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Summary in English. 
 
This master thesis deals with communication and interdisciplinary teamwork at the Department of 
Neurology N61 at University Hospital Zealand, Roskilde, Denmark. The department is responsible 
for inpatients with neurological disorders and our patient approach is interdisciplinary with focus on 
diagnostics, treatment, rehabilitation, nursing and prevention. On an ordinary day, many 
professional groups work in the department, for example doctors, nurses, physiotherapists, 
occupational therapists, social workers, psychologists and speech educators. 
I have been chief physician in charge of the department for 18 months by now. Since joining this 
position, I have often wondered about the communicative challenges and the lack of 
interdisciplinary interaction, which is contrary to the stated intent of the hospital. 
The aim of the thesis is an in-depth analysis of existing formal internal communication channels of 
the department including the social media, which in this thesis are regarded as an informal internal 
communication channel. The scope is to gain insight into the department’s communication 
challenges, our interdisciplinary collaboration and social constitution. 
In my thesis I have conducted a qualitative study based on five quantitative interviews of a strategic 
sample of employees from different professions. I have condensed data and made displays 
according to Kvales recommendations on qualitative research. The thesis has several limitations, 
most importantly a limited amount of data available. A larger study would have provided greater 
clarity, especially the lack of therapists among the persons interviewed weakens the study.  
 
My main findings are that most formal internal communication channels in the department are 
used mono-disciplinarily. Oral communication in the form of meetings is appreciated by both 
doctors and nurses. One of the reasons for the popularity of the meetings may be that meetings 
provide an opportunity for dialogue in opposition to the written channels, which primarily involves 
one-way communication. 
 
The communicative constitution in relation to the organizational development in our department 
was analyzed though Åkerström's organizational theory. My data shows how our organization still 
displays remnants of the homophonic organization with ranking of professional groups; a structure 
in which nurses are struggling to achieve professional status. At the same time, elements from the 
heterophonic organization are seen, e.g. the profession-specific management silos. Due to these 
profession-specific silos there is no place where the organization is represented in its entirety, 
which in turn creates problems for a holistic approach and hampers the interdisciplinary 
cooperation of the employees. Despite a large societal focus on development towards the 
communication-seeking organization, my analysis does not find empirical evidence that we have yet 
achieved this in practice. 
 
In the thesis I state that the department's internal written communication channels can be seen 
though the optics of Weick to be a loosely coupled system, and from this point we can analyze the 
openings it holds for change. Interdisciplinary cooperation can be influenced by creating positive 
expectations for the collaboration - for example better narratives - and by promoting socialization 
processes between the professions. This work is already underway, which the empirical example 
exemplifies. 
According to Weick, socialization is when a network has the same frame of understanding of the 
tasks to be solved. This can be achieved through education, and here we also have several 
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initiatives in progress. However, the lack of common written communication channels in our 
department seems to block effective planning and further progress. 
A constant variable is an unchangeable factor that blocks a loosely coupled system from evolving. In 
our communicative constitution, nurses' bulletin boards can be considered a constant variable and 
as such they are likely to block the nursing group from using other more modern communication 
channels. The hierarchical structure of the homophonic organization can also be seen as a form of 
constant variable that blocks the organizational development towards interdisciplinarity. 
 
Another finding in this thesis is that Facebook groups seem to influence our organization by 
creating a space for dialogue between the employees, if necessary, even without the management 
involved. This forms the basis for relationships and strengthened social capital in the employee 
groups. According to interview data there has been resistance against the nurses' closed Facebook 
group among doctors and management. With this in mind, one must consider whether doctors’ and 
management's hierarchical approach will interfere with the development of trust and social capital 
in our organization. 
 
Finally, the I addressed my own learning in the process, and I touch on the future perspectives and 
change in communication management and strategy that ought to be the consequence of the 
conclusions in this master's thesis 
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Indledning og baggrund.  
De seneste halvandet år har jeg været ansat som lægelig leder af en sengeafdeling, Akut 
Neurologisk Afdeling N61, som er en underafdeling i en stor neurologisk hospitalsafdeling med flere 
sengeafdelinger og ambulatorier på Sjællands Universitetshospital i Roskilde.  
Udgangspunktet i nærværende opgave er mine oplevelser og mit arbejde på denne afdeling både 
med hensyn til inspiration til emnet, og ligeledes er empirien i opgaven hentet herfra. 
 

Om afdelingen. 
Afdeling N61 er en stor neurologisk sengeafdeling med 36 senge og flere højt specialiserede 
funktioner. Afdelingen tager imod patienter med akut opståede neurologiske sygdomme og skader 
på nervesystemet såsom hovedtraumer, kræft i hjernen, infektioner i hjerne og nervesystem og 
mange andre sygdomme. På afdelingen stiller vi diagnoser og sørger for medicinsk behandling af 
patienterne. Endvidere behøver størstedelen af patienterne hjælp til personlig pleje, nogle har brug 
for hjælp til at spise selv, nogle har særlige ernæringsbehov, en del har brug for psykologisk 
testning, de fleste har brug for genoptræning, og næsten alle udskrives med andre forudsætninger, 
end de havde forud for indlæggelsen. Vi følger også patienter, som er meget syge og indlægges i 
deres sidste tid for at få pleje og ro, hvilket igen stiller krav om anderledes prioriteringer af alle de 
førnævnte indsatser. 
I vores daglige arbejde med patienterne er vi således på tværs af faggrupper afhængige af hinanden 
og af at kunne arbejde sammen tværfagligt som et team, idet vi kun gennem det at koordinere og 
lægge vores indsatser i forlængelse af hinandens opnår den bedst mulige indsats hos den enkelte 
patient. 
Afdeling N61 har sin egen personalegruppe af sygeplejersker og assistenter, som er ledet af vores 
afdelingssygeplejerske, og ligeledes findes en fast speciallægegruppe,  som dog for de flestes 
vedkommende har funktioner andre steder i overafdelingen. Der findes flere personalegrupper, der 
arbejder på tværs i overafdelingen, såsom sekretærer, reservelæger, socialrådgivere, 
talepædagoger og psykologer. Hele gruppen af fysioterapeuter og ergoterapeuter er formelt set 
ansat i en anden overafdeling end vores og har en helt anden ledelse, som også fysisk befinder sig i 
en anden del af hospitalet.  
Som udenforstående kunne man tænke, at vores afdeling er speciel med denne opbygning, men 
den beskrevne struktur er ikke særskilt for vores afdeling, men den gængse måde at organisere 
personalet på i store sengeafdelinger i det offentlige sundhedsvæsen.  
 
Baggrund for opgaven. 
Bare i de 20 år, jeg har været læge, er der sket store forandringer i det danske sundhedsvæsen på 
flere niveauer. 
I det formelle bureaukrati, som voksede frem i løbet af 1900-tallet, definerede offentlige 
institutioner som sygehuse sig i forhold til deres tildelte plads i hierarkiet, og alle 
beslutningspræmisser var givet oppefra. I disse institutioner gjaldt der kun én faglig diskurs, på 
hospitalerne var det lægestanden, der satte denne. Med sektorforvaltningen i 1960’erne blev det 
faglige ansvar lagt ud i velfærdsinstitutionerne. Sektorforvaltningen styredes således ikke som det 
formelle bureaukrati alene gennem regler og kontrol, men kunne selv styre hvilke midler og 
metoder, de ville benytte for at løse givne problemer og opgaver og nå de givne mål. Med 
sektorforvaltningen kom ligeledes en række nye opgaver til hospitalerne, opgaver som 
genoptræning, samarbejde med primær sektor og meget mere. Hospitalernes stærke monofaglige 
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diskurs blev over tid udfordret i retning af et mere tværfagligt perspektiv, og der er som følge deraf 
dukket mange nye faggrupper op på sygehusene(Andersen & Pors, 2014). 
 
Samtidig er der i de seneste år sket en udvikling med fokus på skabelsen af supersygehuse, hvilket 
har ført til centralisering af funktioner og fusionering af afdelinger landet over. Vores afdeling i 
Roskilde er på blot 10 år ved sammenlægninger og udvidelser vokset med over 300%. 
 
Med den over tid ændrede faglige konstitution og de væsentligt større afdelinger, som betyder, at 
man ikke længere altid kender alle sine kolleger, har fulgt et behov for nye måder både at 
kommunikere og organisere sig på.  
 
Kommunikation findes i min afdeling i mange former, lige fra det analoge i form af opslagstavler og 
papiropslag, det mundtlige i form af møder og konferencer og det digitale i form af e-mails, 
elektroniske nyhedsbreve, afdelingens hjemmeside og grupper på de sociale medier. 
Det var min forforståelse, at der i afdelingen har været en del udfordringer med kommunikationen 
mellem de forskellige faggrupper, og at dette har været medvirkende til at udfordre det tværfaglige 
samarbejde. 
Det er mit indtryk, at der for nuværende ikke er konsensus blandt de forskellige faggrupper om 
kommunikationsvejene på afdelingen, men mere er tale om et komplekst system af forskellige 
kommunikationsveje og undergrupper. I praksis ses dette ved, at det kan være svært at få vigtige 
meddelelser kommunikeret ud i afdelingen, men også ved, at der ofte opstår divergens mellem, 
hvad de forskellige faggrupper finder korrekt både med hensyn til patientbehandling, hvem der har 
hvilken opgave og med hensyn til afdelingens regler og normer.  
 
De seneste år har kommunikation via grupper på sociale medier fået en tiltagende stor betydning 
blandt personalet på afdelingen. Det er kendt af de fleste i afdelingen, at der findes lukkede 
monofaglige facebookgrupper stiftet af medarbejdere, hvor ledelsen ikke er velkommen, og det har 
været mistænkt fra ledelsens side, at disse grupper har været med til at udvikle og fastholde 
negative narrativer om organisationen og derved medvirket til en uhensigtsmæssig udvikling i 
afdelingen.  
 
Jeg har, siden jeg tiltrådte, ofte undret mig over de kommunikative udfordringer og den manglende 
tværfaglige indstilling i afdelingen og har tidligere i mit masterforløb i forbindelse med min 
tiltræden i den nuværende stilling i faget kommunikation skrevet en opgave om narrativer på og om 
afdeling N61, hvilket udmundede i, at jeg oprettede en tværfaglig facebookgruppe for derfra at 
have en platform at kommunikere med folk og forsøge at skabe andre og tykkere narrativer om 
afdelingen og samarbejdet.  
Arbejdet med denne opgave gav inspiration til emnet for denne afhandling, og ligeledes er 
facebookgruppen nævnt flere gange i nærværende opgave. 
 
Mit håb er, at jeg i denne opgave ved en analyse af afdelingens eksisterende formelle interne 
kommunikationskanaler inklusive de sociale medier, som jeg i denne opgave betragter som en 
uformel intern kommunikationskanal, kan skabe en indsigt i vores kommunikative udfordringer, 
vores tværfaglige samarbejde og sociale konstitution og vise, at disse tre på mange måder er 
uløseligt sammenhængende størrelser. Jeg håber og tror på, at denne indsigt vil kunne bruges til at 
skabe en bedre afdeling både for personale og patienter fremadrettet. 
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Problemformulering.  

 

Definition af begreber: 
Kommunikationskanal: Defineres som den vej, to parter bruger, når information skal overføres fra 
den ene til den anden. Kommunikationskanaler kan være mundtlige eller skriftlige, analoge eller 
digitale. Som eksempel kan nævnes samtaler, møder, e-mails, opslagstavler. 
Formel intern kommunikationskanal: Kommunikationskanal som udgår fra og er en del af 
organisationen. 
Uformel intern kommunikationskanal: Kommunikationskanal der har sin oprindelse uden for 
organisationen og på den måde ikke er en del af organisationen, men som bruges til intern 
kommunikation. 
 

Metode.  
Kvalitative interview. 
Videnskabsteori. 
Jeg ønskede at foretage en analyse af den kommunikative konstitution og det tværfaglige 
samarbejde i afdelingen, og til dette arbejde har jeg valgt at arbejde med en forstående 
forskningstype.(Launsø, 2017) 
Den forstående forskningstype har fokus på forståelse som udviklingsform med sproget og dialogen 
som medium. Den baserer viden på den udforskedes perspektiv, dvs. at den udforskedes 
subjektivitet (dvs. meninger, holdninger, vurderinger) indgår som det væsentlige datamateriale.  
Jeg har i opgavens empiri valgt at arbejde med kvalitative semistrukturerede interview ud fra 
Steinar og Kvales tilgang til det kvalitative forskningsinterview (Kvale & Brinkmann, 2009) samt 
fundet inspiration i grundbogen ”Forskning om og med mennesker”.(Launsø, 2017)   
I det følgende beskrives den metodiske tilgang til dataindsamling og analyse. 
 
