samt rent fysisk samle den præhospitale 

visitation i landsdækkende enheder, i stedet som nu, opdelt efter regioner. Altså en 

yderligere centralisering. Det øger kravet til let forståelig kommunikation og måske et 

fælles sprog mellem sektorerne. 
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Min master afhandling tager sit udgangspunkt i indførelsen af 1813 med ideen om én 

enstrenget indgang til sundhedsvæsnet og tanken om et mere sammenhængende 

sundhedsvæsen med nedbrydning af skel mellem sektorer.  

I min master afhandling vil jeg arbejde med hvorledes forskellige faglige gruppers 

forståelse og implementering af den overordnet strategiske retning og hvilken 

oversættelse af denne strategi, har haft for det tværsektorielle samarbejde. 

Mere specifikt:  

  

 -Bruge opstarten af akuttelefonen 1813 i Region Hovedstaden, som en model 

for implementering og forskellig forståelse af opgaven i hhv. primær og 

sekundær sektor. I denne sammenhæng repræsenterer 1813 primærsektor og 

sekundærsektoren  børneafdelingen/pædiatrisk afdeling Herlev hospital. 

 

-Hvordan forskellige ”sprog” og forståelser af fagligheder knytter sig an til  

primær og sekundær sektorer og hvilke udfordringer det giver når de skal 

kommunikere sammen. 

 

Således er mit nedslagspunkt, hvilken indflydelse forskellige fortolkninger af det 

sundhedsfaglige sprog har for samarbejdet mellem de forskellige sektorer i 

sundhedsvæsnet. I denne master er der fokuseret på primær anknytning til ”symptom 

sprog”  i primær sektor (1813 og praktiserende læge) og ”diagnose sprog” i sekundær 

sektor (hospitalet). Det andet hovedspørgsmål er, om oversættelse fra ”symptom” til 

”diagnose” sprog ved sektor skift er muligt og endeligt om denne oversættelse også har 

den ønskede effekt, nemlig hurtig og effektiv behandling af akutte medicinske og 

kirurgiske tilstande hos patienten. Genstanden som eksempel for sprogets betydning for 

det tværsektorielle samarbejde er interaktion og informationsudveksling mellem 1813 og   

pædiatrisk afdeling Herlev. 

Indledningen til problemfeltet er beskrevet i baggrundsafsnittet efterfuldt af 

problemformuleringen. Analysen er opdelt efter de temaer som er taget op i de 

semistrukturede tema baserede interviews, nemlig tværsektorielt samarbejde, fagligt sprog 

og strategi/implementering og oversættelse mellem sektorerne. Disse tre hovedemner går 

igen i konklusionen. 
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 Teorivalg er valgt ud fra, at kunne se på genstanden gennem forskellige perspektiver. For 

det første sprogets betydning og anknytning til funktionssystemer ved Niklas Luhmann. 

Dernæst oversættelse af ideer ved skift mellem sektorer igennem Kjeld Arne Røvik´s virus 

og oversættelses univers. Endeligt barrierer for forståelse mellem sektorer, Søren Obed 

Madsens ”Andetgørelse”. Det er hovedlinjerne eller den røde tråd igennem denne master 

 

2.Baggrund  
 

Udgangspunktet for indførslen af akuttelefonen 1813, debut Jan 2012 først som en 

rådgivningstelefon, men fra jan 2014, som en erstatning for lægevagten i Region 

Hovedstaden, var et ønske om en enstrenget indgang til sundhedsvæsnet. Formålet var at 

forenkle borgens adgang til sundhedsvæsnet ved at skulle ringe på ét nummer, nemlig 1813. 

Indførslen af 1813 lå i forlængelse af en lang række af ændringer og forbedringer på akut-

området, som tidligere var betydeligt mindre koordineret, også tværsektorielt, og målet har 

været et mere ensartet tilbud på tværs af regionerne. Der er dog stadig betydelige 

forbedringsmuligheder specielt set ud fra borgerens synspunkt, hvor det ikke altid er helt 

entydigt, hvem man skal ringe til i fx dagtid ved akutte problemer. Her mangler i de fleste 

regioner fortsat en koordinering mellem de forskellige stakeholders (1813, 112, almen 

praktiserende læge, akut modtagelserne, kommunerne osv) (Sundhedsstyrelsen 2019).  

Tidligere var adgangen til sundhedsvæsnet adskilt gennem egen læge i dagtid og aften/nat 

gennem lægevagten og ved direkte borger henvendelse, ofte uvisiteret, i skadestuerne 

(Kjellberg J 2014). Lægevagten i Region Hovedstaden, tidligere ejet af de praktiserende 

læger, kunne enten afslutte telefonkontakten med gode råd, visiterer videre til vurdering ved 

lægevagtskonsultation, lægebesøg via taxa eller ved alvorlig sygdom direkte indlæggelse. 

Det var kun læger, hovedsageligt praktiserende speciallæger, der visiterede. Lønnen var 

god og økonomisk incitament stimulerende via en principal-agent model ved, at afsluttede 

samtaler uden henvisning til hospitalet gav dobbelt honorar (90kr mod 45kr)(Flarup et al., 

2014). Risikoen var for hurtige og korte samtaler, da indtjeningen var pr opkald og dermed 

måske dårligere service til følge (Mohammed, Clements, Edwards, & Lester, 2012). 

Fordelen var, at ventetiden i lægevagtens telefon ofte var kort, 80% under 4 min.  

 Region Hovedstaden så initialt gerne de praktiserende læger, som en del af 1813, men 

forhandlingerne mellem de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Region 
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Hovedstaden v.Vibeke Storm og Svend Hartling, brød sammen i marts 2013 og fremadrettet 

skulle 1813 primært være sygepleje bemandet, med backup fra nogle få læger ved 

tvivlsspørgsmål. Resultatet var, at PLO boykottede ordningen og kun ganske få 

almenmedicinske speciallæger deltog fremadrettet i 1813.   

Region Hovedstaden stod nu, som den eneste region i DK med en primær sygeplejevisiteret 

akuttelefon, så den kunne ikke længere hedde lægevagten (navnet lægevagten ejede PLO), 

men skiftede navn til telefonnummeret 1813. 1813 skulle overtage lægevagten fra januar 

2014. 

Pressebevågningen var stor (361 artikler i landsdækkende og lokalaviser jan 2013-jan 2014) 

op til start og bekymringen stor, da 1813 skulle servicere 1,7 mill. kunder og modtage ca 1 

mill. opkald om året. Artikler fra Berlingske august 2013 (Berlingske 2013) med titlen 

”Højtspil om hjælp til akut syge” indrammer meget godt spændingsfeltet, der var i 

befolkningen, samt blandt de involverede parter med Region Hovedstaden i front og et kritisk 

PLO på sidelinjen. Retorikken var hård på begge sider med beskyldninger om at:” gamble 

med borgernes helbred” fra PLO´s side osv. Kronik i Politikken marts 2013 (Politikken 

2013):”Vagtlægesystem slagtes i Region Hovedstaden” fra PLO´ s formand illustrer, hvor 

hårdt linjerne var trukket op. 

Det var således et paradigme skifte, at borgerens første telefoniske kontakt pr. 1 jan 2014 

ikke var en læge, men en sygeplejerske. Det skifte, rammesætter også en del af denne 

masters hovedfokus, nemlig samarbejdet på tværs af sektorerne mellem 1813 og pædiatrisk 

afdeling Herlev med to forskellige sundhedsfaglige kompetencer, nemlig sygeplejersken og 

lægens virkelighed.  

Vi zoomer nu ind igen på vores objekt/genstand, nemlig samarbejdet mellem 1813 og 

pædiatrisk afdeling Herlev hospital. 

Glostrup og Gentofte børneafdeling fusionerede i 2011 på Herlev matriklen, som en stor 

børneafdeling. Herlev børneafdeling blev udpeget af Region Hovedstaden i oktober 2013 til 

at modtage alle syge børn pr 1 jan. 2014, der tidligere var blevet set i lægevagten. De havde 

således kun 3 måneder til at bemande og organiserer det! Det var udgangspunktet for 

samarbejdet mellem 1813 og pædiatrisk afdeling Herlev.  

Hvordan ville denne metamorfose gå?  Og ville det få nogen konsekvenser, at det før var 

læge til læge kommunikation mellem lægevagt og læge i akutmodtagelsen, til nu at være 

sygeplejerske i 1813 i kontakt med læge i akutmodtagelsen? Ville kommunikationen fortsat 
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være forstålig på tværs af sektorerne? Tror vi, at sundhedspersonale med forskellig faglig 

baggrund forstår hinanden eller har vores forskellige baggrund afgørende betydning for 

hvilket sprog vi knytter an til og dermed forstår? Det er hovedspørgsmålet som denne master 

vil forsøge at afdække! 
 

3.Problemformulering 
 

-Hvordan er samarbejdet og forståelsen mellem de to sektorer/systemer, det præhospitale 
1813 og den pædiatriske modtagelse på Herlev hospital og hvilken indflydelse har 
anknytning til forskelligt ”fagligt sprog?”.  
 
 
Med følgende underspørgsmål: 
 
  
 -Hvordan har samarbejdet mellem pædiatrisk afd. og 1813 udviklet sig? 

 

 -Hvilke konsekvenser har omstruktureringen af lægevagtssystemet til 1813 haft 

 for håndteringen af den akutte pædiatriske patient i hospitalsregi? 

 

- Hvilke faktorer er hhv. fremmende og hæmmende for et godt tværsektorielt 

samarbejde? 

 

-Hvilken betydningen har denne forskellige anknytning til faglige sprog for 

overgangene mellem 1813 og pædiatrisk akutmodtagelse på Herlev hospital. 

 

-Er det tværsektorielle samarbejdet udfordret af, at der knyttes an til forskellige 

faglige sprog i sektorerne fx blandt sygeplejersker og læger. 

 

-Har der været eksempler på vellykkede oversættelser mellem de faglige sprog? 

 

-Har der været eksempler på mislykkede oversættelser tværsektorielt? 

 

-Har 1813 oprindelige strategi været en emergent proces og har medarbejderne haft 

indflydelse på processen? 
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4. Teoretisk ramme  
 
Af plads hensyn har jeg valgt kun at medtage de dele af teorierne som jeg har aktiv har 

brugt t i analysen. Således er fx Røviks virus teori fokuseret på metaforen virus som 

applicerbart på en organisations ide og dens virale egenskaber, hvorimod fx kopiering og 

addering ikke er medtaget, da der i empirien ikke er eksempler på det.  

 
4.1 Sprog som en del af sociale systemer 
 
Sprog er en vigtig del af de faglige systemer, som vi omgiver os med. Det giver en 

afgrænsning og tilhørsforhold, når et specifikt sprog fx diagnosesprog knytter an til 

lægestanden. Samtidigt er det også effektivt, da helt specifikke termer beskriver nøjagtigt 

forskellige genstande og handlinger som alle i systemet ved hvad er (e.g diagnoser). 

 I sundhedsvæsnet er der mange faglige systemer, der taler sammen, men ofte med 

forskelligt fagligt sprog og forforståelse. For at nærme sig forståelsen af tværsektoriel 

kommunikation, giver Niklas Luhmanns funktionssystemer et interessant rammesættende 

perspektiv. 

Niklas Luhmann betragter vores avancerede samfund som bestående af forskellige 

funktionelle systemer, som er indbyrdes uafhængige og lukker sig om sig selv for på en 

måde at forsimple virkeligheden, så der kun tales i et specifikt sprog eller logik indenfor hvert 

funktionssystem. 

 
Fig 1. Udviklingen i Velfærdssystemer over tid (Andersen & Pors, 2014) 
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Historisk har kompleksiteten steget i samfundet og dets organisering. Luhmann 

argumenterer for 3 differentieringsformer eller organiseringer i et historisk perspektiv 

(Luhmann, 1977): 
1.  Segmentær. Tid jernalder bestående af stammer, familier og landsbyer. Differentiering var 

kun mulig i mand/kvinde, medicinmand og høvding. Ingen hierarkisk opdeling. 

2. Stratifatorisk: Middelalder. Øget kompleksitet ifa. lagdeling i bønder, herremænd , adel og 

konge.  

3. Funktionel: Nutid. Ikke hierarkiske systemer, men adskilte globale systemer. Kommunikation, 

retssystemet, sundhed og omsorgssystemet. 

 

 
Fig 2 Funktionssystemer (Andersen & Pors, 2014) 

 

De nuværende funktionssystemer, er således adskilte fra hinanden, men ligeværdige som 

figuren angiver ved at de er sideordnet og ikke lagdelt som i middelalderen. 

Funktionssystemerne har internt deres egen logik og knytter også an til deres eget sprog. 

Fordelen ved denne organisering er en forenkling af virkeligheden, hvor man anskuer 

forskellige problemer med fx sundhedsvæsnets eller behandlerens logik og blik. Andre 

logikker som fx det retslige udelukkes (Savelsberg & Teubner, 1994)(Mathur, 2008).  

Et dikotomt sprog fremkommer til afklaring af de problemstillinger, som funktionssystemet 

stilles overfor. I behandlersystemet vil den dikotome kode værei syg/ikke-syg. Det er i 

behandlersystemets det eneste rationelle svar på, hvordan patienten præsenterer sig og 

kun det  vil blive besvaret. Det giver en stabilitet i systemet, at det kun er dette problem der 

tages stilling til. Andre spørgsmål er for så vidt uvedkommende.   Det vil sige, at hvert enkelt 

funktionssystem har sin egen isolerede logik, der ikke kommunikerer med de andre 
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funktionssystemer. Behandlersystemet er fx uinteresseret i det retslige spørgsmål om pt. 

har ret/uret til en given behandling i retslig forstand. Det perspektiv vil er ikke inkluderet i 

behandlersystemet. Det enkelte system lukker sig om sig selv.   

Det retslige system retter sig mod ret/uret og det er kun indenfor denne logik, at der kan 

kommunikeres (Luhmann 1989, 1992). Det vil i dette tilfælde altid være en fordel at have ret 

ligespm ikke syg. Man vil således have opbakning fra det bagvedliggende system i dette 

tilfælde Loven (Luhmann 1989). 

Som Niels Åkerstøm Andersen udtrykker det (Velfærdsledelse 2014): 

”Funktionelt lukker det retslige kommunikationssystem sig om funktionen at tage 

forholdsregler mod konflikter og sikre stabile forventninger, som kan overleve konkrete 

skuffelser” 

Al anden indblanding virker ikke relevant. Den dikotome beskrivelse af verdenen er samtidigt 

komplet, da der ikke findes noget der beskriver lidt uret eller næsten ret. Der er kun ret/uret! 

Således fordrer denne opdeling også en risiko for enorme blinde vinkler, da det er et meget 

reduceret, men dejligt enkelt verdensbillede.  

 Der findes således ikke nogen superkoder, der kan forbinde de forskellige 

funktionssystemer sammen på tværs. De kan ikke forenes i et fælles perspektiv, netop fordi 

de internt er dikotome.  

I omsorgssystemet (1813, kommunen) er det generaliserede medie, omsorg. Det er 

rammen. Sproget bliver derfor koden hjælp/ikke-hjælp. Socialrådgiveren skal afkode 

klientens henvendelse til om det specifikke problem falder enten i kategorien Hjælp/ikke-

hjælp. Der sker en syntese, hvor de interne regler i socialforvaltningen fører frem til en 

afklaring, som enten munder ud i handlingen hjælp eller ikke hjælp  (La Cour & Højlund, 

2008). 