Forberedelse. 
Forud for processen identificeredes interviewerens egen forforståelse, forstået som det 
udgangspunkt, der ligger i valg af interviewområde samt i teorivalg. 
Der blev foretaget fem kvalitative interviews med medarbejdere fra forskellige steder i 
organisationen om deres syn på den interne kommunikation og de interne kommunikationsveje. 

Hvordan bruges kommunikation på Afdeling N, og hvilke konsekvenser har brugen for det 
tværfaglige samarbejde og ledelsesmulighederne? 
 
Herunder: 

Hvilke kommunikationskanaler findes i afdeling N? 
I hvilket omfang og af hvem bruges de? 
Hvad fortæller de om os som organisation?  
Hvilke ledelsesudfordringer og muligheder giver de? 
Hvad fortæller kommunikationskanalerne om vores tværfaglighed? 
Hvordan påvirker sociale medier organisationen og ledelsen? 
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Personerne til interview blev udvalgt efter strategien ”stratificeret stikprøve” for dermed at øge 
muligheden for i analysen at kunne generalisere til de enkelte faggrupper (Launsø, 2017). I alt blev 
interviewet to reservelæger, to sygeplejersker og én overlæge. Det var et inklusionskriterium, at 
interviewpersonerne havde været ansat på afdelingen i over et år, samt at man havde 
arbejdstilknytning til afdeling N61. 
 
Udarbejdelse af temaguide til kvalitative interview. 
Ud fra opgavens problemformulering formuleredes den i figur 1 viste temaguide(Launsø, 2017), 
hvor jeg ud fra problemformuleringen søgte at kortlægge de overordnede temaer og 
problemstillinger og derudfra finde spørgsmål indenfor hver. Disse spørgsmål dannede baggrund 
for interviewene. Grundet emnets natur, og i håb om at få interviewpersonerne til at åbne op, blev 
interviewene afholdt som semistrukturerede samtaleinterviews og jeg stilede mod at nå et 
refleksivt niveau i interviewdialogen. 
 
Figur 1. 

 
 
Gennemførelse af interview og transskribering. 
Deltagerne blev forud for interviewet informeret om emne og formål samt garanteret anonymitet i 
opgaven.  
Under interviewene opfordredes informanterne til at fortælle frit om deres oplevelser og meninger. 
Undervejs i interviewene opsummeres hovedtrækkene i min forståelse af deres fortællinger, for 
derigennem at give informanterne mulighed for at bekræfte eller afkræfte denne.  
Interviewene blev optaget med applikationen Dictate+Connect, og efter optagelsen blev der 
foretaget total afskrivning af interviewlydfiler, men uden at angive ”øøh”, tonefald og kortere 

Interview spørgsmålProblem-
stillinger

Problem-
formulering

Hvordan bruges 
kommunikation på 

Afdeling N, og hvilke 
konsekvenser har 

brugen for det 
tværfaglige samarbejde 

og 
ledelsesmulighederne?

Kommunikation 
inden for 

afdelingens rammer

Hvorfra får du oftest viden om, hvad der foregår i afdelingen?
(praktisk info -fagligt (uddannelse/forskning) -arrangementer og sociale events 

–sladder)

Får alle 
medarbejdere 

vigtig information?
Findes der informationer du går glip af? Hvorfor?

Er du opmærksom på, om andre får samme informationer som dig?
Hvilke midler ville du bruge, hvis du ville have et budskab ud i teamet?

Kommunikation 
Uden for 

afdelingens rammer 
fx SoMe

Er du på SoMe? 
Hvilke arbejdsrelaterede aktiviteter findes der?

Hvilke informationer får du derfra?
Ser du nogle problemer med det?

Konflikter og 
problemstillinger 

vedr. 
kommunikative 

flow

Hvad tænker du om brugen af gruppemail? Om møder? Om SoMe? Om analoge 
opslag?

Hvilke informationer bør efter din mening ikke være på SoMe?
Kan du huske nogle historier fra SoMe om arbejdet?

Har du gjort dig tanker om, hvorvidt de nyere måder at kommunikere på kan rumme 
nye muligheder? Nye problemer? Hvad tror du, din leder tænker?
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pauser. Endvidere blev der, hvor det var nødvendigt for forståelsen, kompletteret sætninger og 
indsat bindeord. 
Disse afskrivninger kan findes som opgavens bilag 1-5. Transskriptionerne er elektronisk opbevaret 
på en computer beskyttet af et personligt password.  
 
Tematisk meningskondensering 
Efter transskription blev der foretaget en analyse af interviewdata med udgangspunkt i Kvales 
(Kvale & Brinkmann, 2009) fortolkning af meningskondensering. Citater, som fandtes at have 
relation til opgavens problemformulering, blev sat ind i meningskondenseringsskemaet. Ved 
kodning knyttedes der en fortolket og forsimplet mening til forskellige udvalgte citater. Pointen 
med kodning er, at interviewets meningsindhold bliver kategoriseret, hvilket skal gøre det nemmere 
at identificere, hvilke emner og temaer der optræder hyppigst i interviewet og dermed har størst 
betydning for interviewpersonens holdninger.   
Efter meningskodningen blev citaterne yderligere delt ind i temaer. 
Temaerne havde til formål at være genstand for mere omfattende fortolkninger i de efterfølgende 
analyser. 
Hvert tema udbyggedes i analysen ved hjælp af formuleringer af informantens holdninger til det 
pågældende emne, i denne del blev der brugt citater såvel fra meningskondenseringsskemaet som 
fra de originale afskrivninger. 
Skemaet brugt til meningskodning er vedlagt opgaven som bilag 6. 
 

Teori. 
Organisationsteoretisk tages i denne opgave udgangspunkt i Åkerstrøms beskrivelser af homofone, 
polyfone og kommunikationsafsøgende organisationer samt i Weicks teori om løst koblede 
systemer. Sidst vil jeg komme ind på teorien om social kapital som beskrevet af Bourdieu og 
Coleman. 
 
I det nedenstående afsnit er baggrundsteorierne til analysen kort gennemgået. 
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Åkerstrøm. 
Niels Åkerstrøm Andersen (født 1964) er professor på CBS og har udgivet flere bøger om offentlig 
administration og selvledelse. Jeg har selv stiftet bekendtskab med Åkerstrøm flere gange under mit 
forløb på CBS og der bidt særligt mærke i hans teori om offentlige organisationer, idet jeg mener, 
den i høj grad er relevant for hospitalsvæsenet og giver en forståelsesramme for nogle af de 
ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger, der findes hos os. 
Åkerstrøm er teoretisk inspireret af blandt andet Niklas Luhmanns teori om sociale systemer. Et 
socialt system er ifølge Luhmann et system bestående af kommunikation. Kommunikation inden for 
et system fungerer ved at udvælge en begrænset mængde af den information, der er til rådighed 
uden for systemet, hvilket reducerer systemets kompleksitet set i kontrast til kaos uden for 
systemet. Information bliver udvalgt og behandlet ud fra, hvad der giver mening i en given kontekst. 
I enhver kommunikation sker der således på baggrund af ovenstående: en 
indholdsselektion(information), hvor der defineres et grundlag for kommunikationen(utterence)  
og en fortolkning (understanding). Hver af disse tre har flere mulige udfald – dette kaldes 
kontingens – og der foretages hele tiden nye valg, hvilket fører til kompleksitet (Mingers, 2003). 
Åkerstrøm ser organisationer som skabt af beslutninger (Åkerstrøm Andersen, 2014)(Åkerstrøm 
Andersen, 2003).  
Åkerstrøm skelner i sine artikler mellem homofone, heterogene og kommunikationsafsøgende 
organisationer. Teorien bag er, at en organisation, for eksempel en hospitalsafdeling, vil være 
organiseret så den kobler sig op på et funktionssystem for eksempel det lægefaglige. Et 
funktionssystem har sine egne kommunikative koder. Når der træffes beslutninger i organisationen, 
træffes de med dette funktionssystem og dets koder som medie. 
En homofon organisation er en organisation, hvor kun ét funktionssystem er i spil. Dette 
funktionssystem definerer organisationens formål.  Retten defineres her af formål og bliver på den 
måde substantiel. Fx er en børnehave ledet af pædagoger, hvor pædagogikken bliver den 
altdominerende diskurs. 
Der har gennem tiden været en tendens til homofoni ved store funktionsspecialiserede 
velfærdsinstitutioner såsom universiteter, hospitaler og skoler. Gennem de seneste 15-20 år er den 
monofaglige kultur blevet udfordret ved overgang fra sektorforvaltning til supervisionsforvaltning, 
og hospitaler, skoler og universiteter er blevet mere heterogene organisationer med mange 
forskelligartede funktionssystemer med hver deres hensyn og opgaver og dermed flere forskellige 
fagligheder. De professioner, man kalder ”de ægte professioner” altså dem med ret til faglig 
autonomi, såsom læge, præst og dommer, bliver udfordret af en række ”nye” professioner, der 
også arbejder for deres ret til faglig autonomi, for eksempel sygeplejersker, socialrådgivere og 
fysioterapeuter. Den heterogene organisation byder således som resultat af sine mange faggrupper 
på en række udfordringer med de forskelligt rettede diskurser inden for organisationen. 
Den kommunikationsafsøgende organisation er en videreudvikling af den heterogene organisation, 
hvor det heterogene går fra at være en udfordring til at være en ressource for organisationen. 
Overgangen forudsætter, at de enkelte aktører har indsigt i, at deres eget funktionssystem har en 
mangfoldig afhængighed af andre funktionssystemer og dermed af andre fagligheder.  
Nedenfor ses Åkerstrøms beskrivelse af organisationsmodellen i figur 2. 
I nærværende opgave vil jeg se på, om Åkerstrøms teori kan bidrage med en samfundsmæssig 
vinkel i analysen af vores kommunikative problemer og udfordringerne i det tværfaglige samarbejde 
på afdeling N61. 
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Figur 2 
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Weick.  
Karl Edward Weick (født 1936) er en amerikansk organisationsteoretiker.  
Jeg har selv kendskab til Weick fra faget reform og forandring og har taget ham med i denne 
opgave, fordi jeg synes, at hans teori om løst koblede systemer ville være en god analyseramme i 
forhold til vores kommunikation de forskellige faggrupper imellem. 
Weick (Greve & Pedersen, 2017) tilhører gruppen af teoretikere, der har en kontinuert 
organisationsforståelse og er mest kendt for sin teori om løst koblede systemer samt teorien om 
det meningsskabende narrative perspektiv. 
I den kontinuerte organisationsforståelse ses en organisation således som bestående af talrige 
uorganiserede, komplekse og ikke styrbare, men påvirkelige, kommunikationsprocesser.  
Selve begrebet ”løse koblinger” rummer en selvmodsigelse, for hvordan kan noget være både løst 
og koblet? Thompson (Orton & Weick, 1990) formulerede en måde at rumme denne dobbelthed på 
ved at adskille de to, han delte således en institution op i en teknisk kerne, lukket mod det 
omgivende og dermed tæt koblet, og et institutionelt niveau, som var åbent mod det omgivende og 
dermed løst og fleksibelt.  
Man kan postulere, at enhver organisation i større eller mindre grad er koblet og i større eller 
mindre grad er løs. 
Orton og Weick er skriver i deres artikel: 
 

”To state that an organization is a loosely coupled system is the beginning of a 
discussion, not the end. What elements are loosely coupled? What domains are they 
coupled on? What domains are they decoupled on? What are the characteristics of the 
coupling and decouplings?” 

 
Således er et løst koblet system ikke noget at efterstræbe, men i stedet en måde at anskue 
virkeligheden på, en analyseramme, der åbner op for nye måder at se en organisation på. 
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Tæt koblede organisationer er for eksempel meget topstyrede organisationer.  
Løsere koblede systemer ses i organisationer, hvor forskellige elementers mål og handlemønstre 
kan påvirke hinanden, ikke systematisk men spontant og indirekte, til tider mere til tider mindre, og 
hvor der derfor er en konstant bevægelse i organisationen(Hammer & Høpner, 2014).  
Koblingerne i en organisation kan karakteriseres ud fra elementernes særpræg og påvirkelighed. 
Særpræg defineres som, hvor forskellige delgrupper i organisationen er forskellige fra hinanden. 
Påvirkeligheden beskriver, hvor meget delelementerne påvirker hinanden.  
Afhængigheden mellem parametre og koblinger kan ses i nedenstående tabel lånt fra Hammer og 
Høpners artikel(Hammer & Høpner, 2014): 
 
Figur 3 

 Lav påvirkelighed Høj påvirkelighed 

Lavt særpræg Ikke koblede Tæt koblede 

Højt særpræg Dekoblede Løst koblede 

 
Weick mener, at forandringer i organisationer skabes ved, at medarbejderne forstår og kan se 
mening med den forandring, der skal ske.  
Ifølge Weick består lederens rolle i det løst koblede system således i at skabe nye logikker og 
narrativer, der kan påvirke organisationen i en ønsket retning. Dette kræver dels, at man kender til 
organisationens eksisterende narrativer for at kunne ”oversætte” den ønskede forandring til nye 
narrativer, der giver mening. Meningsskabelse er en kontinuert proces, hvor det ene narrativ 
erstattes med det andet (Greve & Pedersen, 2017). 
På baggrund af empirien i denne opgave vil jeg undersøge vores tværfaglighed som et løst koblet 
system samt se på, hvilke eksisterende initiativer, hindrende faktorer og nye åbninger 
ledelsesmæssigt, der ifølge Weick er for at påvirke vores organisation i retning af mere tværfagligt 
samarbejde. 
 