 

De forskellige funktionssystemer er dog indbyrdes afhængige af hinanden (Mathur, 2008). 

Det ene funktionssystem kan ikke afløses af et andet, derfor er de både en støtte, men også 

en byrde for hinanden (Andersen & Pors, 2014). Feks kan et godt økonomisksystem 

understøtte sundhedssystemet med penge, men aldrig erstatte det! 

Så Luhmanns teori univers er en konsekvens af en hyper specialisering i samfundet og giver 

os mulighed for at se resultatet af den sproglige tilknytning til sektorerne og betydningen for 

samarbejdets kvalitet. 
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Kjell Arne Røviks forståelse af samarbejde beror på, hvordan nye ideer forstås i nye 

sammenhænge, når ideerne rejser fra en organisation (1813) ind i en ny (hospitalsverden) 

og hvordan ideen ændrer sig når nye blikke omformer dens egenskaber og udseende. Der 

kan sågar ske en mutation! 

 

4.2 Kontekstualisering/dekontekstualisering  
 
Kjell Arne Røviks udgangspunkt er pragmatisk institutionalisme fra bogen ”Trender og 

translajoner (Røvik, 2010). Begrebet kontekstualisering, hvor en ide eller adfærd skifter fra 

en sektor til en anden og derved skifter kontekst er relevant i vores sammenhæng med 

tværsektorielle overgange.  Ideent ages ind i en ny sammenhæng, hvor andre interessenter 

ser på ideen og vil forsøge at forstå og påvirke den. Hvordan modtages nye ideer fra andre 

sektorer og hvordan ”oversættes” de i en ny kontekst?  

Kontekstualisering drejer sig om, hvordan ideer som kan repræsentere forskellige 

praksisser bliver indført i en ny kontekst/firma/organisation og hvad der sker med ideen eller 

praksissen, når den udsættes for den nye påvirkning, som den nye kontekst producerer. 

Ideen fødes ind i en anden kontekst fx regionen og nu flytter ideen sig ud i virkeligheden, ud 

i en hospitalsafdeling eller akutmodtagelse. En af disse ideer eller praksisser kunne være 

præhospitalvisitaionen ved 1813. 

Der udvikles forskellige udviklingsarenaer i organisationen, hvor nye ideer kan afprøves. 

Disse areaner vil være præget af oversættelses- og omformningsregler, hvor den modtagne 

part kan have forskellige frihedsrettigheder til at lave ideen om. Ideen om 1813 vil godt 

kunne betragtes som sådan en. 

Dekontekstualisering er når man udfører en ide fra en organisation  pakke den og gøre den 

klar til at blive ført ind i ny organisation.  

Behovet ses ofte når succesfulde praksisser eller arbejdsformer identificeres i et firma og 

”udhentes” af en ”udhenter” til et andet firma med det formål at implementer den anvendbart 

i et nyt firma eller organisation (Røvik, 2010) . 

Vi taler her om ”løsrivelse” af en ide. Der er imidlertid flere faktorer, der kan enten lette eller 

vanskeliggøre denne ”løsrivelse”. Der tales om begreberne eksplicitet, kompleksitet og 

indvævethed. Eksplicitet dækker over i hvilken grad ideen kan sprogliggøres, kodes og 

dermed præciseres for dermed at synliggøres og gøres kommunicerbart.  Visse egenskaber 

er dog vanskeligt oversætbart: Citat: ”We know more than we can tell” (Polanyi & Grene, 
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1969) forklarer godt, at omfanget af alle ideer eller praksisser ikke altid kan verbaliseres. 

Kompleksitet beskriver hvor mange aktører der er indblandet. Jo flere aktører des mere 

kompleks og dermed også vanskeligere at overføre til en anden organisation. Netop fordi 

det er kompleksiteten i netværket, der får ideen til at fungerer.  

Indvævethed beskriver hvor stærkt en praksis er forankret i en specifik organisations 

kontekst. Altså i hvor høj grad netop denne ide er afhængig af interaktionen mellem fx 

leverandører, konsulenter, forskere i dette firma eller måske multinationale organisation. Så 

jo mere indvævet des vanskeligere er det at overføre ideen.  

Der findes flere eksempler på mere eller mindre vellykket oversættelses forsøg mellem 

organisationer og sektorer. En klassisk indikation af manglende optag er fx frikobling (Røvik, 

2010), hvor ideen tages ind men kommer ikke er i brug. Specielt kritisk for succes, er at 

oversættelserne gøres konkrete med eksempler og har målbare succeskriterier. 

En anden inspirerende måde, at se en ideen på er som en metafor illustreret som en virus 

(Røvik, 2011), der prøver at inficerer en anden organisation med sin egenskaber. Den 

modtagne ”vært” har som modtræk forskellige beskyttelses mekanismer som immunitet og 

rejection. Virus egenskaber er kendetegnet ved infectiousness, replikation, inkubationstid 

og mutation. Denne metaforisering er også applicerbart på den tværsektorielle 

problemstilling. 

Slutteligt introduceres begrebet ”andetgørelsen”  (Madsen & Vallentin, 2018)(Søren Obed 

Madsen 2016). 

Princippet i andetgørelse er, at en gruppe indenfor fx en organisation generaliserer 

egenskaber om en anden gruppe, ofte for at tildele sig selv mere magt. Man reducerer 

heterogene til homogene egenskaber om gruppen ved at forsimple virkeligheden.  

Eksemplet indenfor sundhedsvæsnet er fx  andetgørelse mellem djøffere i direktionen og 

fagprofessionelle i fx sundhedsvæsnet. De fagprofessionelle vil hævde at djøfferne ved 

intet om det reelle arbejde med de varme hænder i afdelingen med patienterne og at de 

blot er interesseret i regneark og effektiviseringer. Derfor behøver de fagprofessionelle i 

mindre grad følge anvisninger herfra, og giver sig selv magt til at vurderer om regler skal 

følges eller ej i hvert enkelt tilfælde. Djøfferne vil hævde, at de fagprofessionelle er egen 

nytte optimerende og ikke har blik for den samlede økonomi og er uden ansvar for de 

samlede budgetter. De vil derfor give sig selv yderligere magt til styring af økonomien. 
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Denne øgede styring vil af de fagprofessionelle bekræfte dem i deres antagelse af 

djøfferne som ensidigt økonomi fokuseret, hvilket kan fører til en yderligere andetgørelse 

og en ond spiral kan være startet. Man er således mindre interesseret eller nysgerrige på 

hinandens virkeligheder og forenkler forestillingen om verdenen i ”os” og ”dem”.  Risikoen 

er naturligvis en voldsom forenkling af virkeligheden, men ofte også forkert fremstilling da 

man fikserer verdenen i denne opfattelse. Andetgørelse kan være forhindrende for effektivt 

tværsektorielt samarbejde, da den netop denne fastholdelse af en anden sektor kan fører 

til myter og misforståelser og være vanskelige at nedbryde 

Eksempler på dette senere i analysen og konklusionen. 

 

5. Metode  
 

5.1 Metodiske refleksioner. 
 
Emneområdet jeg har valgt er samarbejdet mellem regionens akuttelefon 1813 og 

pædiatrisk afdeling (afd) på Herlev hospital. Da jeg selv er læge og arbejder som overlæge 

på medicinsk/infektionsmedicinsk afd. Herlev hospital, har jeg bevidst valgt et område der 

ikke direkte indbefatter mit eget arbejdsområde. Dette for som observator og interviewer 

bedre at være i stand til at se mere objektivt på feltet/genstanden, her det tværsektorielle 

samarbejde mellem 1813 og pædiatrisk afd. Det har været et bevidst valg for, at tidligere 

egne erfaringer fra området ikke skulle influere i så høj grad på processen.  

Dette metodekapitel er skrevet med det formål at skabe, så meget transparens som muligt, 

hvordan de enkelte metoder er udvalgt, hvilket perspektiv der er valgt og hvordan de er 

blevet udført. Desuden hvordan tilgangen til metoderne har ændret sig undervejs i 

processen, samt hvordan initiale spørgsmål i spørgeskema enten krævede uddybelse eller 

hvor enkelte spørgsmål virkede obsolete i takt med at interviewsene blev gennemført. 

Det har således i høj grad været en emergent proces. 

 

 

5.1.1 Metodens vej og erkendelser/ændringer undervejs 
 
Ved det initiale arbejde med problemformulering og fokus for afhandlingen, var mit 

udgangspunkt et andet og måske mere forudindtaget, primitivt og unuanceret i forhold til 
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organisationen 1813. Den første version blev produceret under MPG kurset Metode med 

professor Nanna Mik-Meyer. 

Den første problemformulering så således sådan ud: 

 

”Hvordan er samarbejdet og forståelsen mellem de to sektorer, det præhospitale 1813 og 
den pædiatriske modtagelse på Herlev hospital?  ”  
 
 
Følgende underspørgsmål: 
 - Hvilke organisatoriske udfordringer har omstruktureringen fra lægevagt til 1813 
  medført? 
 -Hvilke konsekvenser har omstruktureringen af lægevagtssystemet til 1813 

 for håndteringen af den akutte pædiatriske patient i hospitalsregi? 

 -Hvordan har samarbejdet mellem pædiatrisk afd. og 1813 udviklet sig? 

 -Hvordan er samarbejdet med 1813 ifølge pædiatrisk afdeling Herlev? 

 -Hvordan er samarbejdet med 1813 set fra den praktiserende læges vinkel? 

 

Efter gennemlæsning af dokumenter og interviews ændrede fokus sig mere i den sproglige 

retning til følgende problemformulering: 
  

Hvordan er samarbejdet og forståelsen mellem de to sektorer/systemer, det præhospitale 
1813 og den pædiatriske modtagelse på Herlev hospital og hvilken indflydelse har 
anknytning til forskelligt ”fagligt sprog”? 
  
 -  

 

De gennemførte interviews og specielt besøgene i institutionen 1813 på Telegrafvej i 

Ballerup gav et meget mere nuanceret billede af 1813, som en stor professionel institution.  

Min egen forforståelse af 1813 inden var meget mere simpel og præget af mine egne 

oplevelser, hvor fejlvisiteret patienter i voksen akutmodtagelsen ofte fyldte meget.  

Min forståelse af 1813´s udgangspunkt som institution og hvilke arbejdsbetingelser de har 

haft, hvor de fx ikke havde adgang til kvalificeret læge arbejdskraft pga bruddet med PLO i 

marts 2013, har givet en meget større forståelse for, hvorfor 1813 har taget de valg, som 

var nødvendige. Fx at satse på sygeplejerske arbejdskraft var bevidst og førte til at symptom 

diagnostik blev fremherskende fremfor diagnosesystem. Sygeplejersker har simpelthen ikke 

uddannelsen til at stille lægediagnoser! Fakta, at 1813 håndterer omkring 1 mio. opkald 

årligt og kun ganske få, ca.10% fører til en egentlig vurdering på hospitalet satte tingene i 
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et andet relief. Ligeledes hvordan 1813 løbende professionelt har arbejdet med visitation og 

brug af skabeloner indenfor forskellige sygdomskategorier gjorde indtryk.  

Således har den sidste problemformulering og underspørgsmål været præget af det 

analytiske arbejde med interviewsene og hvordan både 1813 og pædiatrisk afdeling 

løbende har arbejdet med de udfordringer der er.  

Problemformuleringen rettede sig i højere grad mod den forskellige sproglige anvendelse til 

at beskrive pt. situation, når 1813 visiterede patienten i telefonen, sammenlignet med den 

”oversættelse” som lægen på hospitalet gør af 1813 kommunikation. Det blev mere og mere 

klart, at der anvendtes to forskellige faglige sprog hhv ”omsorgs/symptomsprog” og 

”diagnose/lægesprog”. 

Min erkendelse har således arbejdet i hermeneutiske cirkler, hvor en forforståelse er blevet 

afløst af en ny erkendelse efter at ny indsigt har åbenbaret sig. I Interviews er specielt fokus 

på fagligt sprog blevet mere tydeligt og hvilke udfordringer det giver, når sprog skifter 

kontekst ind i en nu organisation. 

 

Spørgsmålet om strategi og implementering kom til at fylde mindre, da det viste sig at 

strategipapiret fra regionhovedstaden om 1813 mest omhandlede fysiske rammer og mindre 

retningslinjer for implementering. Faktisk oplevede pædiatrisk afd , at der ikke var en strategi 

og de selv måtte udvikle deres egen strategi og implementerings strategi. 

 

5.2 Videnskabsteoretisk udgangspunkt 
 
Videnskabsteoretisk har denne opgave et konstruktivistisk perspektiv med en fænomologisk 

metode.  

Ontologisk dvs læren om det værende eller hvordan opfatter vi verdens beskaffenhed 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010) bliver i det konstruktivistiske perspektiv betragtet som en 

virkelighed der er ”konstrueret”. Altså hvor virkelighed er ”flydende” i tid og sted og er 

konstrueret i sociale, kulturelle og historiske kontekster. Denne ontologi er helt afhængig af, 

hvem der ser på virkelighed i vores eksempel forskellen i kommunikation mellem borger og 

sygeplejerske i 1813 og forholdet mellem læge og patient, som er to vidt forskellige 

kontekster.   

Epistemiologi er erkendelsesteori om, hvordan vi tilvejebringer viden om det genstandsfelt 

vi har defineret i ontologien. Her er erkendelsen i det fænomologiske perspektiv, at der 
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findes ”meningsprovinser” (Bech-Jørgensen, 2005) hvor der findes flere forskellige 

virkeligheder på en gang helt afhængig fra hvilket synspunkt man ser på genstandsfeltet fra. 

I vores opgave har jeg forsøgt som metode at leve mig ind empatisk i de verdener vi har 

besøgt. Det er verdenen set udfra hhv. 1813  og hospitals perspektiv. Her står Schutz citat 

central:” Strengt taget findes der ikke sådan noget som rene og skære kendsgerninger. Alle 

kendsgerninger er til at begynde med kendsgerninger, der er blevet udvalgt af vores 

bevidsthed. De er således altid fortolkede kendsgerninger…”(Schutz 2005).  

Det beskriver det relative i den verden der bliver observeret, som er helt afhængig af de 

briller og den baggagrund, der ser på objektet. 

I den sammenhæng har min egen baggrund som læge naturligvis en indflydelse og farvning 

af hvordan jeg håndterer den viden jeg får af det genstandsfelt der bliver iagttaget. Jeg kan 

ikke sige mig fri for, at jeg som observatør fortolker på de kendsgerninger jeg hører eller ser. 

Jeg har en vis forforståelse af genstanden. 

En begrænsning er noget af den forudtagethed, jeg har når man tidligere har beskæftiget 

sig med området. I dette tilfælde 1813, hvor jeg som overlæge har set hvordan 1813 

henvisningsmønster fungerer i en voksen akutmodtagelse. Jeg har forsøgt, at se bort fra 

disse tidligere opfattelser her i opgaven, men kan naturligvis ikke helt sige mig fri for at 

tidligere erfaring med området vil lyse igennem på godt og ondt. 

Det videre arbejde er således præget af hermeneutik altså hvor en primær forforståelse 

bliver udfordret af nye viden og indsigt og fører til nye fortolkninger og erkendelser. Det er 

en fortløbende proces, som fortsætter jo mere information man får om emnet og små 

justeringer sker i et cirkulært mønster (Heidegger, 2010) . 

 

5.3 Valg af metode: Dokument, interview og teori 
 
I metode valg har jeg valgt en triangulering mellem dokumenter i form af diagnose koder 

ICPC2, diagnosealgoritmer (1813), avisartikler og VIVE rapport om 1813 (Kjellberg J. 2018), 

KORA rapporten 2014 (Kjellberg J 2014). Interviews i form af semistrukturede interviews, 

hvor der er gået dybden med de beskrevne punkter i problemformuleringen. 

Ekstraktionen af pointerne fra de tre interviews er sat ind i en kontekst og diskuteret forhold 

til forskellige sprog set ud fra Luhmanns perspektiv om funktionelle systemer, samt Røviks 

anskuelser når ideer skifter vært/organisation som en virus der skifter fra person til person 

og hvordan den nye ide optages eller inaktiveres eller endda afstødes, som en 
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organtransplantation der afstødes i en ny vært. Ligeledes hvordan ideer får en ny mening 

når det de skifter kontekst på tværs af sektorer (Røvik, 2010). Endelig behandles begrebet 

”andetgørelse” (Madsen S O 2016) som en barriere for tværsektorielt samarbejde. 

 

Det er behandlingen af emnet mellem disse tre forskellige medier,  dokumenter, interviews 

og teorier der danner trianguleringen og underbygger masterens pointer og underbygger 

troværdigheden. 

 

5.4 Forskningsdesign 
 

For at få et så nuanceret indblik i samarbejdet og udviklingen mellem 1813 og pædiatrisk 

afd. Herlev valgte jeg de semistrukturede interviews. Metoden blev valgt, fordi de 

semistrukturede interviews giver mulighed for en mere fleksibel spørgeteknik som åbner op 

for at man kan gå i dybden med emner som under interviewet viser sig at være interessant 

eller overraskende. 

 
5.4.1 Valg af metode semistrukturede interviews 
 
Udgangspunktet for de semistrukturede interviews var først udformningen af en 

temabaseret spørgeguide afdækkende tre hovedtemaer nemlig:  tema1: Beskrivelse af 

organisation; tema 2: Samarbejde på tværs af sektorer og tema 3: Strategi og 

implementering af 1813. 

(Se bilag 1). 

Hvert interview startede med en introduktion til emnet: Hvordan fungerer det tværsektorielle 

samarbejde, når nye tiltag som 1813 introduceres? Forstår den ene sektor den andens 

udfordringer? Og kan vi tale om det og forstår vi hinanden? Således introduceres 

respondenten til den kontekst der skal besvares i. 

Rollefordelingen i interviewet blev også gjort klart, at interviewer er den kompetente 

uvidende person og han/hun er eksperten. Dette for at sikre, at sproget der bliver svaret i 

ikke bliver for indforstået og at i den interviewede skal forsøge at betragte mig som den 

kompetente borger og ikke som læge som jeg i virkeligheden er! 
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Hvis der inden for det enkelte spørgsmål enten viste sig nye spændende vinkler havde 

intervieweren lov til at eksplorer dette og evt uddybe spørgsmålet, hvis det ikke blev 

besvaret udtømmende set ud fra interviewerens synspunkt. Det betød også, at besvarelsen 

efterfølgende var så uddybende, at nogle af de efterfølgende spørgsmål blev overflødige og 

derfor valgte jeg at se bort fra dem, da det ellers ville ødelægge flowet i interviewet. 

Interviewet set fra min vinkel skal gerne være et fortroligt rum, hvor samtalen glider ret 

flydende og ikke bliver alt for opdelt. Desuden skal man være god til at give den anden rum 

til at svare og ofte der hvor respondenten tøver kommer der ofte noget interessant 

(Charmaz, 2008). 

Hermanowitch (Hermanowicz, 2002) tilgang til det gode interview med citatet rammer 

meget godt:     
”Great interviewing is not pure sex; it’s a romantic-like dialogue that progressively moves 

through stages (of revelation) and enacted rituals (greetings and introductions,  

questioning, explanation) culminating in the most intimate of exchanges (“intercourse”), 

even if all done within an hour’s time. Therefore, the interviewer’s respondent can be  

understood not as a pawn, mark, or “easy thrill,” but as a cherished “date” that must be 

understood as well as protected (mostly through anonymity) from injuries that can occur 

from self-disclosure.” 

 

Selvom mine interviews nok ikke helt lever op til det beskrevne citat, så var der momenter 

hvor ”intimiteten” også fremkom, specielt når centrale emner blev behandlet eller der 

dukkede op nye erkendelser op. 

Kvale og Brinkmann (Kvale & Brinkmann, 2009) beskriver det således:  

 ”Det semistrukturerede livsverdensinterview søger at indhente beskrivelser af den interviewedes 

livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener; det afføder en 

række temaer, der skal dækkes, såvel som nogle forslag til spørgsmål”   

 

Alle interviews blev optaget elektronisk på en Iphone 6 (Apple) ved brug af indtaling via 

”Memofunktion”. Det skete efter accept fra den interviewes side og der blev også givet 

tilladelse til at interviewet ikke skulle anonymiseres. 
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Efterfølgende blev de indtalte interviews transskriberet i sin fulde længde og skrevet ind i 

word (bilag 2,3,4) 

5.4.2 Kodning og pointer semistrukturede interviews 
De tre interviews blev minutiøst gennemgået og kodet for  ”samarbejde”, ”Sprog” og 

”strategi” der efterfølgende blev der  ekstraheret på tværs af de tre interviews (Charmaz, 

2008). Det er således udvalgte pointer i svarene fra spørgeguiden, der præsenteres i 

analysen. De udvalgte svar er desuden valgt til at belyse de spørgsmål, der er i 

problemformulering og dets underspørgsmål. Illustrative citater er ligeledes noteret og 

gengivet i analysen. 

5.4.3 Refleksion over generaliserbarhed 
De tre interviews blev valgt ud fra de kriterier at de ud fra hver deres perspektiv belyste 

forskelligt samarbejdet mellem 1813 og pædiatrisk afd. Det drejer sig om ”thick descriptions” 

(Geertz, 1973) hvor interviews er righoldige på citater og beskrivelser af virkeligheden. De 

interviewpersoner, der deltog havde alle en længere historik i samarbejdet og havde 

arbejdet i flere år indenfor området (de fleste fra starten af samarbejdet med1813). De må 

således betragtes som havende en stor erfaring indenfor området og tidsmæssigt også 

kunnet udtale sig om udviklingen af samarbejdet og under hvilke betingelser dette foregik. 

 

Flyvbjerg beskrivelse af egenskaber ved casestudier har været inspirerende (Flyvbjerg, 

2010). Begrebet strategisk stikprøve kan bruges i dette tilfælde, hvor interview personerne 

har været udvalgt ud fra deres position og tilknytningsforhold til 1813 se nedenstående 

 
1. Overlæge funktionsansvarlig akutområdet pædiatri Marianne Sjølin(bilag2) 

2. Vicedirektør for akutberedskabet region hovedstaden Trine Mottlau (bilag3) 
3. Overlæge hos akutberedskabet Region Hovedstaden Asmus Bisgaard (bilag4) 

 

Der er således to repræsentanter for 1813 organisationen på hvert sit organisatoriske 

niveau samt én fra pædiatrisk afd.  Antallet af interviews er således begrænset, men til 

gengæld er der gået i dybden i de enkelte interviews med det formål at få nogle ”tykke 

beskrivelser” af specielt det sproglige felt med flere gode eksempler og citater der kunne 

bruges i rapporten.(Flyvbjerg, 2010). 
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En kritisk case kan hidrører historien om ny navngivning af spor til visitationen på sygehuset 

i ”sygdomsspor” og ”vurderingsspor” og pointen om forskellig forståelse af de samme ord i 

forskellige sektorer. 

Ekstrem case er illustreret i historien om 3 måneders forberedelse til et helt nyt system i 

pædiatrisk regi på Herlev hospital. 

På den måde belyser de forskellige interviews og cases samt historier udplug fra 

virkeligheden, men jeg vil hævde at mange af pointerne alligevel har en generaliserbarhed 

til andre kontekster i en anden offentlig organisation og dermed  muligt almen gyldig. 

 

5.5 Projektets begrænsninger 
 
Projektet ser på genstanden samrbejdet 1813/hospital ud fra 3 perspektiver:primærsektor 

v /1813, sekundærsektor v/hospital og overordnet niveau v/vicedirektør niveau Region 

Hovedstadens akut beredskab. Disse 3 vinkler er udvalgt for at få belyst 

problemformulerings spørgsmål, samt i håbet om en ny erkendelse. 

Billedet er dog lagt fra dækkende for hele feltet. Der er masser af blinde pletter ved fx, at 

der er stemmer i sundhedsvæsnet, der ikke er taget med. Havde bla overvejelser om 

interview med en praktiserende læge, men gik bort fra det igen, da fokus var forholdet 

mellem 1813 og hospitalet. Et blik fra den praktiserende læge på 1813 kunne naturligvis 

godt være interessant men valgte det fra af hensyn til fokusering af opgaven. Ligeledes 

borgerens syn er heller ikke medtaget selvom relevant, men fravalgt pga omfanget af 

opgaven. 

Teorivalg indskrænker også behandlingen af emnet omkring tværsektorielt  samarbejde. 

Det indsnævre diskussionen omkring betydningen af sprogets tilknytning til hver sin sektor, 

samt hvordan ideer skifter værdi, når de skifter kontekst fra sektor til sektor. Magtbegrebet 

v/ Foccault ville også have været oplysende, hvordan magten udspiller sig fx imellem PLO 

og direktionen i Region Hovedstaden i 2013.  Sprog isoleret set som magtsymbol er et 

spændende emne.  
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6 Analyse   
 

Dette afsnit beskriver den empiriske analyse af de foretagne interviews. Det er her, hvor de 

empiriske resultater og citater fra de semistrukturede interviews møder den definerede 

teoriramme. Man kan sige, at virkeligheden møder teorien. 

Jeg har valgt at dele analysen op i følgende emner, hvor bidrag fra de forskellige 

interviewdeltagere indgår. 

 

 -Tværsektorielt samarbejde 

 -Fagligt sprog 

 -Strategi, implementering og oversættelse 

 

Under hvert afsnit vil det i kursiv fremgå hvilke hoved- eller underspørgsmål fra 

problemformuleringen, der bliver besvaret eller behandlet. 

 

Første del handler om samarbejdet mellem 1813 og pædiatrisk afd Herlev. Dels, i hvor stort 

omfang der har været samarbejde og hvordan udviklingen har været. Dernæst hvilke 

faktorer der enten har været fremmende eller hæmmende for samarbejdet og slutteligt en 

anbefaling for tværsektorielt samarbejde. 

 

Anden del handler primært om, hvordan hver enkelt sektor knytter an til forskellige faglige 

sprog. Udfordringer når to sektorer skal kommunikere på tværs om en patient eller sag der 

skifter sektor eller kontekst. Her er det tydeligt, at i visse situationer sker der noget andet 

end forventet, når patienten skifter kontekst. Det forventede reaktionsmønster på en given 

information er langt fra altid forudselig. Det handler om tolkning på fagligt sprog, som kan 

være forskellig i de to sektorer. 

Tredje del beskriver, hvordan sektorerne forholder sig til strategi og implementering. 

Desuden hvordan de oversætter de forskellige strategier i en anden kontekst. Ligges der 

noget til eller trækkes der fra, kobles der til eller fra strategien? I vores tilfælde var vores 
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interview personer faktisk selv forfattere til strategien, da der ikke var nogen inden start af 

1813, ikke en de kendte! 

 Det vil fremgå af teksten, hvornår interviewer spørger og respondent her angivet ved A, og 

i hver sektion angivet ved navn. Således er det klart fra hvilket perspektiv, hvorfra vi ser på 

genstanden ”Det tværsektorielle samarbejde” . Desuden også hvilket spørgsmål der bliver 

besvaret. 

Indenfor hvert afsnit kan der også indgå dokument bidrag. Dokumenter er også skrevet med 

en ”stemme” og et valgt perspektiv, så derfor vil dokumentets oprindelse også fremgå og 

blive diskuteret. Den enkelte spørgsmål fremhævet er både fra spørgeguiden og nye 

opfølgende spørgsmål der fremkom under samtalen. 

 

Men først vil jeg præsentere de 3 interview personer for at deres baggrund og perspektiv er 

klart: 

1. Overlæge Marianne Sjølin.  
Arbejder som overlæge i pædiatrisk akutmodtagelse på Herlev hospital og er 

ansvarshavende på det pædiatriske akutområde. Har været ansat siden 2011 dvs. før 

starten af 1813. Hendes baggrund er således ideel, da hun har være med fra starten og 

også tidsmæssigt har kunne se en udvikling fra start til slut. Hendes blik er fra 

behandler/læge, personale og patients perspektiv. 

 

2. Vicedirektør akutområdet Region Hovedstaden Trine Mottlau. 

Ansat i akutområdet med ansvar for bla 1813 og 112 siden 2015. Har således ansvaret for 

det præhospitale akutberedskabet i regionhovedstaden. 

Tidligere uddannet jordmoder, arbejde som sådan i 8 år, inden hun skiftede til direktør for 

Hamlet. Har således en baggrund i det private hospitalsvæsen. Hendes perspektiv er 

brugeren og borgeren.  

 

3. Overlæge i 1813 Asmus Bisgaard 

Specialist i almen medicin og tidligere praktiserende læge frem til 2014. Derefter ansat i 

1813 fra 2015, først som læge der besvarede telefoner fra borgeren og dernæst som 

afsnitsleder for 1813 siden 2017. Har lang erfaring med 1813 både som medarbejder og 
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siden leder. Derfor meget velegnet person  til at se udviklingen i 1813 og samarbejdet. Ser 

meget sin opgave som ”oversætter” mellem primær og sekundær sektor. 

 

 

6.1 Tværsektorielt samarbejde 
 
Det første afsnit handler om, hvordan en hel ny organisation som 1813 etablerer et nyt 

samarbejde tværsektorielt med resten af sundhedsvæsnet og vice versa. Desuden, hvordan 

samarbejdet udvikler sig gennem tiden og hvordan de to parter efterhånden accepterer 

hinandens eksistens.  

Samarbejdet er nok i høj grad præget af de forskellige perspektiver hhv 1813 og 

hospitalsvæsnet ser på patienten. 1813 opfatter sig nok mere som et serviceorgan for 

borgeren, mens hospitalet mere opdeler virkeligheden i diagnoser og er patienten syg/ikke 

syg og lukker sig mere om sig selv. 

 
6.1.1 Rammen for samarbejde 
 

-Hvilke konsekvenser har omstruktureringen af lægevagtssystemet til 1813 

haft for håndteringen af den akutte pædiatriske patient i hospitalsregi? 