Social kapital. 
Social kapital er et begreb, jeg forud for denne opgave primært kendte fra dagspressen. Grundlaget 
for at bruge teorien om social kapital i denne opgave var en litteratursøgning efter artikler, der 
beskæftigede sig med kommunikation og sociale mediers påvirkning af organisationer, hvor den 
gentagent dukkede op(King & Lee, 2016).  
Social kapital kan defineres som samarbejdsrelationer i et netværk, for eksempel en afdeling, som 
gør, at individer i netværket kommer til at udvikle fælles værdier, hvilker muliggør et samarbejde, 
som udgør en ressource for organisationen(Svendsen, 2001).  
Begrebet blev opfundet af den kendte franske antropolog og sociolog Pierre Bourdieu (1930-2002), 
som var kendt for sit store arbejde med at kombinere metodologi tværvidenskabeligt, for eksempel 
kombinerer han netop med begrebet social kapital den sociologiske og den økonomiske kode.  
Den amerikanske sociolog James Coleman videreudviklede efterfølgende teorien. 
Han definerede social kapital som en social relationel organisering, der er foretaget uden 
økonomisk sigte, men som alligevel får positive økonomiske konsekvenser – eller set i vores 
kontekst positive konsekvenser for produktion og kvalitet. Social kapital kan defineres på både 
individ-, organisations- og samfundsniveau. Coleman introducerede endvidere begrebet ”closure”. 
Closure er defineret som en skærpelse af koordinationen mennesker imellem i et lukket netværk, 
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med andre ord: når der opstår social kapital i et netværk, bevirker dette fælles normer og social 
kontrol, hvilket gør det mindre risikabelt for folk i netværket at stole på hinanden.  
I en organisation kan social kapital således betragtes som et relationelt fænomen som faciliteres af 
kommunikation. Kommunikation kan betragtes ud fra deltagelsen, og man kan der skelne mellem 
envejskommunikation, tovejskommunikation, flerrettet kommunikation, hvor flere medarbejdere 
diskuterer faglige emner, og flerstemmig kommunikation, hvor flere medarbejdere diskuterer ikke 
alene faglige, men også arbejdspladsrelaterede emner. Ud fra typen af kommunikation kan man 
sige noget om værdien af kommunikationen i forhold til den sociale kapital (Madsen, 2018). 
 

Analyse. 
Ved brug af det tematiske meningskondenseringsskema (bilag 6) kom jeg frem til otte temaer. Disse 
otte temaer (divergens i brug af e-mail, mundlig vs skriftlig kommunikation, teknisk kunnen, 
tværfagligt samarbejde, ledelse/organisation, sociale medier, narrativer, sociale relationer) samlede 
jeg til tre overordnede temaer, som det fremgår i figur 4. Disse vil jeg i dette afsnit analysere.  
Jeg vil starte med at skabe en oversigt over empirien svarende til afdelingens fire formelle interne 
kommunikationskanaler ud fra displays (bilag 7). Herefter vil jeg i henhold til Åkerstrøms 
organisationsteori se på, om nogle af disse fund kan forklares ud fra et samfundsmæssigt 
perspektiv. 
I den efterfølgende analyse af afdelingens tværfaglige kommunikation ser jeg på, hvilke initiativer 
der ifølge Weick (Hammer & Høpner, 2014) ville kunne fremme eller blokere udviklingen i 
afdelingen under forudsætning af, at vi betragtes os som et løst koblet system. 
Under sidste afsnit om social kapital vil jeg se på sociale medier som en sidste intern – men uformel 
– kommunikationskanel. Jeg vil i analysen inkludere enkelte baggrundsartikler om sociale mediers 
rolle på arbejdspladser, men i øvrigt analysere display om sociale medier (bilag 8) og den øvrige 
empiri svarende til dette tema ud fra teorien om social kapital og denne begrebsverden. 
 
Figur 4 

 
 

Formelle interne kommunikationskanaler 
Jeg har, ud fra hvor hyppigt de blev nævnt i interviews, udvalgt de fire væsentligste formelle interne 
kommunikationskanaler, som jeg herunder vil analysere enkeltvist.  
For at få et overblik over data fra de kvalitative interviews har jeg valgt at konstruere 
displays(Launsø, 2017) (Kvale & Brinkmann, 2009) for de enkelte kommunikationskanaler. Disse skal 
give et overblik over, hvad de forskellige faggrupper primært bruger af kommunikationskanaler, og 
hvorvidt der er divergens mellem gruppernes præferencer. Displays over de forskellige formelle 
interne kommunikationskanaler er vedlagt opgaven i bilag 7. Sociale medier har jeg defineret som 
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en uformel intern kommunikationskanal, og dette display findes i bilag 8, og det vil jeg komme 
tilbage til senere i analysen. 
 
Møder og konferencer. 
Der er ingen tvivl om, at mundtlig kommunikation fylder meget for de interviewede, og de får 
mange af deres informationer ad den vej. Afdelingens faste møder og konferencer er således 
vigtige kommunikationskanaler.  
Af møder nævnes især morgenmøderne. Disse er monofaglige møder, hvor hver faggruppe mødes 
med sin leder, og der foregår en orientering om dagens arbejde, for eksempel sygdom og 
omplaceringer samt dag til dag-ændringer i afdelingen. Efterfølgende de monofaglige 
morgenmøder mødes alle faggrupper, der er tilknyttet et afsnit, for eksempel afdeling N61, og 
gennemgår patienterne. Til dette møde er læger, terapeuter og sygeplejersker sammen. Mødet 
foregår stående og varer cirka 20 minutter. Sygeplejerskerne plejer at forlade mødet efterhånden, 
så snart deres egne patienter er gennemgået, med det resultat, at der ikke er noget tidspunkt, hvor 
alle er i lokalet samtidigt. Tværfaglig undervisning finder sted i afdeling N61 hver onsdag i afdeling 
N61 mellem 10 og 10.30. 
Ud over disse faste møder findes der diverse personalemøder, der afholdes med faste intervaller, 
men ingen af disse er tværfaglige.  
Tværfaglige møder i øvrigt afholdes kun ad hoc, fx i udvalg omkring vores genoptræningsindsats 
eller andet, og er som regel karakteriseret ved få deltagere. 
Der er som det fremgår af ovenstående begrænsninger ved møder. En læge bemærker: 
 

” Der er ikke noget sted her, hvor der er plads til, at vi kan samles alle sammen. Ikke til 
møder, ikke til pauser. Og alle er jo heller ikke til stede hver dag.”(C) 
 

Ikke alle møderne rummer ifølge de interviewede endvidere plads til dialog, men har mere karakter 
af kort orientering. 
Trods mangler er der alligevel både læger og sygeplejersker, der mener, at det fysiske møde er den 
for dem foretrukne tværfaglige kommunikationskanal på afdelingen. På baggrund af udtalelser som: 
 

”Men lige nu er møder reelt det eneste, der er”(C)  
og  

” Jeg har siden tænkt over: Dem, som jeg kan have et samarbejde med her, begrænser 
sig til dem, der er fysisk til stede i afdelingen” (T)  
 

kunne man overveje, om det er mangel på konsensus om rammen for øvrige 
kommunikationskanaler, der gør, at de interviewede stadig fremhæver disse, hvilket jeg vil komme 
mere ind på i det efterfølgende.  
 
E-mails. 
E-mails er en af de mest nævnte skriftlige kommunikationskanaler i mit interviewmateriale. Det 
fremgår dog også af display, at der ikke er en ensartet opfattelse af brug og anvendelse mellem 
faggrupperne.  
Sygeplejerskerne har ifølge materialet den opfattelse, at de selv bestemmer, i hvilken grad og om 
de vil følge med i e-mails. Ligeledes får man indtryk af, at der underliggende er nogle tekniske 
problemer med opsætning af mailkonti, som gør kommunikationskanalen mindre tilgængelig for 
sygeplejersker, der muligvis som udgangspunkt er mindre digitalt erfarne end læger. Det, at der 
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ikke er konsensus om brug af e-mails i sygeplejegruppen og muligvis heller ikke i andre dele af pleje- 
og terapeutgruppen, gør, at det bliver en usikker kommunikationskanal, hvilket kan påvirke formelle 
samarbejder i negativ retning. Dette eksemplificeres, når undervisningsansvarlig sygeplejerske T 
fortæller om et projekt, hvor de to undervisningsansvarlige sygeplejersker og de 
undervisningsansvarlige terapeuter havde fået til opgave at starte en tværfaglig studieenhed:  
 

”Vi havde forskellige møder. Især to fysiske møder, hvor vi havde referat og alt, og jeg 
synes, vi havde kommunikeret ret tydeligt omkring, hvad det er vi skal, hvilke 
forventninger vi har, hvilken tidsramme vi har. Og vi aftalte da, at vi skulle koordinere 
videre via mails. Siden fandt vi aldrig ud af, hvor det var gået galt, men der gik noget 
fuldstændigt galt i kommunikationen, både os undervisere imellem, men også imellem 
de sygeplejerskestuderende og ergo- og fysioterapistuderende.” 
 

Lægernes udtalelser om, hvordan de opfatter brugen af e-mails blandt sygeplejersker, viser, at de 
som udgangspunkt ikke har nogen tiltro til, at sygeplejerskerne læser deres e-mails, og at de 
betragter grundlaget for dette som værende, at sygeplejersker generelt er mindre boglige. Der er 
ligeledes en viden i lægegruppen om, at sygeplejegruppen ikke fra ledelsens side forventes at læse 
deres mails, og det udtrykkes, at såfremt e-mails skal blive en mere sikker måde at kommunikere på 
mellem faggrupperne, skal der ske en ledelsesmæssig indsats, som anført af reservelæge N:  
 

”Det skal i hvert fald jævnligt tages op, hvis man skal til at kommunikere med 
gruppemails, fx at det er vigtigt, at folk læser deres mails.” 

 
Lægerne derimod opfatter ud fra materialet e-mails som deres væsentligste skriftlige 
kommunikationskanal, når deres leder skal informere om nyt. Der gives endvidere udtryk for, at 
lægerne tager det som en selvfølge at læse deres arbejdsmail regelmæssigt. Blandt de interviewede 
læger kommer det flere steder til udtryk, at der på denne kanal mere er tale om 
envejskommunikation. At kommunikationskanalen fungerer dårligt til dialog fremgår blandt andet 
af følgende citat:  
 

”Jeg synes altid, man kan banke på hans (ledende overlæge) dør og komme ind og få 
et svar. Men ledelsen er svær at kommunikere med pr mail.” (A). 

 
Nyhedsbrevet. 
Afdelingens nyhedsbrev udsendes per e-mail af afdelingssygeplejersken én gang om ugen med 
information om ændringer i afdelingen samt personaleinformation. Nyhedsbrevet bliver nævnt af 
flere i interviewet, og hvor det ikke bliver nævnt, har jeg spurgt ind til det.  
Af lægerne er det kun den adspurgte overlæge, der forud for interviewet kendte til nyhedsbrevet, 
og han havde selv måttet bede om at komme på mailinglisten. Han angiver at læse det og mener 
også, at det er vigtigt, så vigtigt at han fremhæver, at terapeuterne nok ikke får det. Han antyder i 
dette citat: 

”Fysioterapeuterne og ergoterapeuterne, de er tabt. Jeg tror ikke, de får nyhedsbrevet. 
De er ikke engang formelt ansat på vores afdeling, og traditionen her er vist, at vores 
afdelingsledelse ikke vil kommunikere direkte til dem, men kun gennem deres leder, 
som sidder et helt andet sted.” (C) 
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 Det er hans indtryk, at det er ledelsesmæssigt mellem faggrupperne, der er en blokering, hvor man 
ikke vil kommunikere til andre faggrupper end sin egen. De øvrige læger udtrykker i interviewet 
spontan interesse for at få nyhedsbrevet efter at have fået kendskab til det. 
Sygeplejerskerne er enige om, at nyhedsbrevet for dem er en væsentlig kilde til information om, 
hvad der sker på afdelingen. Ligeledes er det holdningen, at det ville styrke samarbejdet, hvis 
lægerne modtog nyhedsbrevet og på den måde var informerede om tiltag i afdelingen på samme 
måde som sygeplejen. Også hos sygeplejen fornemmes i det følgende citat en usikkerhed om, 
hvorvidt deres ledelse ville synes, det var en god ide:  
 

”Så er spørgsmålet, om trioen synes, det kun skal være for plejepersonale altså for at 
styrke det, eller lægerne skal med.”(MA).  
 