 

-Hvordan er samarbejdet og forståelsen mellem de to sektorer/systemer, det  

præhospitale 1813 og den pædiatriske modtagelse på Herlev hospital og 

hvilken indflydelse har anknytning til forskelligt ”fagligt sprog?” 

 

I dette afsnit ser vi på rammen for samarbejdet og hvordan samarbejdet mellem 1813 og 

pædiatrisk afd startede. Hvad var betingelserne fra starten? 

Overlæge Marianne Sjølin sagde sådan, der understreger den noget tumultariske start for 

samarbejdet med 1813: 

 
Interviewer: I har vel haft et eller andet strategipapir i skulle forholde sig til overordnet set. 

Hvilket produkt vil de gerne have I skal udføre? 

a. Nej, nej..ha ha ha. Der kom ikke noget strategipapir. Jeg tror faktisk ikke at jeg 

overdriver, hvis jeg siger at vi i oktober 2013 fik vi at vide, at vi skal overtage lægevagten 

jan 2014… 
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Så den initiale ramme var en ”skal” opgave der skulle udføres indenfor meget kort tid, hvor 

mange ressourcer skulle mobiliseres på meget kort tid. Det bliver omtalt nærmere i strategi 

afsnittet, hvordan denne situation blev håndteret og udnyttet.  
 

Interviewer: Hvor stor en betydning har samarbejdet på tværs af sektorer, som fx 

samarbejdet mellem 1813 og din afd ?  

a. Jaa , det betyder utroligt meget. Da de lancerede, at de ville starte 1813 blev jeg faktisk 

hyret ind sammen med mine sygeplejersker til at undervise de sundhedsfaglige visitatorer i 

pædiatri. Og det fortsatte vi med år efter år- nu er det efterhånden et stykke tid siden. Så 

jeg har et næsten personligt forhold til de visitatorer der er på 1813. Så vi siger til dem ring 

hellere og spørg os i stedet for bare at sende en tsunami ind til os der ikke er brug for at 

sende ud i natten. Og det tror jeg også er en tryghed for dem, at de ved hvem vi er-nogle af 

dem har været herude og se med triage sygeplejerske for, hvordan ser de ud dem de 

sender ind. Hvad siger børnesygeplejersken til dem de sender ind. Så jeg synes faktisk vi 

har en tæt relation til 1813 også i forhold til at give feedback til nogle forløb der har været 

uhensigtsmæssige- enten nogle der skulle have været sendt i hurtigt eller nogen der ikke 

skulle have været sendt ind. 

Interviewer: Kan du kort fortælle hvordan informationen fra1813 bliver brugt ved vurdering 

af patienten?  

a. øhhh- Det er meget forskelligt fra situation til situation. Vi har faktisk en aftale med 1813 

hvor de ikke er bekymret for barnet, men ikke kan berolige forældrene til at blive hjemme, 

så at de faktisk skriver til os: ”Meget bekymret mor kan ikke betrygges” Og det er faktisk en 

meget vigtigt informationen i stedet for at vi bliver irriteret over at et barn er blevet henvist 

der ikke er sygt. Så går man til situationen på en anden måde, ved at her er det noget 

andet der er på spil som vi skal have kigget på. Det kan også være der er sprogbarriere så 

er det det de skriver, ved at redegøre for hvad det er der bekymre dem. Så ja vi bruger de 

oplysninger vi får fra primærsektoren og 1813. 

Interviewer: ok fint. 

 

Her fremgår det at samarbejdet omkring kommunikation og uddannelse var etableret fra 

starten, hvor pædiatrisk afd. aktivt gik ind i uddannelse af de visiterende sygeplejersker i 

1813. Således havde de også indflydelse på deres uddannelse som visitatorer. Der blev 

skabt en tæt relation fra starten, som der kunne arbejdes videre på. Man kan sige, at de har 

skabt en fælles platform at gå ud fra, samt at de har været nysgerrige på hinandens 
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virkeligheder. Der er et empatisk syn på modpartens virkelighed. Det har været afgørende 

for det efterfølgende samarbejde. Desuden fremgår, at der er aftalt sproglige koder, så de 

modtagne læger bedre kan forstå, at et måske i klinisk forstand raskt barn alligevel bliver 

sendt ind til vurdering fordi fx forældrene ikke kan beroliges i telefonen. Derved ses der 

anderledes på situationen, når barnet og forældrene ankommer til sygehuset, fordi det 

formentlig drejer sig mest om at berolige forældrene end at barnet er sygt. Således en fælles 

forståelse, for at beskrive virkeligheden på tværs af sektorer i bestemte aftalte koder. 

Man kan sige her ud fra Luhmanns teori om funktionssystemer (Andersen & Pors, 2014) så 

repræsenterer 1813 og pædiatrisk modtagelse hvert sit funktionssystem. Der vil normalt 

være tilknyttet et fagligt sprog til de to funktionssystemer, som vi vil komme mere ind på 

senere. Her ser vi så faktisk, at en aftalt forforståelse af situationen, gør af de to sektorer 

forstår hinanden. At der gennem en fælles afkodning af et hverdagssprog/omsorgssprog 

skabes en fælles forståelse. Det er en klar udvikling i samarbejdet, som har været betinget 

af et vedholdende samarbejde fra starten og en genuin interesse for hinandens verdener 

eller ”meningsprovinser” som Schutz (Schutz 2005) ville have sagt. En situation, som 

Luhmann måske ikke troede mulig, da de to funktionssystemer normalt er adskilte. I dette 

tilfælde nok ikke helt så adskilte som fx det retslige system og sundhedssystemet. De er 

adskilte fordi de repræsenterer primær og sekundær sektor, men under den samme 

arbejdsgiver Region Hovedstaden. 

 
6.1.2 Fremmende og hæmmende faktorer for samarbejde 
 
- Hvilke faktorer fører til et godt hhv. dårligt samarbejde? 

 

Overlæge Asmus Bisgaard beskriver her i detaljer baggrunden for et godt tværsektorielt 

samarbejde: 

 
1. Interviewer: Kan du give eksempler på hvor samarbejdet har fungeret hhv godt og 

dårligt med andre afdelinger /sektorer? 
a. Et godt samarbejde betinger, at begge parter er interesseret/nysgerrige på den 

anden situation. Hvis der nysgerrighed og velvilje så kan meget lade sig gøre. I de 

tilfælde fungerer det godt. Hvis der derimod er for mange forud indfattede meninger 

og myter, så tager det længere tid før man kan nå ind til sagens kerne, eller 

simpelthen, at man taler om det samme. Det er vigtigt, at få myterne væk. Jeg 
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bruger ofte, når jeg indleder et nyt samarbejde, at invitere afd eller lægen herud på 

1813, så de kan se arbejdsforholdene og hvilke personer der ligger bag 1813. Det 

giver ofte et mere nuanceret billede og jeg har indtryk af at en del fordomme og 

forudindtaget meninger bliver fjernet. 

Interviewer: Vil du sige, at den fysiske kontakt både i form, at man møde face to 

face men også at man mødes fysisk i hinandens verdener har en betydning. 

a.   Det er det, at man får de briller på som det de arbejder med. Det er meget 

øjenløftende når de ser hvordan vi arbejder i telefonen. Som udgangspunkt er det 

svært at forestille sig det i forvejen. Jeg kan fx have en forestilling om hvordan det er 

at arbejde i en akutmodtagelse, men det er ikke nødvendigt sådan som det er. Fx 

patientgangene, hvordan bliver pt. modtaget i akutmodtagelsen i forhold til det som 

vi havde forestillet os. Det ser meget anderledes ud når vi kommer ud i 

akutmodtagelserne og ser hvordan det i virkelighed fungerer. 

 

Her ser vi hvordan en forudsætning for et åbent samarbejde  først og fremmest er 

undertrykkelse af forud indfattede myter, som ofte står i vejen for en forståelse. Dernæst, at 

man besøger hinandens ”meningsprovinser” rent fysisk, så man ser hvilke mennesker der 

fx står bag 1813. En menneskeliggørelse er vigtigt for netop at undgå det som Søren Obed 

ville kalde en potentiel ”andetgørelse”(Madsen & Vallentin, 2018). Her andetgøres eller 

umenneskeliggøres et objekt (1813) med risiko for en stigmatisering, som man så i ekstrem 

grad med nazisterne og jøderne, hvor jøderne blev ”andetgjort” til ”ikke mennesker”. Derved 

kunne man tillade sig at gøre alt ved dem og omtale dem som ”ikke mennesker”. 

De fremmende faktorer for tværsektorielt samarbejde er afmystificering, gensidig 

nysgerrighed på hinandens verdener og fysisk møde. 

 

Hæmmende faktorer for samarbejde eksemplificeret her ved vicedirektør Trine Mottlau: 
Interviewer : Nu vender vi tilbage til de pædiatriske afd her i region hovedstaden. Har 

der været nogen forskel på samarbejdet med de forskellige pædiatriske afd.i regionen. 

Kan du sige noget om det? Med samarbejdet? 

a. Samarbejdet eller.. 

Interviewer: Ja samarbejdet og gensidig interesse for at få det det til at fungere? 

a. Nej jeg synes, at fra jeg startede altså, har der været en enorm stor åbenhed, der er 

ikke noget med, at vi det gider jeg ikke, vi vil ikke i dialog med jer. 
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Det har været et kæmpe plus, det har det været. Jeg vil sige, at i starten var Hvidovre 

pædiatrisk nok mere aggressiv, og det lagde sig og der blev lagt nogle våben og så 

blev der lagt en mere konstruktiv bane. 

Interviewer. Kan du prøve at uddybe det lidt mere? Hvordan har kontakten været? 

a. Det var bare holdningen til at 1813, at det var bare noget lort, det var helt hat og 

briller og det var det, der ødelagte børnelægernes arbejdsmiljø- og bla bla, altså virkelig 

sådan okay det er stort det her. Jeg tror at det var båret af nogle stærke personer 

derude mere end det var noget generelt. 

Interviewer: De gik ikke ind i opgaven fra starten kan man sige, de forsøgte at skubbe 

den fra sig. 

a. De havde i hvert fald ikke en accept af opgaven, jeg kan jo ikke sige hvad de gjorde i 

starten, men jeg må bare sige at da jeg var derude med min intro med dem havde de 

en meget kedelig attitude, men det er der ikke mere. 

Interviewer: Så indstillingen til hvordan man går til opgaven fra starten er afgørende for 

hvor langt man kommer kan man sige. 

a. Ja ja det er rigtigt. 

Dialogen omhandler her Hvidovre pædiatriske afd. der i starten slet ikke ville påtage sig den 

nye 1813 funktion. Samarbejdet blev præget af gensidig mytedannelse og blikket på selve 

opgaven der skulle løses forsvandt. Man ville ikke optage opgaven. Man skubbede den fra 

sig. Man kan sige at der var en form for immunitet overfor den nye ide i Røvik virus sprog 

(Røvik, 2011). Ideen om et nyt samarbejde blev slet ikke optaget, den blev afvist med det 

samme Det var nærmere en magtkamp der udspillede sig. Der var ikke plads til 

nysgerrighed eller åbenhed. Det var nærmere en skyttekrig mellem 1813 og 

hospitalsvæsnet i Hvidovre. 

 

6.1.3 Udvikling af samarbejdet 
 

-Hvordan har samarbejdet mellem pædiatrisk afd. og 1813 udviklet sig? 

 

Igennem de 6 år 1813 har eksistereret, har samarbejdet ændret sig og dette afsnit handler 

om den udvikling og hvilke tiltag der har været. Det fremgår, at det er en delvist åben og 

emergent proces. 
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Marianne Sjølin: 
Interviewer: Kan du prøve at beskrive om der har været nogen udvikling i det samarbejde I 

har haft? Har det flyttet sig omkring, hvem der kommer ind på sygehuset- er det blevet 

mere præcis visitation. I har jo snart 5 nej 6 års fødselsdag. 

a. Ja det har der da helt klart været, men når det så er sagt, så har man jo også en klar 

fornemmelse af når der er udskiftning i visitatorerne der lige skal spore sig ind og der er 

også som andre steder forskel på vagtholdene- en gang imellem er de bare ramt spot on 

alle sammen og dage hvor forældrene er pushig- Jeg har betalt skat og jeg skal have mit 

barn set nu! Ikk. 

Og sidder du der som visitator og du kan se at der sidder 20 i kø- og på et eller andet 

tidspunkt, så er du nød til at sige så får du en tid. Og det ved vi godt men der kan vi godt 

blive lidt irriteret, men der må vi tale lidt opdragelse af forældrerne når de kommer. 

Interviewer: Så kan man sige at den arbejdsform i har haft der blev introduceret hvor det 

var mere skemalagt i 1813 hvor sgp. skulle følge en bestemt algoritme har været en fordel 

for at adskille syg med ikke syg. 

A. Ja helt klart . Specielt i starten var der en overtriagering i den guide de havde som vi 

måtte justerer på- 

Interviewer. ok den ramte for bredt.. 

a. Ja, det arbejde de kontinuerligt med. Så jeg synes der har været en stor velvillighed i 

ledelsen for at arbejde med det her-det må man sige. 

De har alligevel 1 mio opkald om året. Og 40 % handler om børn og der er jo ikke 400.000 

børn der kommer på hospitalet om året- så de jo ret gode til at få sorteret i det. 

Interviewer. Har du nogen fornemmelse af de opkald de er til 1813 der ender med en 

vurdering i jeres akut modtagelse? 

a. Ja det burde jeg jo vide puhhhh… ca 10 % er et slag på tasken i hele regionen. Det kan 

vi jo.. vi har 13000 om året hos os Hvidovre har det samme 26000 og 15000 til Bispebjerg 

og Hillerød til sammen ja det passer nok meget godt. 

Eksemplet her viser, hvordan der arbejdes emergent med visitationsprocessen i 1813. 

Specielt hvordan visitationsalgoritmer skal tilpasses virkelighed, så de hverken rammer for 

smalt eller for bredt. Det kræver en kontinuerlig tilpasning mellem den modtagende part 

hospitals afd og 1813. Hvem bliver visteret ind på sygehusene?,Er det de rigtige i forhold til 

behandling og i forhold til borgeren? I dette perspektiv nok mest det første. Den anden pointe 

er den åbne tilgang imellem parterne, hvor der bliver lyttet til hinanden. 1813 hører på 

kritikken fra hospitalet og omvendt så det tværsektorielle samarbejde kan tilpasses. 
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Overlæge Asmus Bisgaard supplerer med: 
1. Hvor stor en betydning har samarbejdet på tværs af sektorer, som fx samarbejdet mellem 

1813 og din afd ?  

a. Det er af meget stor betydning. Vi er helt afhængige af et godt samarbejde. Vi 

vægter samarbejdet meget højt øhh. Den initiale proces for 1813 var meget præget 

af overlevelse i de første år. 

Interviewer Ja du mener 2014 og 2015. 

a.  Ja i starten var vi udsat for stor kritik og vi brugte meget energi på at gøre os stærke 

indadtil. Vi skulle simpelthen have organisationen på plads. Det var noget kaotisk. Nu 

har vi mere overskud til også at se ud af og bedre forstå de andre afd og sektorer som 

vi samarbejder med. 

Interviewer. Fortæl mere om det? 

a. Ja nu opsøger vi selv de afdelinger, hvor der har været udfordringer, som fx børne 

afd . 

Interviewer. Hvorfor var der udfordringer der? 

a. Ja øehh, børneafdelingen var i en helt ny situation. Pludseligt skulle de se alle syge 

børn hvor de før kun så dem der var visiteret var lægevagten. Det betød, at de skulle 

vænne sig til også at se mange børn der skulle sendes hjem igen. De skulle vænne sig 

til, at servicere borgeren bedre. Ikke kun at se de meget syge børn, men også forstå at 

der lå en opgave I at se børnene når forældrene havde tid til det. Altså ofte efter kl 16. 

 

Svaret her viser, at 1813 i starten (2014) var meget presset og kritiseret  for lange ventetider 

og inkompetence, da de havde så kort tid til at få deres organisation på plads (måneder). 

Senere kunne de åbne sig op og indgå i tættere samarbejde med deres nærmeste 

samarbejdspartnere som fx pædiatrisk afd. Desuden er holdningen empatisk. Man forsøger 

at leve sig ind i den nye situation hvor pædiatrisk afd. stod med helt nye arbejdsopgaver. 

 

Vicedirektør Trine Mottlau citat understreger det yderligere: 
I 1813 i de første år beskyttede vi os selv meget og vi var meget udskældt og ingen ville 

lege med os, og alle synes vi var et problem. Så, det skaber jo også en vis kultur, når 

det er sådan man får lov til at søsætte sig selv og starte og man bliver mødt med den 

ting. Ehhmm…så man kan sige vi blev nødt til at lukke os selv op i forhold til at vi 

leverer noget til nogle andre, så vi kan jo ikke ikke stå i kraft af os selv, så det var ud til 
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borgene og akutmodtagelserne, kommunerne og praksislægerne og åbne op og gå i 

dialog , hvad er det egentligt vi bliver kritiseret for. Hvad er det de ikke synes vi gør godt 

nok? 

 

 

Det næste spørgsmål retter sig mod fremtiden og hvordan samarbejdet udvikler sig i tid.  

Man kan sig, at vi her nærmer os fremtidens fremtid og potentialitet (Andersen & Pors, 

2014). Hvilket nye værktøjer byder fremtiden på i de tværsektorielle samarbejde. 

Marianne Sjølin 
Interviewer: Hvad tænker du på når du hører navnet 1813? Hvilke følelser kommer der? 

Sjølin. øhh ….. Jeg tror, at jeg er rimelig neutral i forhold til andre mennesker. Måske fordi 

jeg har arbejdet så meget med det, så er jeg en del af det. Jeg er nok mere positivt stemt 

ift, andre læger. 1813 har faktisk en ret høj grad af omstillingsparathed. Vi kører nu en del 

projekter om hvordan vi kan gøre det endnu bedre- i øjeblikket kører vi et videoprojekt på 

luftvejsinfektioner, på facetime, hvor visitator kan se hvordan barnet trækker vejret. 

Og der håber vi, at færre barn bliver sendt ind til os. Men også, at forældre og visitator 

bliver mere trygge ved den beslutning, der bliver taget. De foreløbige resultater viser, at det 

har den effekt som vi hat tænkt os så det bliver indført på flere områder efter nytår. Så det 

bliver investeret I også på voksne måske. Så er vi ved at sætte et andet projekt op, hvor 

forældrerne kan se en video om barnet med feber om råd om hvordan man skal håndtere 

det febrile barn. Så vi oplevet en stor velvillighed fra 1813 til at udvikle nye muligheder som 

er rettet mod borgeren og giver en bedre service. 

Interviewer:  Er det så forælderenes mobil telefon man bruger? 

a. Ja ok spændende! 

Afsnittet beskriver en fleksibel 1813 organisationen, der tager imod fremtidens værktøjer, 

der kan udvikle produktet eller kommunikationen mellem forældre, barn og 1813 ved en 

mere visuel kontakt via mobil. Et meget spændende projekt, der også kunne udfoldes til 

svage ældre, der ligeledes er vanskelige at vurderer i telefonen. Afsnittet beskriver et 

samarbejde der via forskning er på vej ud i fremtidens fremtid, hvor kontakten formegentligt 

vil blive formidlet mere og mere via elektronisk forbindelse og erstatte fysisk fremmøde på 

hospitalet eller ved sygebesøg.  

Vicedirektør Trine Mottlau udvider med: 
Så tror du  i virkelighed, at den udvikling 1813 har været igennem bedre afspejler det 

samfund som udvikler sig hurtigt. 
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a. Ja og der står sygehusene fortsat og kigger indaf i stedet for udaf engang imellem. For 

har vi glemt, hvordan vi selv agerer når vi går ud af døren fra sygehuset! 

Det tegner måske et billede af et sygehusvæsen der bliver efterladt tilbage i fremtidens bus, 

mens præhospitaleområdet er meget længere fremme og tilpasser sig den hurtigt skiftende 

virkelighed med fx nye familiestrukturer, hvor begge forældre arbejder og ikke kan gå til 

egen læge kl 1130 om formiddagen, men søger råd hos 1813 ved 17 tiden efter arbejde.  

 

6.1.4 Delkonklusion og anbefalinger for samarbejde. 
 
Sammenfattende for dette afsnit kan man sige at følgende faktorer er fremmende hhv 

hæmmende for et tværsektorielt samarbejde. 

Fremmende: 

-Se hinandens virkelighed fysisk. Besøg hinanden og undgå derved 

”andetgørelse”.  

-Forstå modpartens udfordringer og vær empatisk. Sæt dig ind i modpartens 

”meningsprovins” 

 -Afmystificer og forsøg at møde modparten uden fordomme.  

Hæmmende: 

 -Manglende optag af opgaven. Der udvikles immunitet overfor ideen. 

 

6.2 Fagligt Sprog  
 

-Hvilken betydning har den sproglige faglige anknytning for hhv sgp. i 1813 og læger  

på hospitalet for forståelsen mellem sektorerne? 

 

-Er det tværsektorielle samarbejdet udfordret af, at der knyttes an til forskellige 

faglige sprog i sektorerne fx blandt sygeplejersker og læger. 

 

Vi går nu ind i det sproglige område- et centralt område for denne master i MPG. Det er 

udfra Luhmanns forståelse af funktionssystemer, hvor hvert enkelt system binder an til et 

specifikt sprog, som præciser og samtidigt forenkler den virkelighed systemet internt forstås 

i. Det første afsnit beskriver en del af den initiale undren i opgaven, hvor man havde indtryk 
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af manglende sproglig forståelse mellem sektorer muligvis begrundet i anknytning til 

forskellige faglige sprog 

 

6.2.1 Tilknytning til fagligt sprog 
 
Overlæge Asmus Bisgaard forklarer her det bevidste tilvalg af et andet sprog i 1813 end 

lægesproget på syghuset: 

 
Interviewer: Har du indtryk af om der bruges forskellige faglige sprog i de afdelinger 
eller sektorer du samarbejder med? 

a. Ja i høj grad. I 1813 har vi jo valgt et ICPC-2 sprog som er knyttet an til 

sygeplejersker og praktiserende læger. Det beskriver øhh mere symptomer end 

diagnoser. Det er jo den virkelighed vi møder, når vi taler med borgeren i telefonen. 

Det er et symptom, et problem, ikke en diagnose. Det andet er, at vi primært har 

ansat sygeplejersker her på 1813 og de er ikke uddannet til at stille diagnoser, men 

er rigtigt gode til at spørge ind til symptomer. 

Interviewer: Kan man sige at I mere taler et hverdagssprog her i 1813? 

a.   Ja, vi taler det sprog som borgeren kan forstå. Det nytter jo ikke at vi siger:” Du har 

nok en pneumoni”. Det forstår borgeren jo ikke, men derimod kan de godt forstå 

åndenød, hoste og feber? 

Interviewer: Vil det sige at jeres sygeplejersker helst ikke oversætter symptomer til 

egentlige diagnoser?  

a. Ja, når vi henviser ind til sygehuset foregår med symptomer ud fra ICPC-2 . 

Interviewer: Okay kan man så sige lidt firkantet, at man i 1813 bevidst har valgt et 

”symptom/hverdagssprog” for bedre at kunne forstå borgeren, men at der ikke sker en 

oversættelse til et ”diagnose sprog” fordi sygeplejersken ikke er uddannet til det -heller 

ikke når pt. skal indlægges. Jeg tror vi har fat i noget vigtigt her! 

a. Ja, og vi har da også overvejet om det i nogle alvorlige tilfælde ville være mere 

hensigtsmæssigt med en diagnose oversættelse. Som ex kan vi jo tage de meningitis 

tilfælde, der har været så meget omtale om. 

Den oplevelse som læger ofte har er, at der ofte modtages en henvisning fra 1813 der er 

beskrivende i symptomer, men hvor henvisningen ikke er begrundet i en mistanke om en 

specifik diagnose.  

Fordi der i telefonen i 1813 primært sidder sygeplejersker har man bevidst knyttet an til et 

symptom sprog ICPC-2 (bilag 5), hvilket giver god mening, da det harmonerer med den 
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verden som borgeren er i. Det matcher med det hverdagssprog, som borgenen taler.   1813 

og borgeren taler således det samme sprog og der er overensstemmelse. Det interessante 

er her, at det anvendte symptom/hverdagssprog bliver eksporteret via en henvisning ind i 

en lægeverden på hospitalet, hvor diagnosesproget er fremherskende. For lægen giver 

symptomerne:” Meget, meget ondt i hovedet og feber” ikke nødvendigvis nogen billeder eller 

opfattelse af en alvorlig tilstand.  Hvis man derimod skriver ”Obs meningitis” vil der straks 

dukke en lang række procedurer op i lægens hjerne. Det er som at trykke på den rigtige 

knap, der udløser den ønskede reaktion, nemlig en hurtig diagnosticering og behandling af  

patienten, når han /hun ankommer til sygehuset. Denne samme reaktion kommer ikke 

nødvendigvis ved symptomerne ”meget, meget ondt i hovedet og feber”! Her er et eksempel 

på hvordan forskellig anknytning til et bestemt sprog ”Symptomsprog eller omsorgssprog” i 

1813 overfor ”Diagnose/lægesprog” eller syg/ikkesyg i hospitalet, kan få alvorlige 

konsekvenser for patienten ifa forsinket eller udeblivende livsreddende behandling pga. 

forskellig og forsinket forståelse af faglige sprog i hhv.  primær og sekundær sektor. 
 

-Har der været eksempler på vellykkede oversættelser mellem de faglige sprog? 

 

Det ideelle ville være en oversættelse af sprogene mellem sektorerne, der gav en entydig 

videreformidling af informationen om patienten. Et eksempel på en stilistisk vellykket 

oversættelse fra symptom til en diagnose er nedenstående flowdiagram udviklet af 1813  

Ved overlæge Asmus Thun Bisgaard. 
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Fig 3. Flowdiagram meningitis algoritme (med tilladelse fra Asmus Bisgaard) 

 
Asmus Bisgaard 

Interviewer: nååh ja den dreng der blev sendt hjem med meningitis. 

a. Ja det var ikke godt. Der har været et stort analysearbejde, efterfølgende en 

kerneanalyse, hvor de situationer er blevet gennemgået. Den dreng kom ikke ind obs 

meningitis men med symptom hovedpine, feber. Det var nok ikke ideelt. Nu har vi en 

algoritme for obs meningitis, hvor hvis pt. -jeg viser det lige her på skærmen har 2 af 4 

symptomer, så sender vi en akut lægebil ud med det samme for at vurderer casen og 

evt opstarte beh med det samme. Så det mener jeg nu er blevet meget bedre. 

Interviewer: Ok spændende . For det vi oplever engang imellem, når vi modtager pt, på 

sygehuset fra 1813, er nemlig et nogle gange et uforståeligt symptom sprog fx 

”bekymring” eller ”hovedpine”. Og her tænker vi engang imellem ”Hvad foregår der 

her?”. Det skal jo ikke ind på sygehuset. Her mangler vi nogle gange, at der sker en 

syntese af de symptomer der præsenteret og at det udmønter sig i en obs pro 

diagnose. Fx meningitis eller SAH (subarchnoidal hæmorraghia; Hjerneblødning). Det 

tror jeg vil give et helt andet response på sygehuset. For det er det ”sprog” vi er oplært I 

at forholde os til er syg/ikke syg . ”Hovedpine ” kan være en sygdom, men ikke 

nødvendigvis en indlæggelse.  Men obs meningitis er sygdom og derfor altid en 

indlæggelse. Forstå du hvad jeg mener? 
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A  Ja, det er noget vi arbejder med. 

 

Fig 3 er et eksempel på en oversættelse indenfor sundhedssprog via flowdiagram. Der sker 

en oversættelse fra symptomer til en aktionsdiagnose meningitis eller 

hjernehindebetændelse udfra flowdiagrammet (fig 3). Flowdiagrammet viser, at hvis du har 

de 3 symptomer feber, hovedpine og konfusion/somnolens (forvirring) er risikoen så stor for 

hjernehindebetændelse, at der skal reageres med det samme. Så kombinationen af disse 

tre symptomer sammen føre til syntesen hjernehindebetændelse. Det er tilmed en vellykket 

oversættelse, da den er blevet testet og afprøvet og giver ikke for mange ”falske” diagnoser. 

Der sker ikke en overdiagnostisering. Konsekvensen ved diagnosen er jo også at der 

sendes en akutlægebil ud direkte til patienten. En forholdsvis dyr løsning, men godt givet ud 

hvis det virkelig drejer som om meningitis da hurtig response tid er afgørende for 

overlevelse. Behandling skal gerne være iværksat indenfor 10-15 min fra opkald.  
 

 
6.2.2 Misforståelse af sprog/oversættelse 
 
En anden situation der er forkortet, fra interview med Asmus Bisgaard illustrerer godt, 

hvordan en fejltolkning/misforståelse kan give en farlig situation. 

 
Interviewer: Prøv at beskriv situationer, hvor forskellige sprog kunne være en udfordring 

og hvordan disse udfordringer blev håndteret 

Du kunne bare kort referer historien hvordan casen blev håndtereret i 1813. Hvordan 

tænkte I med manden der henvendte sig med hovedpine om natten. 

a. Ja det var en 50 årig mand der ringede ind kl 3 om natten på en hverdag med akut 

hovedpine der var blevet forværret over timer. Og det var i nakken. Så blev der spurgt 

om han havde prøvet at tage nogle hovedpinepiller. Han havde ikke nogen hjemme. 

Han blev først rådet til at gå på gaden og købe nogle hovedpinepiller-hø hø-og ringe 

tilbage hvis det ikke blev bedre. Så gik han til EL næste dag som indlagde ham som 

SAH (blødning i hjernen), men bestilte en kørsel B hos CVI. Så kom han ud til jer i 

akutmodtagelsen i Herlev og blev sat i venteværelset, da han ikke blev betragtet som 

syg. Først senere, er der en der opdager, at der er en obs pro diagnose der hedder 

SAH efter 3 timer og så bliver han set hurtigt. Og han havde selvfølgelig en aneurisme 

blødning. Der er flere ting der gik galt her. Vi lavede en tværfaglig analyse.  