Ligeledes henviser MA i citatet:  
 

”Grunden til, at det ikke er sådan, bunder nok mest i tradition. En tradition, hvor 
sygeplejersker og læger er hver for sig.”  
 

til tidligere tiders mere lægestyrede organisation. 
 
Opslagstavler. 
Analoge opslagstavler hænger flere steder i afdelingen. 
De fungerer ifølge data primært som kommunikationskanal for sygeplejegruppen. Typen af opslag 
varierer fra faglige og organisatoriske til nogen med mere socialt indhold. 
I sygeplejegruppen synes der at være et stort brug af opslagstavlerne, om end man også sporer en 
vis utilfredshed med overblikket på tavlerne:  
 

” Vi har talt om, at vi synes, der var for meget på de der opslagstavler, så alle de 
opslag der var, de druknede simpelthen i hinanden. Og nogle gange så blev der hængt 
ting over andre ting.” (T).  

 
Rodet har medført, at vigtige oplysninger som for eksempel en tæt kollegas sidste dag eller 
programmet for onsdagsundervisning blev overset på tavlen, hvis man ikke vidste præcis, hvor de 
forskellige ting hang. 
På lægekontoret hænger der også en opslagstavle, hvor kvalitets- og hygiejnesygeplejerskerne 
hænger opslag op til lægerne om nye tiltag inden for deres områder. De i interviewene adspurgte 
læger har ingen følelse af, at opslagstavlerne kunne indeholde informationer til dem. Enten har de 
slet ikke set, at der er opslagstavler, eller også har de et klart indtryk af, at det er noget, sygeplejen 
har, og de giver udtryk for en usikkerhed vedrørende, om det er noget, der fungerer hos 
sygeplejerskerne.  
 
Efter denne gennemgang af brugen af de fire mest brugte formelle interne kommunikationskanaler 
i afdelingen vil vi gå videre og se på, hvad disse mønstre kan fortælle om os som en organisation i 
udvikling. 
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Åkerstrøm. 
Hvis vi ud fra Åkerstrøms (Åkerstrøm Andersen, 2014) teori om organisationer ser på vores 
neurologiske afdeling udefra, er der tydeligt sket en væsentlig udvikling på afdelingen og i 
hospitalsvæsenet som helhed gennem de seneste 20 år. Afdelingerne er over tid  gået fra at være 
homofone lægestyrede organisationer, som stillede diagnoser og udskrev recepter, til at være 
polyfone organisationer med mange forskellige fagligheder og dermed flere funktionssystemer. 
Vi arbejder nu ikke alene med diagnostik og behandling, men også med sygepleje, ernæring, 
genoptræning, sociale problemstillinger og meget mere, hvilket væsentligt har forøget vores 
interne kompleksitet. Alt sammen tiltag med det mål at skabe den bedste helhedsorienterede 
behandling og pleje for vores patienter, hvis liv ofte er ganske anderledes efter en indlæggelse hos 
os, hvor de skal lære at leve med sygdom og handicap i større eller mindre grad.  
I nedenstående analyse vil jeg se på, hvad mine data fortæller om, hvor langt denne udvikling i 
retning af en heterofon tværfaglig organisation egentligt synes at være kommet, når perspektivet 
ikke er udefra, men set ud fra min empiri og dermed inde fra organisationen. 
 
Den homofone organisation og de ægte professioner. 
Som nævnt har lægegruppen i en lang periode stået alene på fagligheden på sygehusene. At rester 
af at denne monofaglige selvforståelse stadigt findes flere steder, kommer frem i mine interviews, 
blandt andet når sygeplejersken siger: 
 

”I læger er jo også interesseret i fastelavn og morgensang. Og vi sygeplejersker er jo 
også interesseret i den nyeste viden om neurologi, og hvad der er bedst for vores 
patienter. Det andet er rester fra dengang ”der kommer lægerne, alting skal serveres 
for dem, alt skal være klar til dem” – ja det har jeg selv prøvet, den kultur findes nok 
stadig mange steder, hvor man som sygeplejerske nærmest ikke tør sige noget til 
lægen, det er dårligt samarbejde. Det er mærkeligt, at folk i ledelserne rundt omkring 
ikke gør noget for at bringe deres medarbejdergrupper tættere på hinanden.” (MA) 

 
Her antyder hun, at den nuværende strukturering af afdelingens kommunikationskanaler er 
således, at den faglige kode primært ejes af lægerne, og det lavere rangerende sociale liv på 
arbejdspladsen af sygeplejen, der på den måde ikke anerkendes fagligt. 
I citatet gør hun endvidere rede for sin indsigt i, at dette hierarki er en rest fra en tidligere 
organisationsstruktur, den homofone, der på mange måder er i kontrast til vores egen nuværende 
organisationsforståelse, men ikke desto mindre stadigt findes. 
Som Åkerstrøm skriver, har det historisk kun eksisteret i de såkaldt ægte professioner, såsom læger, 
præster og jurister, der havde krav på professionsautonomi og dermed på at være homofone. At få 
sygeplejen anerkendt som profession har været en kamp kæmpet over mange år med gradvise 
strukturelle landvindinger såsom godkendelse kandidatoverbygningen cand. cur i 1990 og 
muligheden for sygeplejerske PhD’er og lektorater op gennem nullerne(Sygepleje i fortid og nutid - 
historiske indblik, 2008). Ovenstående citat viser, at dette arbejde i praksis på sengeafdelingerne 
ikke er i mål endnu.  
Det er endvidere interessant, at det i sygeplejerskens optik er sygeplejeledelsen, der synes at 
modarbejde større tværfaglig kontakt, og man kan overveje, hvorvidt den stadig pågående kamp for 
professionsautonomi, en kamp der også foregår på ledelsesniveau, bliver det primære hensyn, så 
det tværfaglige i den henseende får anden prioritet. 
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Neurologisk afdeling som heterofon organisation. 
Vores patienter indlægges med skader og sygdomme i nervesystemet, hvilket i praksis ofte betyder, 
at de ikke kommer hjem i samme stand som forud for indlæggelsen. Det er over årene i tiltagende 
grad blevet sygehusets opgave at sørge for, at der er styr på ikke kun den lægelige behandling og 
prognose, men også sygepleje, forebyggelse, ernæring, sociale forhold og ikke mindst 
genoptræning, ofte i samarbejde med kommunen. Således er der i vores daglige arbejde med 
patienterne mange fagligheder i spil, og det er som nævnt oplagt nødvendigt for resultatet, at de 
forskellige fagligheder og tiltag er koordinerede med hinanden i det daglige arbejde. 
I sundhedsvæsenet har der gennem flere år været krav om tværfaglig dobbelt ledelse, så der er 
både en ledende læge og en ledende sygeplejerske i alle ledelseslag gennem hele organisationen 
for at være bedst rustet tværfagligt. Men man må være opmærksom på, at når det er en 
sygeplejerske, der er leder for sygeplejerskerne, en terapeut, der er leder for terapeuterne, og en 
læge, der leder lægerne, sker ledelsen med anknytning til det funktionssystem og de koder, der 
gælder for de forskellige faggrupper. Således bliver der i den heterofone organisation ikke noget 
sted, hvor organisationen repræsenteres i sin helhed, hvilket kan skabe problemer med netop 
helhedsfornemmelsen for de ansatte i den heterofone organisation, hvilket eksemplificeres flere 
steder i interviewdata, for eksempel:   
 

” Jeg føler, det bliver meget italesat, at vi skal arbejde tværfagligt, men der mangler 
nok noget ledelse og styring, som også vil i den retning.” (T)  
 

 
Den heterofone organisation er ifølge Åkerstrøm kontingent. Kontingensbegrebet er kendt fra 
Luhmanns teori (Mingers, 2003), og kontingens kan defineres ved en situation, hvor et udfald er 
uforudsigeligt, fordi det er afhængigt af andre uforudsigelige hændelser. I 
organisationssammenhæng betyder dette, at den heterofone organisation kan rumme forskellige 
vinkler på for eksempel et patientforløb afhængigt af, hvilken faglighed med hvilken systemlogik der 
ser. Disse fagligheder skal ifølge Åkerstrøm i den heterofone organisation eksistere sammen uden 
entydig rangordning. I praksis vil dette betyde, at det funktionssystem, der var dominerende i den 
homofone organisation, i den heterofone organisation kommer under pres fra andre 
funktionssystemer og muligvis vil reagere med et modtryk. Dette pres kan man tænke forstærkes 
yderligere af den ovenfor nævnte vedvarende kamp for at blive anerkendt som profession på lige 
fod med lægestanden, som både sygeplejersker og terapeuter har kæmpet i flere år. 
 
Den kommunikationsafsøgende organisation. 
Den kommunikationsafsøgende organisation er en videreudvikling af den heterogene organisation, 
hvor man groft skitseret kan sige, at det heterogene går fra at være en udfordring til at være en 
ressource for organisationen. En sådan overgang forudsætter, at de enkelte aktører har indsigt i, at 
deres eget funktionssystem har en mangfoldig afhængighed af andre funktionssystemer og dermed 
af andre fagligheder. I vores afdeling vil dette betyde, at den enkelte faggruppes medlemmer ved, 
hvad de andre faggrupper har at tilbyde det neurologiske patientforløb, og gør sig klart, at 
patienten har brug for de mange fagligheder for at få det optimale forløb hos os og den optimale 
plan fremadrettet. Det kommunikationsafsøgende begreb betyder, at der tilbydes flere fagligheder 
kommunikativt, og at kommunikationens forløb vil definere, hvad der ender med at blive det 
dominerende funktionssystem. Hos os kunne det være et tværfagligt møde, hvor der er flere 
faggrupper samt patient og pårørende til stede. Alle kan under mødet byde ind og dermed påvirke, 
hvad planen bliver, afhængigt af patientens præferencer og dialogen. Et eksempel kunne være, 
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hvor meget der i patientforløbet fremadrettet skal fokuseres på patientautonomi versus behov for 
opsyn. Således bliver patient og pårørende selv aktive spillere, og det er ikke længere 
organisationen alene, der træffer beslutning om den endelige plan. 
Den kommunikationsafsøgende organisation kræver som nævnt fra den enkelte faggruppe en stor 
indsigt i og respekt for de andre faggruppers kompetencer og måder at arbejde på og en enighed 
om re-definition af afdelingens kerneopgave. 
I min analyse af afdelingens kommunikationskanaler fremkommer et billede af en organisation med 
flere fagligheder, der arbejder samme sted, men ikke altid sammen. Både mundtligt og skriftligt er 
der ingen sikker fælles kommunikationskanal for faggrupperne i afdelingen, som kommunikerer 
med hinanden på hver deres kommunikationskanal: 
 

”sygeplejerskerne har opslagstavler, lægerne har mails.” (C). 
 
Vi synes således på mange måder at være et godt stykke vej fra den kommunikationsafsøgende 
organisation. Og måske faktisk også et stykke vej fra den heterofone organisation. 
Jeg vil i det efterfølgende analyseafsnit igen se på vores kommunikative konstitution, denne gang 
ikke ud fra samfundet og organisationsstrukturen, men ud fra os selv og hvordan vi som faggrupper 
arbejder sammen, og hvilke dynamikker der kunne være anvendelige for at bringe os tættere 
sammen. Dette via Weicks teori om løst koblede systemer. 
 