 34 
 

Ehhm der var flere ting hvor det gik galt. I første omgang skulle vi have gået mere i 

dybden med det første opkald og han havde kraftig hovedpine der begyndte i nakken- 

han skulle have været ind med det samme, bare på det kliniske billede obs SAH.  Det 

gjorde den læge der talte med ham ikke -han lavede ikke den vurdering. Så det var 

simpelthen en fejlvisitation. 

Den praktiserende læge dagen efter, gjorde så den fejl, at da han ringede til cvi og også 

til os, hvor han bestiller en kørsel B (ikke akut uden udrykning), hvor det skulle have 

været en kørsel A (udrykning og lægebil). Fordi han kommer ind med en lavere 

hastegrad, så bliver han sat i et venteværelse, end hvis han var kommet ind med en 

kørsel A ville han have været vurderet med det samme. Og så bliver der hos jer overset 

at der kommer en ind med en SAH så det er ligesom det der sker. 

Interviewer: Så man mistolker det, at han kommer ind med en kørsel B, at han ikke er 

rigtig syg, selvom han kommer ind med den rigtige diagnose?  

a. Vi har jo ikke jeres vurdering af det, fordi I ikke deltog i analysen af det, men vi 

antager, at fordi han kommer ind med en kørsel B, så bliver alvorsgraden af hans 

symptomer ikke vurderet som så alvorlige. Og det har vi set før hvor alvorlighedsgraden 

mistolkes. 

Og vi kan tage fejl og pt. kan være forkert beskrevet og sprogbarrierer og mange ting 

kan gå galt.  

Og det der er vigtigt i samarbejdet mellem borgeren, os og jer-Er jo faktisk, at der skal 

ske en helt ny vurdering når patienten kommer ind med en hastekørsel ind til jer. Det 

var det der tidligere hed kørsel 1 og 2 er nu lavet om til A og B. 

Interviewer Hvis vi nu forestiller os at denne pt. bliver indlagt direkte via 1813 af en 

sygeplejerske, så ville I jo ikke have indlagt ham under obs pro diagnosen SAH, men 

derimod indlagt ham under symptombillede af svær hovedpine kørsel A-eller sådan 

noget. Så den diagnose ville ikke stå der, er det ikke rigtigt forstået. 

a. Jo , vi ville godt kunne tænke, nogle læger skriver SAH. Vores sygeplejersker må 

ikke give diagnoser af en art, de må kun beskrive symptomer. Det er sådan en princip 

beslutning vi har taget. 

Interviewer: Og det er jo også det der står i dansk index for at akuthjælp, som er jeres 

udgangspunkt, som er symptom baseret og det er ikke meningen at det skal ende i en 

diagnose-det er rigtigt nok ikke? 

 Interviewer: Og hele argumentet for at holde det i symptomsproget, er at undgå 

fikserings fejl og man ikke går ned af en forkert vej, så man ikke overser nogle 

symptomer der kunne have givet en mere korrekt visitation ikk? 
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a. Jo -vi kan ikke udlede en diagnose før vi har set på patienten. 

Interviewer. Så det at pt. kørsel var bestilt forkert gjorde at pt. blev håndteret forkert. 

Kan det være at EL ikke har opfattet at navngivningen er lavet om fra kørsel 1 og 2 til 

kørsel A og B. 

a. Ja det kan meget vel være. Endnu et godt eksempel på, at når sproget ændrer sig og 

navngivningen ændres er der stor risiko for fejl. Og der lavede vi en tværgående 

analyse. I blev inviteret, men deltog ikke. 

a. Så han blev vurderet som en selvhenvender og sat i venteværelset fordi han kom 

som en kørsel B. 

Interviewer. Ja så det vil sige at fordi han kom med den forkerte transport blev han 

opfattet som ikke værende syg selvom han havde den rigtige diagnose på sig 

a. ja vi ved det faktisk ikke helt fordi I valgte ikke at deltage i analysen, men vi antager 

det- og det har vi set før og vi kan tage fejl osv. Så det der er vigtigt mellem os og jer er 

at hvis pt, kommer ind med et haste respons kræver det en akut ny klinisk vurdering af 

jer for at finde ud af hvad der er op og ned I den historie. 

a. Jo det er ikke kun en lov. For hvad kan vi udlede at tale med en pt. i telefonen.? Selv 

om meget beror sig på anamnesen, så kan vi ikke undersøge pt. i 1813. Og meget af 

diagnose belaver sig på den direkte undersøgelse af pt. Vi kan ikke stille en diagnose 

ved bare at tale med en pt. 

Interviewer. Så man kan ikke stille en egentlig diagnose ved at tale med en pt. men 

måske kunne I godt lave en obs pro diagnose.  

a. ja,ja det er rigtigt. 

 

Her er pointen at navngivningen af ambulancekørslens hastegrad er ændret. Tidligere var 

kørsel 1 ambulancekørsel med udrykning nu ændret til kørsel A. Og tidl. kørsel 2 uden 

udrykning ændret til kørsel B. Kørsel A og B knytter an til ambulancetjenesten og ikke til den 

praktiserende læge, der ikke forstår kodningen. Der er så at sige ikke indenfor hans ”sprog”, 

hvorfor han anvender det forkert.  

Konsekvensen er ikke ubetydelig, da oversættelsen i hospitalsregi er, når man ankommer 

med kørsel B så er man ikke meget syg og bliver derfor ikke tilset med det samme (ofte 

ventetid pga mange akutte pt. på engang). 
 

Konklusionen, som taler for en samlet sprog for begge sektorer, hvis det kan lade sig gøre 

udtrykkes her: 
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Asmus Bisgaard 
Interviewer: Er der nok opmærksomhed på, at der bruges forskellige sprog i primær 
og sekundær sektor? 

a. Nej det tror jeg ikke. Vi tror vi taler samme sprog, men i virkeligheden er det måske mere 

et hverdagssprog i primær sektor ift på sygehus -i hvert fald internt. 

Måske skulle vi udvikle et samlet hverdagssprog for begge sektorer så der ikke opstod så 

mange misforståelser, eller manglende informations overlevering. 

 
Delkonklusion faglige sprog: 

Analysen af de faglige sprog har identificeret to forskelige sundhedssprog nemlig 

symptom/omsorgssprog kontra diagnosesprog/syg-ikke syg. Tværsektorielt fordeler 

sprogene sig mellem det præhospitale 1813 der knytter an til symptom/omsorgssprog på 

linje med borgeren de taler med. Hospitalet taler forsat mest i et diagnose/syg-ikke syg 

sprog, hvilket i akutte sygdomstilfælde, som vist, kan give oversættelsesproblemer og 

dermed forsinket behandling. Fordelen ved at holde fast i det præhospitale symptomsprog, 

er at borgeren bliver forstået ,samtidigt med at fixationsfejl undgås. Fixationsfejl betyder 

når man for hurtigt binder an til en diagnose, som i sidste ende kan vise sig at være forkert 

, fordi man ikke har alle information tilgængeligt.  

 
 

6.3 Strategi, implementering og oversættelse 
 

-Har 1813 oprindelige strategi været en emergent proces og har medarbejderne haft 

indflydelse på processen? 

  

Emnet strategi, implementering og oversættelse var primært tænkt for at få indsigt I hvordan 

en overordnet strategiplan fra regionens side om 1813 blev forstået og implementeret i hhv. 

1813 og pædiatrisk afd Herlev. Virkeligheden viste sig dog ikke at være helt så lineær. Der 

var angivet en ramme for 1813, hvilke hospitaler og afdelinger der skulle indgå, men ikke 

nærmere beskrivelser af hvilke funktioner der skulle udføres og indholdet i dem. Og slet ikke 

de tværsektorielle udfordringer! Så der var ikke så meget at forholde sig til. Det kan også 

være interessant at se hvordan de involverede forholder sig til det. Kapitlet er opdelt således 

at først berøres strategi og implementering for 1813 og de respektive afdelinger. Dernæst 

analyseres emperien for oversættelser, kontekstualisering og virus begreber som metafor i 
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Kjell Arne Røvik perspektiv. Oversættelse skal her forstås lang bredere end oversættelse af 

sprog, men nærmere overføring og overtagelse af ideer fra institution til institution 

(Røvik1998). Hermed også hvordan forståelse af en ide kan ændre sig, når den ændrer 

kontekst eller miljø. Begrebet er tillige ikke bare en holdningsløs kopiering, men oftere en 

gendigtning der passer til de nye omgivelser.  

Sproglig diversitet i flere dimensioner kan også ses som en udfordring ja endda en 

forbandelse. Fortællingen om Babels tårn i det gamle testamente: 

 

I urtiden fandtes kun et sprog. Alle mennesker forstod således hinanden 

Menneskeheden besluttede sig for at bygge et 

meget højttårn Babels tårn for at nærme sig gud, så højt at det rakte op i guds 

rige. Gud blev så forbandet at han som straf sendte et utal af sprog ned over 

menneskeheden efterfulgt af flertydighed og forvirring. 

 

Lignelsen kan måske nogle gange reflekteres i de udfordringer der til tider er i tværsektorielt 

samarbejde med en multiplural ide forståelse af samme emne.  Den rejse som ideer tager 

når de bevæger sig ind i andre organisationer og hvordan de påvirkes og formes er 

udgangspunktet for dette afsnit 

 

 

6.3.1 Strategi  
 
Interessen var om man kunne finde et primært strategipapir for 1813 og dernæst følge dets 

forståelse i organisationen og om parterne rettede sig efter det. Der tegnede sig imidlertid 

hurtigt et mønster om den primære strategi for 1813, nemlig at strategien var meget 

sparsom, hvilket også overflødig gjorde mange af mine forberedte spørgsmål. Så en del af 

dem står ubesvaret fordi det ikke gav mening. 

Marianne Sjølin indleder: 
Interviewer: Hvilken rolle har du haft i forhold til at formulerer strategien? 

a. Internt har det jo været mig og mine kollegaer som jeg sagde før. Hvis vi skal løfte denne 

opgave vil vi også selv have lov til at definerer hvordan det skal foregå. Vi havde jo kun 3 

mån i efteråret 2013 inden, at vi skulle gå i luften 1 januar. Det stillede os i en unik situation 

ift direktionen. Vi kunne stille ret specifikke krav, da de var helt afhængige af, at det skulle 
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fungere om 3 mån.  Et af vores specifikke krav var en separat børnemodtagelse som rent 

fysisk var helt adskilt fra den voksne akutmodtagelse. Vi kunne faktisk selv dikterer 

strategien da det kun var rammerne der lå fat nemlig at vi børnelæger skulle se alle de 

sygebørn som før blev set først ag lægevagten. Det var en god position vi var I og den 

udnyttede vi her på Herlev i modsætning til fx forløbet på Hvidovre er bevidst ikke tog 

opgaven til sig.  

Interviewer: Så der var ikke nogen funktionsbeskrivelse af hvilket type job du skulle udføre 

som ansvarlig for det pædiatriske akutområde? 

a. Nej det er korrekt 

 
Asmus Bisgaard: 
Interviewer: Hvilken rolle har du haft i forhold til at formulerer strategien? 
a. Der var ikke rigtig nogen strategi på mit område. Det var meget overlevelse i starten- vi 
var under meget hård beskydning i starten. 
 
Billedet er entydigt. Der var ingen strategi, kun rammerne. Det gav en mulighed for 

selv at fylde strategien ud. Man kan sige pga tidsnød gav det en slags bottom up 

strategi (Bakir & Todorovic, 2010), hvor de implicerede selv skulle sætte 

langsigtede mål og danne de fysiske rammer som en ny børnemodtagelse. Strategi 

er i høj grad et kontinuum med implementation i en proces (Hrebiniak, 2006). Den 

efterfølgende implementationsfase var ligeledes brugerdrevet.  Starten er beskrevet 

noget kaotisk, men fordelen kan have været en bedre tilknytning til projektet 1813. 

Måske et bedre ejerskab. Om strategien ikke at have en strategi har været tilsigtet 

fra regionens side må vi lade blæse i vinden… 

 

6.3.2 Implementering 
 
Marianne Sjølin: 

Hvordan ville drømmescenariet havde været i forhold til implementering, hvis du kunne 

spole tiden tilbage til okt 2013? 

a. Så ville jeg gå tilbage til 2013 da de opsagde kontrakten med PLO. ”Vi har en ide med 

en indgang til sundhedsvæsnet uden for el åbningstid”. Vi er selvfølgelig nødt til at have en 

lægevagt for at få sorteret de ting fra der ikke skal ind på hospitalet, men det giver god 

mening at man arbejder tæt omkring det. Det er det overordnet mål. Og så var gået i dialog 

med PLO og akutmodtagelserne,så vi kan finde en god løsning her.  
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Det skal stadig være de praktiserende læger der ser pt. først. 

At man primært var gået i dialog i stedet for bare at bosse tingene igennem. Jeg tror det er 

det folk har oplevet. Vi bosser det bare igennem og så må i selv finde ud af det. 

b. Så du tror at det har været afgørende for forløbet? 

a. Ja det er helt oplagt at PLO ikke fik lov til at sætte deres aftryk på processen, gjorde at 

de hoppede af. Så mon ikke hvis man havde startet med dialog så havde man nok fundet 

vejen igen. 

 
Asmus Bisgaard 

Et eksempel på en udvikling er udvikling af pause administrering. Der var et problem med 

for lange svar tider. En del af problemet var for lange pauser. 

Ledelsen lavede et forslag til en ny pause organisering ,men det gav meget modstand. 

Og så lagde vi det ud til medarbejderne selv at komme med et forslag. Det førte til den 

løsning at man gav et pausekort videre til sin medarbejder, så pauserne gik på skift. Det 

løste faktisk problemet på en solidarisk måde. 

b. Så det var en slags bottom up proces? 

a. Ja det kan man godt sige. Det fungerede godt i denne sammenhæng. 

I andre situationer er det nødvendigt med mere rammestyring for at vi ender det rigtige 

sted. 

Implementeringen af 1813 forgik meget hurtigt og forløbet var politisk bestemt. Fyringen af de 

praktiserende læger var måske nødvendig set udfra regionens perspektiv, men gav en tumultarisk 

efterfølgende periode, med behov for en ny strukturering, da der manglede en central personale 

gruppe, nemlig lægerne. 

Intern i 1813 i 1813 har man arbejdet med ”bottom up” processer bla med det navngivne eksempel 

med ændring af pause organiseringen. 

 

6.3.3 Kontekstualisering og dekonteksttualisering 
 

Som nævnt i teoriafsnittet omhandler kontekstualisering, hvordan ideer som kan 

repræsentere forskellige praksisser, bliver indført i en ny kontekst og hvad der sker med 

ideen eller praksissen, når den udsættes for den nye påvirkning, som den nye kontekst 

producerer. Ideen kommer eller er født i en anden kontekst fx regionen og nu flytter ideen 

sig ud i virkeligheden, ud i en hospitalsafdeling eller akutmodtagelse.  
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Eksemplet her omhandler et af 1813 kernepunkter; nemlig visitation af patienten/borgeren 

når han/hun visiteres via telefon og skal modtages i akutmodtagelse på hospitalet. Hvad 

skal der ske med patienten?  

Først lidt baggrund. Tidligere var det den praktiserende læge i dagtid og i aften/nat af 

lægevagten, der var gatekeeper for sygehuset. 1813 skulle overtage den funktion som et 

enstrenget system. Problemet blev imidlertid at regionen og de praktiserende læger ikke 

kunne blive enige om en ny overenskomst i 2013, så Region Hovedstaden fyrede alle 

vagtlægerne (de praktiserende læger) der arbejdede i lægevagten. Navnet lægevagten 

tilhørte imidlertid PLO og kunne ikke overtages af regionen. Så dette meget vel integrerede 

navn i befolkningen lægevagten, der tidligere havde været synonym med primær kontakt til 

sundhedssystemet, skulle nu have et nyt navn. Regionen fandt selv egenhændigt på en ny 

opdeling. 

Lægevagten blev erstattet af sygdomssporet og indlæggelse af vurderingssporet. Problemet 

var, at denne navngivning aldrig blev testet om den gav nogen mening i sundhedsvæsnet 

og om den blev forstået rigtigt. De efterfølgende empiriske analyse viser, at opdelingen ofte 

bliver forstået helt modsat end intenderet, til fare for patienten. 

 

Trine Mottlau. Særligt vigtige pointer i passagen er skrevet i kursiv. 
Interviewer: Har du indtryk af om der bruges forskellige faglige sprog i de afdelinger 
eller sektorer du samarbejder med? 

a. Jeg synes et af de største problemer af det sammenhængende akutte system, det 

er at det kun er 1813 der selv har forstået det. Det er et kæmpe problem. Altså 

hvordan der bliver visiteret og hvor til og hvad for et set up der ligger bagved. Det 

efterstræber vi os meget for at forklare, men på sygehuset bliver det hele blandet 

sammen i en stor pærevælling. Dvs. at vi sender pt. ud på en rejse hvor han /hun 

skifter vogne undervejs, fordi vi ikke ved hvordan vi i virkelighed hænger sammen. 
Interviewer: altså med hospitalsvæsnet. 
a.. ja og det vil sige at fx et ex. vi har noget vi kan sende patienten ind til en 

vurdering, hvor hastegraden er mere end hvis du er en lægevagts patient. Vi er lidt 

mere bekymret til at du kan tåle og sidde der og vente i 2 timer. Og det bliver 

misforstået på sygehuset at man bare kan give dem en tid- Man har ikke forstået ,at 

her kommer en vi gerne vil have nogle extra øjne på- og så venter de i stedet- så 

hænger det jo ikke sammen. 
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 Interviewer: Ja, du siger at i har valgt nogle ord, som vurderingsspor som ikke 

tidligere har været  brugt i hospitalet. 

a. Jeg ved ikke hvem der har valgt dem? 

Interviewer: Hvorfor er der valgt de ord? 
a. Der har siddet noget ledelse der har besluttet det tværsektorielt. Det er ikke 1813 

der har valgt det. 

Det er simpelthen for kompliceret for patienten at forstå at jeg er sendt ud i et 

vurderingsspor. Hvad er er det jeg er sendt ud i? 

Så alle taler om lægevagten, og det må vi ikke tale om pga konflikten med PLO, vi 

må heller ikke skrive det på et skilt. Så det er rigtigt svært, at have et sprog der ikke 

giver mening. Og det bliver der arbejdet på, jeg har aftalt hvad er skal ske, og de 

skal vide det samme på hospitalet hvad det betyder. Det var den største AHA 

oplevelse. 

Det her det er kun os selv, der ved hvad det betyder!. 

Interviewer. Ja det har du ret ret i. Jeg har flere gange læst det samme visitation 

retningslinier for 1813 uden at forstå det. Jeg kan ikke huske det. Det giver ikke 

nogen mening for mig. Der kan man sige vi skal have et fælles sprog vi begge 

forstår. 

a. Ja som også pt. forstår. 

Interviewer. ja kunne man så forestille sig man ligesom lavede et sprog som var 

mere knyttet til det lægefaglige sprog? 

a. Nej vi skal vælge et sprog der knytter sig til patient sprog. Vi kan ikke sige i dag 

at du har fået en tid i lægevagten. Du får at vide at du har fået en tid i 

sygedomssporet. Vi ved det betyder lægevagten, men patienten ved det ikke. 

Systemet, nu ved de det godt, men folk på stam afd ved det ikke. Så hvilke 

forventninger giver dette ord for den enkelte. Hvis sygehuspersonalet synes det er 

helt hat og briller fordi vi ikke ved hvad det betyder. 

Interviewer. Hvis vi nu går lidt tilbage og ser det fra den lægefaglige side, og det 

sprog vi tænker på syg/ikke syg og i sender en ikke syg pt, ind i sygdomssporet 

mens den der er syg skal i vurderingssporet, så kan jeg godt tænke her at der er en 

misforståelse. Så ham der kommer i sygdomssporet må faneme være syg og sådan 

er det ikke. Så det krydser helt over i forståelsen, man skulle tro det var omvendt. 

a. Fuldstændigt, den er med til frustrationer og den er med til misforståelser 

igennem tiden og det har vi bedt om for at få lavet om. 
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Interviewer. Har I været ude at teste om man rent faktisk forstod forskellen mellem 

sygdomsspor og vurderingsspor? 

a. Det var noget af det jeg selv gjorde da jeg startede for at se hvordan 

akutsystemerne virkede. Hvorfor sender vi til vurdering, lige pludseligt i børneafd…. 

Så på den måde blev det meget rodet sammen. Interview i akutmodtagelserne 

kendte ikke forskellen, afd ledelserne kendte det til nød! 

Men nedenunder nej. Så det har jeg prøvet at italesætte overfor direktionerne, for vi 

kan jo ikke have så mange tusind mennesker til at gå hvor alle ikke siger det 

samme. Så derfor arbejder vi lige nu på hvordan skal vi gøre det her så vi får et 

fælles sprog. 

Interviewer. Så I har testet om det gav nogen genklang hos modtageren og det har 

det ikke gjort. Men ikke tilstrækkeligt. 

a. Herlev var langt fremme de er længst fremme synes jeg. Dem der er nemmest at 

samarbejde med. 

På akutmodtagelsen. 

Interviewer. Det er godt det her er faktisk noget af det mest spændende så de 

sidste spørgsmål gør ikke så meget. 

Den nye begrebsverden som regionen forsøgte at introducere ind i hospitalssystemet med 

opdeling af de visiterede patienter efter alvorlighedsgrad med navngivningen vurderings-og 

sygdomsspor, har formentlig været et forsøg på ”best practise” inspireret fra Roberts Camps bog 

(Camp, 1989)  i 1989 med titlen benchmarking: The search for industry best pracices that lead to 

superior performance. 

Ideen om direkte ide overføring fra en organisation fx svensk eller norsk sundhedsvæsen til dansk, 

som allerede havde sygeplejerske visiteret præhospital system.  

Problemet var bare, at forståelsen af den nye opdeling ikke var testet om det gav genklang i den 

kontekst hvor den skulle fungere. Man afprøvede således ikke om man i akutmodtagelserne 

forstod den nye inddeling i ”sygdomsspor” alias lægevagt og ”vurderingsspor” alias indlæggelse. 

Konsekvensen blev da ofte også en uhensigtsmæssig oversættelse, hvor der nogle modtagelser 

skete det stik modsatte af intentionen 

 

Som Asmus Bisgaard referer: 

Der har vi her fra 1813 en forestilling om at der er en akut sygeplejerske triagere patient 

der kommer ind, hvilket er hensigten med det-men det er ikke det der sker.  

Nogle steder bliver der auto-omvisiteret af en sekretær til sygdomssporet uden en 

vurdering. Andre steder fungerer det som vi forventer. Hvor vi tror, at 
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vurderingspatienten, som er den syge skal vurderes med det samme, kan ofte af en 

sekretær blive visiteret til blot at vente i venteværelset, selvom det var meningen at 

vedkommende skulle være set akut af en læge!. Omvendt kan sygdomssporet blive 

tolket forkert til dem der skal indlægges, selvom de faktisk blot skal ses af en lægevagt. 

Så her viser virkeligheden sig at være langt mere kompleks og anderledes end det vi 

havde forestillet os. Man forstår meget bedre den andens perspektiv og virkelighed, når 

man har set den andens arbejdsplads. Jeg besøger ofte også hospitals afd. og det 

giver noget. Det er som om, at modparten kan mærke at jeg gøre mig umage og 

strækker mig ud efter dem. 

Eksemplet viser meget godt at forståelsen af de to nye visitationsspor bliver tolket meget 

forskelligt i akutmodtagelserne. Der er eksempler på direkte modsatrettet tolkning, som i 

sidste ende kan være farligt for patienten. Det tyder på at den nye ide eller opdeling ikke 

er forstået, eller at den er frakoblet fra ideen. Altså at den oprindelige ide er 

omformulereret i akutmodtagelserne, så det bedre passer til den virkelighed de ser. Om 

der er tale om en ny oversættelse i en anden kontekst kan man diskutere, da det er 

usikkert, hvor den nye ide oprindeligt kommer fra. Den er fra Vicedirektørs Trine Mottlaus 

udsagn:” kommet fra direktionen i regionen uafhængigt af 1813”. 

” på sygehuset bliver det hele blandet sammen i en stor pærevælling” kunne måske også 

skyldes at det virker kontraintuitivt at ”sygdomssporet” er rettet mod de mest raske, mens 

”vurderingssporet” er for de mest syge. Man kunne godt komme til at bytte dem om, hvilket 

så også sker. Der er dog også en erkendelse hos 1813, at det ikke virker eller forstås 

optimalt: ” Det her det er kun os selv der ved hvad det betyder!” som Trine Mottlau siger og 

” Så det er rigtigt svært, at have et sprog der ikke giver mening”! 

Man kan sige,  at man har indført en ny praksis uden at teste om den er forstået eller 

virker efter hensigten. Om man kan kalde det et forsøg på en oversættelse eller 

Kontekstualisering, kan man diskuterer. Det er måske nærmere et forsøg på en 

overtagelse med et nyt begrebssystem eller sprog, som ingen endnu kender. Problemet 

er, at der heller ikke lokalt i akutmodtagelserne er nogen der kan oversætte sproget 

korrekt. Ingen har de sprogkompetencer for det nye sprog. Altså en helt igennem mislykket 

oversættelse med manglende forståelse eller nysgerrighed i hvilken kontekst skal denne 

nye ide leve. Ydermere er der en forkærlighed for det gamle ord ”lægevagten” som gav 

god mening og var relativt let at forstå. Det giver et umiddelbart billede på nethinden der er 
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let at fremkalde. ”Sygdomsspor” giver billeder om død og ødelæggelse og ikke blot en 

lægevagtspatient, der evt blot skal have foretaget en podning fra halsen og så hjem igen.  

 

6.3.4 Virus begrebet appliceret på samarbejde mellem sektorer 
 
Virus og organisationsideer har mange lighedspunkter. Populære ideer spredes ofte 

hurtigt imellem organisationer, som et slags modefænomen ligesom virus fx influenza 

spredes mellem mennesker. Introduktionen af en nye ide i en virksomhed er dog ofte en 

kompliceret proces. Modsatrettet kræfter internt i virksomheden kan ofte komplicere dette. 

Fx lysten til at implementerer noget nyt og spændende og modsat tilbageholdenhed ved at 

skulle ændre noget der fungerer i forvejen-altså inkonsistente forventninger (Røvik 1998). 

Metaforen virus kan rumme disse mere komplekse handlemønstre.  

Det før nævnte kunne meget vel være et eksempel på ”immunitet” altså at der er en 

medfødt modstand mod nye ideer, der fører til at ideen tages ind i organisation, men 

møder så meget modstand at den ”inaktiveres” igen eller frikobles (Røvik, 2010).  

I virus sprog kan man også tale om at ideens infektionspotentiale ”Infectiousness”. Altså 

hvor hurtig er virus i stand til at sprede sig til nye værter. Spredning af ideen 

visitationsopdeling i ”vurderingsspor” og ”sygdomsspor” er relativt dårlig verificeret 

emperisk ud fra vores interviews. Ideen får ligesom ikke fat i værten, den fænger ikke. Der 

er risiko for isolation af ideen, hvor den formelt accepteres, men implementeres ikke eller 

fejl implementeres. Her kan man måske indfører et nyt virus begreb ”rejection” eller 

afstødelse. Vi kender det fra transplantationsmedicin, hvor et ikke vævsforligeligt organ 

afstødes af værten, hvis det ikke accepteres af værtens immunsystem. I stedet for at 

acceptere organet i værtens krop vil immunsystemet tværtimod angribe organet og 

forsøge at fjerne det og der kommer en kraftig betændelsesreaktion, som værten kan blive 

meget syg af. Man kunne hævde her at navngivningen af det nye opdeling af de henviste 

er så fremmede og uforståeligt for værten /hospitalet, at den afstødes og at der dannes så 

meget støj og energi omkring begrebet (betændelse), som medfører udmattelse og tab af 

energi for værten. 

 Hvis manglende optag af Ide/virus fortsætter er der risiko for ”rejection” altså at ideen helt 

forlades og man går tilbage til gammel praksis.   

I nogle tilfælde kan man tale om ”mutation” (Røvik, 2011). Altså at ideen ændrer sig 

markant fra den oprindelige ide, i vores tilfælde hændelsen hvor visitation i 
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akutmodtagelserne bliver ændret af en sekretær, der ændrer på inddelingen mellem 

sygdomsspor og vurderingspor, faktisk så radikalt, at det får den modsatte mening! 

Endelig er der mulighed for ”dormancy” hvor ideen ligges til ro, men med mulighed for at 

blive vækket på et senere tidpunkt, jævnfør virus evne til at blive inaktiveret og ligge i en 

dvalende position årevis i værten som fx herpes virus der kan reaktiveres til fx helvedesild 

i øvrigt uden sammenligning. 

Det nye visitationside der forsøges inkuberet i akutmodtagelserne fra 1813 og Region 

Hovedstaden illustrer de problemer eller udfordringer der opstår når idekonceptet ikke helt 

er forstået af den modtagende part, her akutmodtagelserne. Risikoen for en stabil 

implementering er i fare da ideen er for ustabil og risikoen for mutation stor, da der er få 

”oversættere” på sygehuset der har en interesse i at vedligeholde ideen i sin oprindelige 

form. Måske fordi virus/ide passer dårligt til værten/akutmodtagelsen og den opgave der 

skal udføres. 

 

 

7. Refleksion over eget lederskab og master 
 

 
Fig 3. Kompetence fordeling MPG 

 

Min egen ledelsesudvikling  og refleksion som offentlig leder  har i denne master har udtrykt 

sig på flere planer: 
• Refleksiv kompetence:  Øget forståelse foregår i hermeneutiske cirkler. Andetgørelse (Madsen S O 

2016) som risiko i hyperspecialiserede systemer, som i sundhedsvæsnet med mange administrative 
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lag vertikalt og specialiseret opdeling horisontalt. Opmærksomhed på forskellige ”meningsprovinser” 

og vigtighed i at fysisk at se hinandens virkeligheder.  

• Praktisk ledelses kompetencer: Evnen til at danne sit eget administrative rum og danne sin egen 

strategi, hvis der ikke er nogen som ved start 1813 introduktion i pædiatrisk afdeling.  