Weick. 
Kommunikation, tværfaglighed og løse koblinger. 
Arbejdet på en hospitalsafdeling som vores neurologiske afdeling er typisk anset som værende 
stramt bundet af centralt definerede, strukturelle organisatoriske arbejdsgange og retningslinjer 
såsom dokumentationskrav, forløbsplaner og pakkeforløb. 
I kontrast hertil kan man i ovenstående analyse af kommunikationskanaler få indtryk af, at vores 
afdeling er en organisation, som tværfagligt bærer præg af et system af mange forskellige 
fagligheder med forskellige mål og handlemønstre, der påvirker hinanden omend ikke via 
systematiseret kommunikation, men spontant, svagt og indirekte. Anskuet ud fra Thompsons model 
(Orton & Weick, 1990) kan man sige, at begge ting er sandheden. 
Det tværfaglige samarbejde kan således efter Weicks  teori (Hammer & Høpner, 2014) (Orton & 
Weick, 1990) betragtes som et løst koblet system, hvor der er en teknisk kerne af arbejdsgange, 
instrukser og formelle kommunikationskanaler og en institutionel del, hvor kommunikationen 
faggrupperne imellem bevæger sig ud mod det omgivende på en løs og usystematiseret måde. 
Organisationer kan karakteriseres ud fra parametrene særpræg og påvirkelighed (Hammer & 
Høpner, 2014). Særpræg defineres ved, hvor forskellige delgrupperne er fra hinanden. I vores 
afdeling med læger, sygeplejersker, terapeuter, psykologer og socialrådgivere er der et højt 
særpræg. Påvirkelighed er, hvor meget delgrupperne påvirker hinanden.  
Idet vi tværfagligt har et højt særpræg, er det et spørgsmål om, hvor stor påvirkelighed vi har af 
hinanden, hvorvidt vi tværfagligt på neurologisk afdeling bliver dekoblede eller løst koblede (se figur 
3 i teoriafsnittet).  
Påvirkelighed sker via kommunikation. På denne måde er kommunikationen faggrupperne imellem 
vigtig for, om vi i vores tværfaglige samarbejde bliver dekoblede eller løst koblede. 
I denne optik bliver dialog, møder og ikke formel intern kommunikation på facebook, såsom i vores 
facebookgrupper, vigtige parametre for tværfaglighed i det løst koblede system. 
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Ifølge Weick er det ikke umuligt at påvirke og lede i løst koblede systemer. Ledelsen skal dog have 
fokus på narrativer og meningsskabelse, og han har anvist en række veje til dette. 
I det nedenstående vil jeg ud fra den antagelse, at vores tværfaglige samarbejde fungerer som et 
løst koblet system, analysere ud fra den foreliggende empiri, hvilke eksisterende tiltag og 
muligheder der ifølge Weick (Hammer & Høpner, 2014) er for at fremme påvirkelighed mellem 
faggrupperne. 
 
Forventninger. 
Forudindtagede forventninger til det tværfaglige samarbejde findes hos både læger og 
sygeplejersker og kan stamme både fra personlige tidligere oplevelser, men også være en del af en 
fremherskende diskurs inden for faggrupperne, hvad disse to citater fra henholdsvis en 
sygeplejerske og en læge er eksempler på: 
 

”Det har jeg selv prøvet, den kultur findes nok stadigt mange steder, hvor man som 
sygeplejerske nærmest ikke tør sige noget til lægen, det er dårligt samarbejde.” 

og 
 

” Jeg har et meget løst forhold til sygeplejerskerne, jeg har ikke megen interesse i dem 
socialt, det er rent arbejdsmæssigt.” 
 

I de ovenstående citater er forventningerne til samarbejdet negativt ladet, hvilket ikke er fordrende 
for et godt samarbejde. 
Ifølge Weick ville mere positive forventninger i sig selv virke fremmende, så ledelsesarbejdet ville 
her være et spørgsmål om at skabe og fremme nye og bedre narrativer hos faggrupperne om 
hinanden og om samarbejdet. 
Jeg har i min tidligere CBS-opgave i kommunikation arbejdet med oprettelse af en tværfaglig 
facebookgruppe, blandt andet med det sigte at påvirke afdelingens repertoire af narrativer. I mine 
interview siger flere interviewede fra begge faggrupper, at indtrykket er, at der i den tværfaglige 
facebookgruppe skabes positive narrativer omkring arbejdspladsen.  En læge udtaler:   
 

”Noget af det, der bliver lagt op der, viser, dette er en afdeling, der fokuserer på 
undervisning på tværs af faggrupper. Der bliver lagt videoer op, men også ting vi gør 
for at patienterne skal have det godt: luciaoptog, julesang om morgenen, og for at vi 
skal have det godt, er der morgendans for personale osv. Så det fortæller en historie 
om en arbejdsplads, hvor man gerne vil være dygtigere, og en arbejdsplads, hvor man 
gerne vil hinanden.”  
 

Disse narrativer er forhåbentligt med til at rykke  forventningerne, vi har til hinanden, i en positiv 
retning. 
 
Socialisering. 
Hos Weick defineres socialisering ved, at  folk ”opdrages” til at have samme ide om, hvad der er 
kutyme i organisationen, så de trods frihed vil handle ens på en række punkter. 
Socialisering i en organisation bidrager ifølge Weick (Hammer & Høpner, 2014) således til at skabe 
samhørighed og fælles meninger, og dette kan have en positiv effekt i løst koblede systemer.  
I en afdeling som vores kunne socialisering betyde, at vi for eksempel tværfagligt kunne begynde at 
se mere ens på ting som, hvordan forskellige patienter skulle prioriteres til genoptræningstilbud, 
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hvordan forløb med døende skulle håndteres tværfagligt og meget andet. Alt sammen noget, der 
ville skabe værdi for patienterne og sekundært lette vores dagligdag. 
For at skabe socialisering i en gruppe kan man ifølge Weick enten rekruttere folk med passende 
holdninger og kompetencer eller efteruddanne ansatte. 
Med hensyn til rekruttering har vi i sundhedsvæsenet ikke den luksus at have flere ansøgere til hver 
stilling. Oftest vil vi være glade, såfremt der er blot én kvalificeret ansøger til en opslået stilling. 
Uddannelse er således, hvad vi satser på. Men uddannelse og kommunikation på tværs af 
faggrupper inden for vores afdeling har ifølge den tidligere analyse af kommunikationskanaler 
trange kår. 
Jeg har forsøgt at etablere tværfaglig onsdagsundervisning på afdelingen med henblik på netop at 
finde fælles fodslag, men problemer med manglende fælles tværfaglige kommunikationskanaler har 
som nævnt gjort det svært at få kommunikeret tilbuddet ud til alle faggrupper, som her under 
interview med de to sygeplejersker: 
 

Mette: ”Det her onsdagsundervisning vi har, føler du, at du er tilstrækkeligt opdateret 
i, hvad programmet er?” 
X: ”Jeg ved, hvor jeg skal finde det, der hænger en særlig opslagstavle inde i 
personalerummet, hvor oversigten er hængt op.” 
Mette: ”Det er jo tværfaglig undervisning, tror du, de andre faggrupper ved, at de skal 
kikke der?” 
X: ”Nej det tror jeg faktisk ikke. Fys/ergo og læger kikker jo aldrig der. Det er gemt lidt 
væk, man kikker ikke der, hvis man ikke ved, man skal kikke der.” 

 
Og en anden sygeplejersker siger: 
 

 ”Jeg oplever, at vi som medarbejdere selv skal være opsøgende. Et eksempel kan 
være, når fx vi har undervisning, der er det tit os selv, der skal være opsøgende i 
forhold til ’er det i dag kl 10, der er undervisning?’ og nogle gange får vi først at vide fx 
kl 9.30, at der er undervisning om en halv time.” 

 
Et andet lignende eksempel på tværfaglig uddannelse, der påvirkes af de dårligt fungerende 
kommunikationskanaler, er den i afsnittet om e-mails  beskrevne case med en sygeplejerske der 
sammen med terapeuter ønskede at lave en tværfaglig studieenhed, men ender med at 
konkludere: 
 

”Jeg har siden tænkt over: Dem, som jeg kan have et samarbejde med her, begrænser 
sig til dem, der er fysisk tilstede i afdelingen.” 

 
Man kan sige, at trods gode intentioner er der rum for forbedring af indsatsen med hensyn til 
uddannelse og dermed socialisering i vores afdeling, og en start kunne være at se på mulighederne 
for at forbedre kommunikationen. 
 
Differentieret deltagelse 
I en organisation med højt særpræg, altså væsentligt forskellige faggrupper der arbejder sammen, 
som i vores afdeling, bør man ifølge Weick (Hammer & Høpner, 2014) i stedet for at fokusere på, 
hvem der er til stede og byder ind, se på, hvis stemmer der ikke høres. Ved at få flere fagligheder 
mere på banen kan nye indsigter og muligheder opstå. I nærværende analyse af 
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kommunikationskanaler er der faggrupper, som er helt fraværende på alle skriftlige kanaler på 
arbejdspladsen. Som en læge siger:  
 

”Fysioterapeuterne og ergoterapeuterne de er tabt. Jeg tror ikke, de får nyhedsbrevet. 
De er ikke engang formelt ansat på vores afdeling...” ”På alle formelle kanaler mangler 
de helt.”  

 
Og i praksis gælder dette nok ikke kun fysioterapeuter og ergoterapeuter, men også flere mindre 
grupper som for eksempel socialrådgivere, diætister, psykologer og talepædagoger. At få disse 
grupper mere i spil generelt og på officielle kommunikationskanaler ville sandsynligvis øge den 
differentierede deltagelse. 
 
Påvirkning af konstante variable 
Konstante variable er elementer i organisationer, som forbliver konstante uanset hvad, og på den 
måde kan de blokere for de løse koblinger og dermed for den videre udvikling. Kun ved at forsøge 
at rykke ved de konstante variable kan organisationen igen bevæge sig fremad. 
Første skridt herimod vil være at definere organisationens konstante variable. 
I mine data kan opslagstavlerne betragtes som en sådan konstant variabel, der uanset, at de som 
tidligere vist i empirien fungerer usikkert som kommunikationskanal alligevel bliver ved med at 
være en af de væsentligste kommunikationskanaler i sygeplejegruppen, sandsynligvis grundet en 
holdning til dette i sygeplejeledelsen. Insisteren på opslagstavlernes vedvarende eksistens kan 
dermed være med til at forårsage, at sygeplejerskerne ikke udvikler deres kommunikationskanaler 
videre over i mere digitale og nutidige løsninger, hvor de ville dele platform med flere andre 
faggrupper. 
Den hierarkiske opbygning fra den homofone organisation, som det tilsyneladende er meget svært 
at rykke ved, kan ses som en anden konstant variabel i vores organisation, som på effektiv vis har 
været med til at blokere organisationsudviklingen. At påvirke denne variabel kræver nok mange 
indsatser, hvilket jeg vil vende tilbage til i min diskussion, men jeg hæfter mig ved kommentaren fra 
en overlæge om sociale mediers indtog i arbejdssfæren:  
 

”Sociale medier undergraver hierarkiet. Og de skjuler informationsgange. Det skaber 
en masse muligheder for kommunikation, som ledelsen ikke har styr på, så jeg tænker, 
at når ledelsen ikke er med i dette, bliver det sværere at kommunikere med sine 
medarbejdere og derved sværere at lede. Og Facebook er jo ikke en del af din 
arbejdsplads. Det er ikke en funktion, der er stillet til rådighed af din arbejdsgiver, så 
det er ikke chefen, der styrer noget de,r og der er ingen moderatorer.” 

 
I det næste afsnit vil jeg se på sociale medier og deres indflydelse på vores afdeling i lyset af teorien 
om social kapital. 
 

Social kapital. 
Facebookgrupper i afdeling N. 
Gennem de seneste 15 år er sociale medier blevet en del af hverdagen for de fleste af os 
(Wikipedia, n.d.). Kommunikation på Facebook er karakteriseret ved at være en 
tovejskommunikation uden afhængighed af tid og sted (King & Lee, 2016). Gruppefunktionen på 
Facebook har over de seneste år med hast udviklet sig så meget, at de fleste opslag på Facebook nu 
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laves inden for private grupper, hvilket gør kommunikationsmulighederne mere avancerede og 
dynamiske. Grupperne på Facebook kan være interessefællesskaber eller repræsentere 
fællesskaber, vi i forvejen indgår i for eksempel på arbejdet.  
Man må formode, at langt de fleste arbejdspladser har tilknyttede facebookgrupper, og at disse 
grupperinger vil spejle de faglige og sociale grupperinger, der findes på pågældende arbejdsplads. 
I analysen af de kvalitative interviews har jeg med henblik på overblik over mine temaer lavet 
displays (Launsø, 2017), displayet for sociale medier findes i bilag 8.  
Overordnet set viser min empiri, at Facebook har en stor plads i den interne kommunikation hos 
både læger og sygeplejersker på afdelingen. Der findes både monofaglige facebookgrupper for 
henholdsvis læger og sygeplejersker i afdelingen, men også en tværfaglig gruppe for afdeling N61, 
som jeg som nævnt oprettede ved min ansættelse. Social kapital kan som nævnt defineres som 
samarbejdsrelationer i et netværk, for eksempel en afdeling, som betyder, at individer i netværket 
kommer til at udvikle fælles værdier, hvilker muliggør et samarbejde, som udgør en ressource for 
organisationen (Svendsen, 2001).  
Man ved, at tillid er en vigtig faktor i opbygning af social kapital, og at denne vokser i en 
velfungerende social struktur, hvor man har kendskab til hinanden. Tillid er beskrevet som ligefrem 
proportionalt med antallet af interaktioner mellem ansatte(King & Lee, 2016), hvorfor de 
kommunikative interaktioner er vigtige at se på i denne opgave. 
 

”Når man starter på afdelingen og lærer de andre læger at kende, bliver man jo også 
hurtigt venner på Facebook” 
 

 fortæller en reservelæge i interviewet, men at dette er et monofagligt fænomen, viser hans 
efterfølgende udsagn:  
 

” Jeg er kun venner på Facebook med meget få sygeplejersker, det er dem, der har 
adderet mig, jeg har ikke spurgt dem. Det gør jeg heller ikke. For jeg har et meget løst 
forhold til dem, jeg har ikke megen interesse i dem socialt, det er rent 
arbejdsmæssigt.” 

 
Det tværfaglige samarbejde har ikke gode kår med holdninger som den, der er tilkendegivet 
ovenfor, og ligeledes fandt jeg det uhensigtsmæssigt, at den sociale kapital, der skabtes, synes at 
være begrænset til monofaglige grupper. 
Dette var en af årsagerne til, at jeg oprettede den tværfaglige facebookgruppe for afdeling N61, 
kort efter jeg startede på afdelingen i håb om at kunne påvirke samarbejdet mellem faggrupperne 
på afdelingen i retning af større tværfaglig samhørighed og fælles social kapital.  Det er 
velbeskrevet(King & Lee, 2016), at der med hensyn til kommunikationskanaler internt på en 
arbejdsplads skal være en kritisk mængde af ansatte, der bruger kanalen, før den adopteres i 
organisationen og dermed kan generere social kapital. I oprettelsen af den tværfaglige 
facebookgruppe startede jeg med at oprette den som invitation til et tværfagligt 
julefrokostarrangement med den hensigt at få folk til at hjælpe med at få inviteret alle ind i 
gruppen. Efter julefrokosten ændrede jeg gruppens navn til N61 og gjorde sociale nøglepersoner i 
afdelingen til med-administratorer for at give den medvind i netværket. 
Det fremgår af interviewdata, at facebookgruppen nu bliver brugt af begge interviewede 
faggrupper, samt at indtrykket er, at der mest er opslag af social karakter. I empirien er der tegn på, 
at facebookgruppen, som det var hensigten, styrker det tværfaglige samarbejde, som en 
sygeplejerske udtrykker det:  
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” Det er tankevækkende, at så meget kommunikation nu kører på et socialt medie. 
Men jeg er glad for det. For i alle mine ansættelser som sygeplejerske, alle de steder 
jeg har været, har jeg aldrig oplevet, at der var noget andet medie eller noget forum, 
hvor faggrupperne kunne kommunikere sammen i øjenhøjde. Det har jeg aldrig 
oplevet. Og jeg har jo været ansat ret mange steder. Jeg har faktisk ikke engang 
oplevet dette, at vi havde en fælles facebookgruppe, før. Men jeg har heller aldrig 
oplevet så godt et samarbejde mellem læger og sygeplejersker, som det jeg oplever 
her. Så det er nok helt utroligt vigtigt, at der er et tværfagligt forum.” 

 
  Ligeledes er gruppen med til at styrke positive narrativer om arbejdspladsen og dermed det fælles 
værdisæt og den sociale kapital:  
 

”Jeg husker mest opslag om sociale arrangementer på Facebook gruppen, så selvom 
man ikke selv var med, tænker man, det ser sgu hyggeligt ud. Og jeg husker også 
opslag om undervisning, og så bliver man glad for at se, at det også sker på ens 
arbejdsplads.”  

 
Closure. 
Begrebet closure dækker over det fænomen, at når der opstår social kapital i et lukket netværk, 
bevirker dette, at der opstår fælles værdier og social kontrol i netværket, som på den måde bliver 
selvforstærkende. Closure er oftest betragtet som øgende den sociale kapital, men det kan også 
have en bagside og udvikles til det modsatte, kaldt negativ social kapital, hvor normerne og 
kontrollen kommer til at begrænse den enkelte på en negativ måde (Svendsen, 2001). 
Et eksempel på closure kan ses i dette citat, hvor en sygeplejerske fortæller, hvordan hun 
fornemmer, at der inden for sygeplejerskernes lukkede facebookgruppe hersker en vis selvjustits: 
 

 ”Som jeg oplever det, har det været X, der lidt har taget  styringen (i 
facebookgruppen) omkring, hvad  det er, der skal deles for ikke at fastholde kulturen i 
et negativt billede af, hvordan vi egentligt går og har det på jobbet.”.   

 
Jeg har også oplevet flere tilfælde af social kontrol i den tværfaglige gruppe, hvor jeg har følt det 
nødvendigt at bryde ind og afbøde eventuelle uoverensstemmelser, når tonen blev for hård.  
Blandt lægerne findes i min empiri en skepsis over sygeplejerskernes monofaglige gruppe:  
 

”Sociale medier undergraver hierarkiet. Og de skjuler informationsgange. Det skaber 
en masse muligheder for kommunikation, som ledelsen ikke har styr på, så jeg tænker, 
at når ledelsen ikke er med i dette, bliver det sværere at kommunikere med sine 
medarbejdere og derved sværere at lede.” 

 
 og  
 

”Der er en tendens til på sociale medier, at man hurtigt kan skrive hvad som helst, 
fordi man ikke helt på samme måde bliver holdt til regnskab for sine ting, og hvis man 
så har sådan en gruppe, hvor ledelsen ikke er med, så tænker jeg, at det hurtigt kan 
blive en ”dem og os”- retorik” 
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Med tanke på at tillid er en nødvendighed for at generere social kapital, kan man spørge sig selv, 
om det største problem ligger i sygeplejerskernes lukkede gruppe, i mistilliden hos ledelsen, 
herunder undertegnede der som nævnt ofte har følt behov for at korrigere opslag i den tværfaglige 
gruppe, eller hos lægegruppen med dens mistillid til, at hvad der foregår i en lukket Facebook 
gruppe kan have konsekvenser for en anden faggruppe. Dette vil jeg komme tilbage til i opgavens 
diskussion. 
 
Kommunikations-trappen. 
Som tidligere nævnt kan kommunikation anskues ud fra interaktion og derudfra inddeles i flere 
niveauer. I empirien i denne opgave træder afdelingens facebookgrupper frem som en form for 
femte kommunikationskanal, om end denne er anderledes end de øvrige fire, idet den ikke er 
intern men ekstern.  
I nedenstående figur 5 med inspiration fra Madsens artikel (Madsen, 2018) har jeg lavet en oversigt 
over, hvor afdelingens forskellige kommunikationskanaler efter mit skøn befinder sig i forhold til 
denne inddeling. 
 
 
 
Figur 5 

 
Sociale medier lægger sig kommunikativt et sted i gråzonen mellem det skriftlige og det mundtlige 
og kan som den eneste kommunikationskanal udover fysiske møder tilbyde flerstemmig 
kommunikation.  
Fysiske møder har i sundhedsvæsenet mange begrænsninger, idet personalet arbejder i 
treholdsskift, og at arbejdets karakter i øvrigt gør, at der, når der holdes møder, altid er nogen, der 
må blive ved patienterne. Disse forhold gør, at sociale medier hos os i form af Facebookgrupper  
hurtigt bliver en på flere måder overlegen kommunikationskanal.  
Flerstemmig kommunikation er defineret som kommunikation, hvor flere medarbejdere diskuterer 
ikke kun faglige, men også arbejdspladsrelaterede emner sammen, hvilket ifølge Madsen(Madsen, 
2018) gør, at kun denne form for kommunikation kan betragtes som egentligt deltagende. Det 
bemærkes også, at denne form er den eneste, der rummer mulighed for medarbejderne til at 
komme med deres kritik af arbejdspladsen, og at denne mulighed er afgørende for opbyggelse af 
social kapital. 
At der findes et rum, hvor man må komme med kritik og ytringer om sin arbejdsplads, er således 
vigtigt for opbygningen af social kapital. Det er som nævnt velkendt i vores afdeling, at 
sygeplejegruppen har en lukket facebookgruppe, hvor ledelsen er forment adgang til at deltage i 
kommunikationen, hvilket har været problematiseret af klinikledelsen i en grad, så 
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sygeplejerskernes tillidsmand har måttet blande sig i sagen. I mine interviewdata  fortæller en 
sygeplejerske, at hun ikke mener, der er noget i gruppen af særlig interesse, og at den bliver kun 
brugt til vagtønsker, dette gentages flere gange i interviewet. En anden fortæller om baggrunden 
for eksklusion af ledelsen fra facebookgruppen:  
 

”Jeg tror somme tider også, den bliver brugt til, hvis vi har nogle frustrationer, altså 
ikke sådan, at man får nævnt navne, men vi har alligevel haft mange diskussioner om, 
at man måske ville lægge lidt låg på, hvad man valgte at delagtiggøre sine kolleger i, 
hvis ledelsen ser med, fordi man måske underliggende kunne have en bekymring for,  
om det ville få en betydning for ens ansættelse og  ledelsens syn på en som 
medarbejder.” 

 
Blandt lægerne findes der også en lukket monofaglig facebookgruppe, her er ledelsen med.  
I Madsens artikel(Madsen, 2018), som undersøger udelukkende interne kommunikationskanaler, er 
flerstemmig kommunikation et sjældent fænomen. Af mulige årsager til dette nævner Madsen 
modstand i ledelsen mod kommunikationen om organisationen, tavshedspligt af 
konkurrencehensyn og sidst, at der over tid opstår tavshed, idet medarbejderne ikke føler sig hørt. 
Idet vores Facebookgrupper er eksterne kommunikationskanaler har ledelsen ingen magt over 
dem, og grupperne kan således bestå også til trods for en eventuel ledelsesmæssig modstand, men 
da, som i sygeplejerskernes tilfælde, uden ledelsens stemme. 
Dette lægger på mange måder op til samme konklusion som tidligere i opgaven: Måske kan de 
sociale medier med deres eksterne basis og flerstemmige natur på sigt være en medvirkende faktor 
i at ændre den konstante variabel, som den hierarkiske opbygning synes at repræsentere i det 
danske sundhedsvæsen. 
 
Altid online. 
For at en kommunikationskanal skal fungere, skal den opfylde visse krav. Den skal give dem den 
information, de søger, være let at bruge og tilgængelig(King & Lee, 2016), alt dette lever Facebook, 
som de fleste har installeret på deres smartphone, til fulde op til. 
Facebook er et medie, de fleste tjekker hjemmefra, og på denne måde flytter arbejdet med hjem, 
så man, selvom man ikke er fysisk til stede, kan føle sig socialt forbundet, som det eksemplificeres 
her med positive vendinger:  
 

”En fælles facebookgruppe har gjort, at jeg ved en masse ting om N61 i forhold til N80, 
som ikke har en sådan gruppe. Når jeg ikke er på N80, ved jeg ikke, hvad der sker på 
N80. Når jeg ikke er på N61, så følger jeg alligevel med via Facebook, både i sjove og i 
faglige ting.” 

 
Der er dog også hos nogle af de interviewede en vis skepsis at spore over, at vores eneste 
tværfaglige forum findes på et socialt medie som Facebook, så man på den måde kan komme til at 
føle sig altid online med arbejdet: ”Nogle gange bliver der altså lagt nogle ting op, som ikke er ment 
så formelt, men måske sætter sig hos nogen og måske gør, at man begynder at tænke arbejde og 
begynder at gøre sig nogle tanker omkring sit arbejdsliv.”. 
Selvom en styrkelse af den sociale kapital er vist at være forbundet med en reduktion af stress på 
arbejdspladser(Svendsen, 2001), må man alligevel være opmærksom på, at med en øgning af den 
sociale kapital vil der også være en risiko for stress forbundet med arbejdets invasion i 
hjemmesfæren. 
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Sammenfatning.  
Når man ser på afdelingens interne kommunikationskanaler ud fra empirien i opgaven, er de for 
langt størstedelens vedkommende brugt monofagligt. Således ser sygeplejerskerne på opslagstavler 
og læser nyhedsbrevet, mens lægerne kommunikerer med hinanden via e-mails. 
Der findes ingen oplagte skriftlige kommunikationskanaler, de andre faggrupper har til fælles med 
fysioterapeuter og ergoterapeuter, som der primært kommunikeres med mundtligt. 
Mundtlig kommunikation i form af møder er værdsat hos både læger og sygeplejersker, og en af 
grundene til mødernes popularitet kan man muligvis finde i, at der ved fremmøde er en bedre 
mulighed for dialog i forhold til de skriftlige kanaler, hvor der primært er tale om 
envejskommunikation. 
 