• Personlig ledelses kompetence: Opmærksomhed på de forskellige ledelsesstile som visionær, 
coachende osv og kunne skifte imellem dem i forhold til situationen og kunne se ens egne blinde 

vinkler og styrker/svagheder. I denne master vigtighed af en retning i ens ledelses stil eller måske 

faren ved manglende retning. Her er anvendelse af DAC konceptet (Direction-alignment-commitment) 

(Drath et al., 2008) inspirende. 

• Analytisk kompetence: Anvendelse af Luhmanns funktionssystemer til bedre forståelse af de 
forskellige sektorer og lagdeling i den offentlige sektor. Desuden inspireret af Torben Beck Jørgensens 

fire statsmodeller (Hierakisk, autonom, forhandlende og responsive stat) 

• Kontekstuel videnskompetence: Øget opmærksomhed på den polyfoni af perspektiver der præger den 

offentlige leders arbejde. Et sandt krydsfelt. Anvendelse af Niels Åkerstrøm Andersen syn på tid og 

potentialitet (Andersen & Pors, 2014) og den kerneløse kerneopgave som et vilkår for fremtidig 

udvikling af den offentlige sektor. Opmærksomhed på sprogets anknytning til faglige uddannelser og 

deres magt og præcision (Pollack, 2019).(Andersen & Pors, 2014). Røviks problematisering af 
udhentning af ideer fra en anden organisation og udfordringer ved at implementere ideen i en ny 

kontekst. Forholdet mellem Kontekstualisering og dekontekstualisering (Røvik, 2010). 

• Normativ kompetence: Opmærksomhed på vigtighed af overordnet værdier som fx: ”det 

sammenhængende sundhedsvæsen”.1813 er et normativt forsøg at italesætte sammenhæng samt 

”Borgeren i centrum” som er Vicedirektør Trine Mottlau´s mantra. Nødvendigheden af et samlende 

værdikompleks som kan løfte organisationen op på et højere normativt niveau og inspirerer 
medarbejderne til at arbejde indenfor denne ramme.  

 

8. Konklusion 
 
Dette afsnit opsummerer delkonklusionerne i de enkelte afsnit og vi vender os nu mod 

verdenen igen og spørger os selv om den ser anderledes ud nu? 

Konklusionen vil bestå af bevarelse af hovedspørgsmålet og underspørgsmålene efterfulgt 

af en perspektivering om emnet.  

Anbefalingerne falder samlet i de tre emner samarbejde, fagligt sprog og 

strategi/implementering/oversættelse. 
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8.1 Hvordan er samarbejdet og forståelsen mellem de to sektorer/systemer, 
det præhospitale 1813 og den pædiatriske modtagelse på Herlev hospital og 
hvilken indflydelse har anknytning til forskelligt ”fagligt sprog?  
 

Samarbejdet mellem 1813 og pædiatrisk afdeling Herlev hospital har i høj grad været 

præget af pionerarbejde, da begge sektorer blev kastet ud i opgaven kun med ganske få 

måneder til implementering. Dette gav en gensidig afhængighed af hinandens kompetencer 

der fordrede en åben indstilling til samarbejde. Bla. underviste pædiatrisk afd fra starten 

visitatorerne i børnesygedomme og deres symptomer. 1813 handlingsalgoritmer blev 

løbende justeret ved internt samarbejde til glæde for begge. Der blev aftalt særlige sproglige 

”koder” som kunne forklare barnets tilstand og om fx henvisning mere skyldes forældres 

usikkerhed. Indtrykket er, at der fra starten har været god forståelse for hinandens 

udfordringer og udgangspunkt.  

 

Den  sproglige forskel mellem de identificerede faglige sprog ”omsorgssproget ”i 1813 og 

”diagnosesproget” i hospitalsregi giver udfordringer, da specielt hospitalssystemet mest 

knytter an til diagnoser og deres handling efterfølgende er præget heraf.  Eksempler fra 

1813 er historien med manden med hjerneblødningen, samt patienten med meningitis. 

Anbefaling: Da hospitalssproget i høj grad er præget af den dikotome kode syg/ikke syg er 

det vitalt, at der ved mistanke om alvorlige diagnoser visiteres efter entydige ”Obs pro ” 

diagnoser såsom obs pro meningitis og obs pro SAH. Det for at sikre den korrekte 

oversættelse af henvisningen i akutmodtagelserne og dermed det korrekte lægefaglige 

response. Brugen af obs pro diagnoser skal reserveres kun til situationer med mistanke om 

alvorlig sygdom. I andre situationer er en grundig symptombeskrivelse en fordel for at undgå 

fixerings fejl. 

 

8.2 -Hvordan har samarbejdet mellem pædiatrisk afd. og 1813 udviklet sig? 
 
Samarbejdet mellem 1813 og pædiatrisk afd. Herlev har været kendetegnet af en 

emergent proces, hvor parterne løbende har tilpasset hinanden.  

Initialt var 1813 organisatorisk presset og stærk kritiseret, hvilket betød mindre overskud til 

eksternt samarbejde. I løbet af 2016 begyndte 1813 dog at lukke sig op mod sine 
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samarbejdspartnere og et konstruktivt samarbejde blev indledt. Specielt tilpasning af 

beslutningsalgoritme på symptom niveau er blevet forbedret fortløbende.  

1813´s fokus på borgeren og den skiftende virkelighed med ændret familiestrukturer i 

samfundet gør at de præhospitale løsninger virker mere forkuseret på fremtidens fremtid 

og således mere i harmoni med den hurtige udvikling vores samfund er i.  
 

 

8.3. -Hvad hhv fremmer og hæmmer et godt tværsektorielt samarbejde? 
 
Gensidig empati og nysgerrighed på at forstå hinandens ”meningsprovinser” er afgørende.  

Derimod forudindtagethed og fastholden i myter vanskeliggør samarbejdet, specielt hvis den 

ene part nægter at absorberer ideen om samarbejde. 

Samlet anbefaling for samarbejde tværsektorielt: 
Følgende faktorer er identificeret som hhv. fremmende og hæmmende faktorer: 

Fremmende faktorer: 

-Se hinandens virkelighed fysisk. Besøg hinanden og undgå derved 

”andetgørelse”.  

-Forstå modpartens udfordringer og vær empatisk. Sæt dig ind i modpartens 

”meningsprovins” 

 -Afmystificer og forsøg at møde modparten uden fordomme.  

Hæmmende faktorer: 

 -Manglende optag af opgaven. Der udvikles immunitet overfor ideen 
 

8.4-Hvilke konsekvenser har omstruktureringen af lægevagtssystemet til 
1813 haft for håndteringen af den akutte pædiatriske patient i hospitalsregi? 
 
Omstruktureringen førte til en markant ændring af den faglige organisering af pædiatrisk afd 

Herlev, både fysisk ved, at man opførte en separat børnemodtagelse, samt at man nu skulle se 

alle syge børn uanset om de var indlæggelseskrævende eller ej, blot visiteret fra 1813. Det har 

betydet et øget fokus på det almindelige syge barn og en omorganisering af den interne visitation i 

vurderingsspor og sygdomsspor. Desuden et nødvendigt fokus på tværsektorielt samarbejde 

specielt med 1813. Man kan sige at der er blevet udviklet nye kompetencer på dette område. 
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8.5-Hvilken betydningen har denne forskellige anknytning til faglige sprog for 
overgangene mellem 1813 og pædiatrisk akutmodtagelse på Herlev hospital? 
 
 -Er det tværsektorielle samarbejdet udfordret af, at der knyttes an til 
forskellige faglige sprog i sektorerne fx blandt sygeplejersker og læger. 

 
Til besvarelse af den sproglige indflydelse og tilknytning har jeg vurderet at det er mest 

hensigtsmæssigt at besvare disse to underspørgsmål samlet 

I forholdet 1813 og pædiatrisk afdeling har tilknytningen til hvilket type sprog i hovedtræk 

været den samme nemlig et hverdagssprog eller symptomsprog, da udgangspunktet har 

været det samme nemlig kommunikationen med borgeren (ICPC-2 sprog). Desuden har 

man indenfor det pædiatriske område altid haft en tradition for at kommunikerer på barnets 

niveau med samtidig oversættelse til forældre som kvalitetsmarkør.  Man kan forestille sig, 

at denne samme indstilling til borgeren/patienten har lettet overgangene.  

 

  

I analysen af de foretagne interviews identificeret andre opdelinger i sprog til de 

tilstødende patientgrupper i 1813. 

Analysen af de faglige sprog har identificeret to forskelige sundhedssprog nemlig 

symptom/omsorgssprog kontra diagnosesprog/syg-ikkesyg knyttet an til hhv. 

sygeplejersker og læger. Tværsektorielt fordeler sprogene sig mellem det præhospitale 

1813 der knytter an til symptom/omsorgssprog på linje med borgeren de taler med. 

Hospitalet taler forsat mest i et diagnose/syg-ikke syg sprog, hvilket i akutte 

sygdomstilfælde, som vist, kan give oversættelsesproblemer og dermed forsinket 

behandling.  
 

8.7-Har der været eksempler på vellykkede oversættelser mellem de faglige 
sprog? 
Eksemplet med via diagnosealgoritmen for meningitis er et eksempel på, hvordan man ved en 

potentiel alvorlig diagnose ved en syntese af symptomer, kan nå frem til en meget høj grad af 

sandsynlighed for en specifik diagnose.. Man kan forestille sig at ideen kan udbredes til andre 

alvorlige obs pro diagnoser.  
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8.8-Har der været eksempler på ikke vellykket oversættelser tværsektorielt? 
 
Den nye centrale og vigtige navngivning af de to visitationsspor i akutmodtagelserne til 

afløsning af den tidligere struktur under lægevagten nemlig i vurderingspor og 

sygdomsspor må siges ikke at have været vellykket.  

Opdelingen blev simpelthen aldrig forstået eller implementeret korrekt af modtagerne 

nemlig af pædiatrisk akutmodtagelse eller fælles akutmodtagelserne (FAM).  

Der var flere årsager til dette: 
• Manglende testning om den nye navngivning gav mening for brugeren 

• Uklar opdeling af patienterne. Ulogisk sproglig brug 

• Manglende tilstrækkelig oversættelse og sikring af gode ”oversættere” 

Fremfor alt var patientopdelingen ikke intuitiv. Sygdomsspor var for de ikke syge og 

vurderingsspor for de syge. Det matchede simpelthen ikke med virkeligheden. 

Der blev ideen i virus terminologi ”Afstødt” eller ”rejectieret”, og der var rum for lokale 

fortolkninger der ofte var stik mod den oprindelige hensigt. En farlig tendens.  

 
Anbefaling faglige sprog: 

Ved mistanke om akutte alvorlige sygdomstilstande, er det mest hensigtsmæssigt at 

borgeren henvises med en ”Obs pro” diagnose, da det sikre en sikker informations 

overgang mellem primær og sekundær sektor. Derved sikres det mest sundhedsfaglige 

korrekte respons på sygehuset ved ankomst med størst chance for overlevelse.  

Gensidige aftaler om sproglige koder og kontinuerlig samarbejder mod et fælles sprog 

giver den bedste tværsektorielle kommunikation. 

Ved indførsel af nye sproglige termer der på afgørende vis ændrer strukturen i systemet 

som opdeling af patienter ved ankomst til sygehuset (vurderings-sygdomsspor) er det 

afgørende ,at sikre at modtageren fuldt ud forstår den nye opdeling og at det i deres 

perspektiv virker logisk. Man skal med andre ord kunne sætte sig ind i modpartens 

”meningsprovins”! 

 

8.9 -Har 1813 oprindelige strategi været en emergent proces og har 
medarbejderne haft indflydelse på processen? 
 
Den initiale strategi for implementeringen af 1813 og dets udbredelse i hospitalsvæsenet 

var enten ikke eksisterende eller bedste fald ukendt for pædiatrisk afd. Herlev. 
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Man kan sige at pædiatrisk afdeling Herlev selv skulle opfinde deres strategi i hvert fald 

indenfor implementering området. Citat Marianne Sjølin: ” Vi kunne faktisk selv dikterer 

strategien, da det kun var rammerne der lå fast, nemlig at vi børnelæger skulle se alle de 

sygebørn som før blev set først ag lægevagten”. Opfattelsen af implementering er,at det er 

en lang kontinuerlig proces der konstant kører i cirkler med evaluering. 

Den umiddelbare fordel var et nødvendigt og fuldstændigt engagement og mulighed for  

medudvikling af ideen, hvordan 1813 skulle fungerer i en pædiatrisk modtagelse. En slags 

”bottom up” proces, hvor deltagerne fra starten har stor indflydelse på retningen og råderum, 

da de økonomiske ressourcer fra direktionens side var ret vide. Det skulle bare fungerer 

indenfor 3 måneder. Efterfølgende har processen været præget af emergens, hvor der 

kontinuerligt har været justeret i strategien.  

Men der var også kritik af regionens håndtering, Marianne Sjølin: ” Jeg tænker ikke, at de 

(Regionen) har bestået implementeringskurset med at starte at fyre de praktiserende  læger 

og så bagefter sige” Vi vil gerne gøre det sådan her, har I ikke lyst til at blive ansat her?” 

Fra pædiatrisk siden havde man gerne set, at der havde været mere tid så man kunne finde 

en helhedsløsning for hele region hovedstadens pædiatriske område med samarbejdet med 

1813. Således kunne man måske havde undgået de mere uheldige forløb som man ifølge 

Trine Mottlau bla så på Hvidovre hospital. 

 

Anbefaling Strategi og implementering: 
En rammesættende tilgang til implementeringsprocessen kan være en fordel, hvor man 

lokalt (pædiatrisk afd) selv fra start kan være med til at finde de rigtige løsninger mhp 

organisering og tværsektionelt samarbejde. Imidlertid kræver det en standardisering for hele 

regionen, som vil sikre en ensartet kvalitet på det akut pædiatriske område og bedre 

tid(mere end 3 mån.) samt fra regionens side bedre koordinering.  

 

9. Perspektivering 
 
Denne master har kortlagt en del af de udfordringer, der er ved det tværsektorielle 

samarbejde indenfor sundhedsområdet på områderne samarbejde, sproglig tilknytning, 

strategi og oversættelse.  
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Sammenfattende kan man sige, at det i fremtiden vil være ønskeligt, at der er større 

opmærksomhed på vores forskellige faglige og kontekstuelle udgangspunkt blandt de 

ansatte, da det i høj grad påvirker det perspektiv vil fortolker den samme virkelighed med. 

For at forbedre det tværsektorielle samarbejde skal der være mere opmærksomhed på de 

forskellige sproglige tilknytninger i de forskellige sektorer, for dermed at nå til den erkendelse 

at der er brug for måske et fælles sprog til at binde sektorerne sammen.Eller i det mindste 

være opmærksomme på de forskellige virkelighedsopfattelser der er dominerende, så man 

kan tage højde for det i det daglige arbejde, som eksemplet med de akutte obs pro diagnoser 

understreger. 

Under denne master har jeg knyttet bånd til bla. organisationen 1813 og håber på den måde 

i fremtiden, at kunne fungere som oversætter imellem primær og sekundær sektor, for at 

kunne forbedre samarbejdet endnu mere til gavn for borgeren. Et nyt samarbejde er begyndt 

måske til et nyt sprog, et fælles sprog… 
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