Hvad den kommunikative konstitution i afdelingen siger om organisationsudviklingen i vores 
afdeling, ser jeg på ud fra Åkerstrøms organisationsteori. Teorien har baggrund i den historiske 
udvikling af hospitalsvæsenets organisation fra den monofaglige homofone organisation med dens 
ægte professioner over den heterofone organisation med mange fagligheder til den 
kommunikationsafsøgende organisation. Empirien i denne opgave viser, hvordan der stadig i vores 
organisation ses rester af tidligere tiders homofone organisation med rangordning af faggrupper og 
kamp om at få status som ægte professioner. Samtidigt ses problemstillinger fra den heterofone 
organisation, som ledelsesmæssigt er fagsøjleopdelt. Der findes således ikke noget sted, hvor 
organisationen er repræsenteret i sin helhed, hvilket skaber problemer med de ansattes 
helhedsfornemmelsen og det tværfaglige samarbejde. Trods et stort samfundsmæssigt fokus på det 
kommunikationsafsøgende findes i min analyse ikke empiri til at sige, at vi endnu er nået dertil i 
praksis. 
 
Ud fra Weicks teori kan man betragte organisationer som løst koblede systemer. Da vi i afdelingen 
er mange forskellige faggrupper, har vi, hvad Weick ville kalde et højt særpræg. Dette betyder, at vi, 
hvis vi ikke kan påvirke hinanden, kan vi ende som dekoblede, hvorimod vi, hvis vi er i stand til at 
påvirke hinanden, kan betragtes som et løst koblet system. På denne måde bliver kommunikationen 
faggrupperne imellem afgørende for, om vi i vores tværfaglige samarbejde bliver dekoblede eller 
løst koblede. Afdelingens interne skriftlige kommunikationskanaler synes ifølge min analyse 
dekoblede mellem faggrupperne, men der findes fysiske møder og Facebookgrupper, hvor 
kommunikationen eksisterer, og jeg tillader mig at derfor at betragte samarbejdet som et løst 
koblet system og ud fra dette analysere de åbninger, der er for forandring i et sådant system ifølge 
Weick. 
Det tværfaglige samarbejde kan påvirkes ved at skabe positive forventninger til samarbejdet – for 
eksempel bedre narrativer - og ved at fremme socialiseringsprocesser faggrupperne imellem. Dette 
arbejde er allerede i gang, hvilket empirien eksemplificerer.  
Socialisering ifølge Weick er, når man i et netværk har samme forståelsesramme for opgaverne, der 
skal løses. Dette kan opnås blandt andet ved uddannelse, her er der også flere initiativer i gang, 
men manglende fælles skriftlige kommunikationskanaler synes på vores afdeling at være en 
blokering for effektiv planlægning. 
Endvidere nævner Weick differentieret deltagelse, hvilket vil sige, at der er mange forskellige 
faggrupper repræsenteret i kommunikationen med hinanden. Dette findes der som nævnt ikke 
mange eksempler på i empirien, og man kunne overveje, om der ligger en fremadrettet mulighed 
for at skabe forandring ved at se på dette. 
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En konstant variabel er en faktor, der står fast og blokerer et løst koblet system fra at forandre og 
udvikle sig. I vores kommunikative konstitution kan sygeplejerskernes opslagstavler betragtes som 
en konstant variabel, idet de, trods ringe funktion, sandsynligvis blokerer sygeplejegruppen fra at 
ibrugtage andre mere nutidige kommunikationskanaler. I vores organisations konstitution kan den 
hierarkiske opbygning fra den homofone organisation også ses som en form for konstant variabel, 
der blokerer udviklingen mod tværfaglighed. 
 
Sidst i min analyse ser jeg ud fra begrebsverdenen omkring ”Social kapital” særskilt på de sociale 
mediers betydning for vores afdeling. Facebookgrupper må betegnes som en uformel intern 
kommunikationskanal i forhold til, at den ikke er udgående fra selve organisationen, men opstået 
eksternt. Der findes i afdelingen flere facebookgrupper. Jeg oprettede selv kort efter min 
ansættelse en tværfaglig facebookgruppe for at have en tværfaglig kommunikationsplatform i 
afdelingen. Denne gruppe synes at have været medvirkende til at skabe øget kommunikation og 
socialisering faggrupperne imellem og dermed øge den sociale kapital.  
Der findes i afdelingen også monofaglige facebookgrupper, særligt har sygeplejerskerne en gruppe, 
hvor ledelsen er blevet forment adgang. 
I både den tværfaglige og i sygeplejerskernes monofaglige facebookgruppe ses der eksempler på 
closure i form af social kontrol. Risikoen ved closure er, at den sociale kontrol kan udvikle sig i en 
forkert retning og skabe negativ social kapital. 
Social kapital kan kun opstå fra kommunikation, der er flerstemmig og såfremt man kan være tryg 
og tale frit også om forholdene på arbejdspladsen. Grundlaget for ledelsens eksklusion fra 
sygeplejerskernes facebookgruppe synes netop at være begrundet i mistillid til, om man ville kunne 
tale frit med ledelsens tilstedeværelse, uden at det fik konsekvenser for én. Dette resultat ligger tæt 
op ad resultater fra Madsens artikel, hvor flerstemmig kommunikation i interne grupper var 
sjælden. 
At dette er en uformel intern kommunikationskanal kan være det, der gør forskellen, og på sigt kan 
dette rumme et interessant perspektiv i forhold til påvirkning af magtbalancen i organisationen.  

Diskussion. 
I det efterfølgende vil der være en generel diskussion af opgavens resultater. Efter dette følger en 
diskussion af metode og af mit valg af organisationsteori til analysen. 
Slutteligt vil jeg kort diskutere min egen læring i processen, samt hvilken indflydelse opgaven vil 
have på min ledelsespraksis.  
 
Undersøgelsens resultater  
Kort efter min tiltrædelse i min nuværende stilling som lægelig områdeleder på afdeling N61 
erkendte jeg, at der var problemer med kommunikationen i afdelingen. Jeg ville højne det faglige 
ved at lave tværfaglig onsdagsundervisning, som vi med succes havde implementeret på min 
tidligere arbejdsplads, men jeg havde svært ved at få informationen om onsdagsundervisningen 
kommunikeret ud tværfagligt. 
For at få en platform at kommunikere fra oprettede jeg en tværfaglig facebookgruppe som led i en 
CBS-opgave i faget kommunikation. Selvom jeg betragter oprettelsen af facebookgruppen som en 
succes, var jeg dog hurtigt klar over, at der var mere på spil end blot en manglende tværfaglig 
kommunikationskanal i vores kommunikative og tværfaglige problemer, hvilket dannede 
baggrunden for denne opgave. 
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Ud fra interviewempirien stod det mig under opgavens udarbejdelse hurtigt klart, at den del af min 
forforståelse omkring kommunikationsproblemerne kunne bekræftes, idet vi i afdelingen ikke 
havde nogle formelle interne tværfaglige kommunikationskanaler, men at faggrupperne havde hver 
deres monofaglige kanaler -primært benyttet til envejs ledelseskommunikation. 
Mødeaktiviteter er der mange af i afdelingen, med både faste daglige monofaglige morgenmøder 
og et tværfagligt møde i afdeling N61. Disse møder tjener i den nuværende kommunikative 
konstitution i praksis som afdelingens eneste formelle interne tværfaglige kommunikationskanal. 
Det, at møder er mundtlige, kan være både en fordel og en ulempe, Det er en fordel, idet det 
lægger op til flerstemmig dialog i forhold til de øvrige formelle interne kommunikationskanaler, der 
primært bruges til envejskommunikation fra ledelsen og  således ifølge teorien Svendsens artikel 
(Svendsen, 2001) er den eneste af de formelle interne kommunikationskanaler, der er med til 
generering af social kapital. Til gengæld bærer møderne præg af, at kun få er til stede grundet 
arbejdets karakter med skiftende vagter, således er mødet uegnet til videregivelse af vigtig 
information. At mødet holdes stående, har en fastlagt dagsorden og er meget kort, begrænser 
endvidere muligheden for dialog imellem mødedeltagerne. 
Det kan undre én, at der trods det store samfundsmæssige fokus og den oplagte vigtighed af at 
kunne arbejde tværfagligt sammen om patienterne ikke fra ledelsens side er etableret fælles 
kommunikationskanaler. Det synes ifølge min empiri, at være ledelsesmæssigt accepteret, at der 
hersker silodannelse med næsten vandtætte skodder kommunikativt mellem de forskellige 
faggrupper. Jeg har selv arbejdet på en del forskellige afdelinger, og trods nogen variation er mit 
umiddelbare indtryk, at den faggruppemæssige silodannelse er gældende på de fleste 
hospitalsafdelinger, trods organisatoriske hensigter om stort fokus på tværfaglighed. 
 
For at prøve at forstå nogle af de samfundsrelaterede dynamikker, der kan ligge til grund for dette, 
lade jeg mig inspirere af Åkerstrøms organisationsteori (Åkerstrøm Andersen, 2014)(Åkerstrøm 
Andersen, 2003). Teorien trækker tråde tilbage i den historiske monofaglige organisation af 
sundhedsvæsenet, og i min analyse af empirien gør jeg flere fund fra denne periode. Empirien kan 
tolkes således, at der tilsyneladende er et væsentligt stykke vej endnu, for at sygeplejerskerne får 
anerkendt deres fag som profession, og det synes som om, der især på sygeplejelederniveau stadig 
er et behov for på den baggrund at definere egen faggruppe, for eksempel lave monofaglige 
arrangementer og lignende, hvilket på mange måder er godt, om end jeg tænker, man skal passe 
på, det ikke tager al ledelsesmæssigt fokus og på den måde går ud over fokus på tværfaglighed.  
At der er fagfaglig ledelse af alle faggrupper og dermed ingen enhedsledelse i de teams, der fysisk 
arbejder sammen omkring patientforløb, er ifølge Åkerstrøm et karakteristikon ved den heterofone 
organisation, hvilket giver udfordringer, når hver faggruppe har sin egen måde at anskue 
organisationen og dens mål på. Jeg har dog overvejet, at man, såfremt man havde set på data med 
fokus på bedre dynamik inden for de enkelte faggrupper i stedet for tværfagligt, ville de 
monofaglige arrangementer have fået en anden og mere positiv vinkling. 
Åkerstrøm skriver: 

”En organisation kan siges at være heterofon, når den er koblet til flere 
samfundsystemer, uden at et af dem på forhånd kan siges at være det 
primære.”(Åkerstrøm Andersen, 2014) 
 

Der er meget, der i de foregående kapitler tegner til, at vi stadig har lægevidenskaben som vores 
primære funktionssystem og derfor faktisk ikke helt falder ind under begrebet heterofon 
organisation. Og man kan overveje om vi overhovedet er på vej i den retning, om det er hensigten 
og i sidste ende om det er realistisk.   
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I min analyse af afdelingens tværfaglige kommunikation ser jeg på, hvilke initiativer der ifølge Weick 
(Hammer & Høpner, 2014) ville kunne fremme eller blokere udviklingen i afdelingen under 
forudsætning af, at vi betragtes os som et løst koblet system. 
Retrospektivt ville jeg i analysen af de løst koblede systemer ønske, at jeg havde spurgt mere ind til 
interviewpersonernes forventninger til kommunikationen og samarbejdet i stedet for kun at spørge 
til de faktiske forhold. Jeg mener, dette ville havde givet interviewene mere dybde og refleksion. En 
nærmere undersøgelse, med mere erfaring som interviewer ville kunne nuancere dette perspektiv 
(Kvale & Brinkmann, 2009). 
En af de ting, der kan blokere udvikling i et løst koblet system, er ifølge Weick konstante variable. 
Som eksempler herpå nævner jeg i min analyse den homofone organisations hierarki og 
lægedominerede monofaglighed som en mulig konstant variabel, blokerende for tværfaglig 
udvikling og heterofoni, hvilket jeg i det efterfølgende vil knytte yderligere et par kommentarer til. 
Jeg har svært ved at forestille mig en realistisk komplet ligestilling tværfagligt. Jeg kan dog i kraft af 
min egen position som læge ikke afvise, at jeg på dette punkt måske er farvet af diskursen i min 
egen faggruppe og kan have svært ved at se ud over dette. Jeg mener, at der til hinder for, at 
lægerne som faggruppe er dominerende, ikke kun ligger historisk modvilje, men også det, at 
lægerne har den længste uddannelse, og ikke mindst er det lægerne, der har det sundhedsjuridiske 
behandlingsansvar for patientforløbene på sygehusene, og som en følge af disse ting er læger også 
lønførende. Der er således i selve lægeuddannelsen, i den retsmæssige organisation og i lønforhold 
en hierarkisk ulighed, som det er svært at forestille sig ændret. Således tænker jeg, at Åkerstrøms 
vision om den heterofone komplette lighed mellem funktionssystemer er en utopi i vores 
organisation.  
Det er dog ikke efter min mening en utopi, at hierarkiet kan opblødes, og at vi tværfagligt kan 
komme hinanden meget tættere, end vi er i dag, og at den kommunikative konstitution i afdelingen 
trods konstante variable er et løst koblet system i konstant udvikling. 
 
En del af min forforståelse til denne opgave kommer fra en tidligere CBS-opgave om 
kommunikation og narrativer, og derfor bliver det også en for mig oplagt konklusion, at den 
tværfaglige facebookgruppe, jeg selv har oprettet, har øget den tværfaglige kommunikation og 
dermed haft en positiv effekt på den tværfaglige sociale kapital (Svendsen, 2001) i afdelingen. 
Interviewdata støtter også denne antagelse, men man må her huske at overveje, om de 
interviewede personer virkeligt er repræsentative stikprøver, eller om jeg, når jeg udvælger at 
interviewe fem kolleger ud af mange, muligvis vil vælge fem, jeg kommer socialt godt ud af det 
med, hvilket ville være en betydelig bias netop ved denne del af analysen. Såfremt jeg havde valgt 
interviewdeltagere efter lodtrækning i stedet for personlig præference, kunne det således være, at 
resultatet af analysen havde været et andet. Endvidere er der i min empiri meget lidt fokus på, at 
der på de sociale medier er nogle, der helt mangler, det havde i denne opgave krævet en anden 
strategi for udvælgelse af interviewpersoner at høre disse stemmer også. 
Jeg synes, det har været interessant at analysere kommunikation i lyset af social kapital (Svendsen, 
2001). Kapitlet viser, at som kommunikationskanal kan facebookgrupper noget, som kun få andre 
kanaler kan, nemlig rumme en flerstemmig kommunikation. Det, at der kræves, at der skal kunne 
diskuteres organisatoriske forhold, før en kommunikation kan kaldes flerstemmig, er for mig en 
vigtig pointe. Kun flerstemmig kommunikation danner grundlag for tillid og udvikling af social 
kapital i en gruppe (Madsen, 2018). I min analyse fremgår det, at sygeplejegruppen i deres lukkede 
Facebookgruppe har flerstemmig kommunikation, idet denne fungerer som et rum, der som en af 
sygeplejerskerne siger: 
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” bliver brugt til, hvis vi har nogle frustrationer” 

 
Både ledelsen, lægerne i mine interviews og også jeg selv har haft mange betænkeligheder ved 
sygeplejegruppens lukkede Facebookgruppe. Set i lyset af, at mit ønske er at skabe tværfaglig social 
kapital, har jeg overvejet, om disse nævnte betænkeligheder bør give overvejelser omkring min 
egen ledelsespraksis. Det, at sygeplejegruppen nævner, at de overvejer, om det får konsekvenser 
for deres ansættelse, hvis deres frustrationer luftes åbent, er ligeledes bekymrende. Jeg har også 
overvejet, om mine beskrevne interventioner i den tværfaglige gruppe har været i bedste fald 
unødvendige, hvis ønsket var relationer, tillid og deraf social kapital i gruppen, i alle fald såfremt jeg 
selv havde tænkt mig medlemskab. 
En styrkelse af den sociale kapital er ifølge Svendsen (Svendsen, 2001) forbundet med en reduktion 
af stress på arbejdspladser, men når arbejdspladsen via Facebook invaderer den private sfære, er 
der ifølge min empiri også bekymring for, om dette kan udløse en belastning for den enkelte 
medarbejder. Der er analogt med dette de senere år tilkommet flere offentlige stemmer, der taler 
for, at konstant digital opkobling kan påvirke mennesker negativt og øge stress i befolkningen 
(Rashid, 2017)(Brinkmann, 2017). Således synes de sociale mediers indtog på arbejdspladserne at 
være et tveægget sværd. 
 

Diskussion af metode. 
Afdækning af en så kompleks struktur som kommunikationskanaler krævede en forstående 
forskningstype, og metodevalget faldt på det kvalitative interview. Ifølge Kvale (Kvale & Brinkmann, 
2009) er det vigtigt at vælge de korrekte informanter, idet jeg ønskede størstedelen af gruppen 
bedst muligt repræsenteret valgte jeg strategien stratificeret stikprøve. I den henseende havde jeg 
håbet at kunne foretage et eller to interviews med terapeuter, hvilket dog ikke var muligt, idet disse 
faggrupper ikke er ansat på afdelingen. Dette er på nogle områder en barrierer for nuanceret viden, 
idet deres perspektiv ville havde kunne beriget datamaterialet og yderligere variation af 
tværfaglighed opnået (Kvale & Brinkmann, 2009). En anden barrierer, er at jeg ikke havde nogen 
interviewpersoner med, som ikke benyttede de sociale medier. Dette kunne havde bidraget med 
værdigful indsigt og viden om hvorfor disse personaler vælger aktivt at takke ’nej’ til 
facebookgruppen. Deres perspektiv er i et fremtidigt udviklingsprojekt vigtigt, idet de 
repræsenterer variation i datamængden og kan repræsentere andre perspektiver end dem, jeg har 
med i den valgte opgave. 
Forud for mine interview udarbejdede jeg en temaguide med udgangspunkt i min 
problemformulering. Det har været en fordel, fordi jeg har kunne justere min analysestrategi 
herefter. Hermed har jeg opnået systematik og stringens i både dataindsamling og analyse (Kvale & 
Brinkmann 2009). Jeg var en uerfaren interviewer, men ved nu, at jeg med mine 
interviewspørgsmålene kunne være mere åben. For eksempel savnede jeg empiri om 
interviewpersonernes forventninger til tværfaglig kommunikation. Dette har jeg forsøgt at tage 
højde for undervejs i min analyse. 
En metodologisk problemstilling, som jeg identificerede under mine interview, var, at jeg også er de 
interviewedes daglige leder. Kvaliteten af et interview afhænger af den sociale relation mellem 
intervieweren og den interviewede, hvilket beror på interviewerens evne til at skabe et dialogisk 
rum, hvor interviewpersonen frit og trygt kan tale om private anliggender. Man må således være 
opmærksom på, at der er en fare for, at folk ikke svarer ærligt, idet jeg jo også er deres leder, 
hvilket kunne føre til et magtproblem, og derudover også er en del af lægestanden med de 
diskurser dette medfører. Jeg mener, særligt dette har relevans som metodologisk problem i 
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interviewene med sygeplejersker for eksempel angående den for ledelsen lukkede Facebook- 
gruppe, og når spørgsmålet, om lægerne skal være med på nyhedsbrevet, kommer op.  
Selvom man ved den forstående forskningstype er opmærksom på egen forforståelse, har jeg 
alligevel i arbejdet med interviewene set flere eksempler på, at der er en bias i denne, og at jeg 
kommer til at styre interviewet i retning af denne.  
Såfremt man ville have haft mere ærlige svar og undgået bias i forhold til forforståelse, skulle jeg 
måske have overvejet en, i forhold til interviewsubjekter og emne, mere neutral interviewer. 
Alternativt kunne jeg jævnfør Kvale & Brinkmann (Kvale & Brinkmann, 2009) havde overvejet en 
observatør, der kunne hjælpe med at indsamle data (herunder deltagernes reaktioner på mig) og 
inddrage dette som en hjælp under analysearbejdet.  
 
Valg af organisationsteori  
I mit valg af organisationsteorier til opgaven har jeg i processen været omkring flere teorier, jeg har 
forkastet igen, og jeg er sikker på, at man med et endnu større overblik sikkert kunne have valgt 
teorier, der kunne have kastet yderligere klart lys over min problemformulering.  
De tre valgte teorier er alle teorier, jeg har stiftet bekendtskab med gennem forskellige fag under 
masterforløbet, i det efterfølgende vil jeg kort redegøre for mine overvejelser omkring teorivalget. 
Jeg har siden det første bekendtskab fundet Åkerstrøms syn på udviklingen af de offentlige 
institutioner interessant, idet jeg føler, den danner en - også historisk - ramme for forståelsen af 
nogle af de problemstillinger, vi i dag står over for i sundhedsvæsnet. Brugt i denne opgave har jeg 
dog overvejet, om min afdeling er for lille en enhed og faggrupperne for små delelementer til, at 
teorien er optimalt anvendt i analysen. 
Med tiltagende kompleksitet er det efter min mening oplagt at se på problemstillingen i Weicks 
(Hammer & Høpner, 2014) (Orton & Weick, 1990) optik. Jeg har i denne opgave analyseret 
empirien fra det udgangspunkt, at det tværfaglige samarbejde kunne anses som et løst koblet 
system, og de muligheder, der ifølge Weick er for at påvirke et sådant. Jeg har i  processen 
overvejet, hvorvidt jeg skulle have fokuseret mere på meningsskabelse eller Weicks Organizational 
Information Theory (OIT)(Kreps, 2009), ifølge hvilken selve organisationen defineres ved dens evne 
til at tjene som et depot, hvor information kanaliseres sikkert og effektivt. Det var dog mit indtryk, 
at teorien mest beskæftiger sig med ekstern kommunikation, hvorfor jeg havde svært ved at få den 
til at flugte med mine data om interne kommunikationskanaler og valgte ikke at bruge den. 
 
 
Teorien og begreberne omkring social kapital inkluderede jeg i opgaven efter at have både 
foretaget, afskrevet og tematisk meningskondenseret mine interviews. Jeg er glad for valget af 
teorien, men føler den kunne have været foldet yderligere ud, såfremt jeg havde kendt den og 
vidst, at jeg ville bruge den, forud for udarbejdelsen af interviewguiden, hvor jeg i så fald kunne 
have lagt et større fokus på relationer og tillid. 

Konklusion. 
Efter at have skrevet denne opgave står det mig klart, at såfremt vi ønsker et bedre tværfagligt 
samarbejde i vores afdeling, er tværfaglig kommunikation et område, vi ikke har haft nok fokus på. 
I afdelingen findes flere forskellige kommunikationskanaler, og de synes at være brugt monofagligt 
uden konsensus mellem fagledelserne om, hvilken kanal man kommunikerer på.  
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Der synes især i sygeplejegruppen at være et ledelsesmæssigt større fokus på teambuilding af 
faggruppen i forhold til den tværfaglige gruppe, hvilket både kan have sine rødder historisk i 
organisationen og i sygeplejens kamp for at opnå status af profession. 
Der er i kommunikationens indhold en tendens til, at lægerne kommunikerer primært omkring 
faglige og organisatoriske emner, mens sygeplejegruppen har mere fokus på sociale begivenheder 
og vagtplaner.  
Ældre analoge kanaler såsom opslagstavler bliver vedvarende fastholdt brugt i sygeplejegruppen 
trods deres, ifølge interviewdata, tvivlsomme kvaliteter, og dette kan ifølge min analyse virke som 
en forhindring for videre udvikling i gruppen.  
Der er på alle kanaler tale om envejskommunikation, fraset ved fysiske møder og debat i 
Facebookgrupper. Det er mit indtryk ud fra data, at Facebookgrupper har fået en stor rolle som 
intern informationskanal, om end den ikke udgår fra afdelingen og altså ikke er en formel 
kommunikationskanal. Sygeplejerskerne har dannet en gruppe, hvor ledelsen ikke må være med, og 
jeg har stiftet en tværfaglig Facebookgruppe, begge disse grupper ses på i analysen. 
Konkluderende kan siges, at Facebookgrupper påvirker organisationen ved at skabe et rum for 
dialog mellem medarbejderne, hvis nødvendigt også uden at ledelsen lytter med. Dette danner 
grobund for relationer og styrket social kapital i medarbejdergruppen. Der har i vores afdeling fra 
ledelsens side - og ifølge interviewdata også fra lægeside - været modstand mod sygeplejerskernes 
lukkede facebookgruppe, og ligeledes har jeg selv følt mig nødsaget til at intervenere og dominere 
kommunikationen i den tværfaglige gruppe. På denne baggrund må man overveje, om ledelsens 
hierarkiske tilgang kommer til at stå i vejen for udviklingen af tillid og social kapital tværfagligt. 
Sidst men ikke mindst har jeg fokus på, at med sociale mediers indtog på arbejdspladsen er der ud 
over øget social kapital også en udviskning mellem arbejdsliv og privatliv, som for nogen 
medarbejdere kan være problematisk. 

Min egen læring i processen og perspektivering. 
I arbejdet med denne opgave har jeg fået indtil flere ahaoplevelser. 
Dels har det været nyt for mig at arbejde med kvalitative data og få indblik i de processer, der er 
omkring kvalitativ forskning. 
Dels har opgaven givet mig et overblik over et område i min afdeling, som for mig var underbelyst, 
nemlig vores kommunikative tværfaglige konstitution. 
Jeg har i processen fået flere ideer til initiativer, som kan bedre og øge kommunikationen 
faggrupperne imellem fremadrettet, jeg tænker på fællesmøder, tværfaglige temaeftermiddage og 
måske et tværfagligt nyhedsbrev. En af sygeplejerskerne gav mig under et interview ideen, at vi 
også kunne have en faglig tværfaglig facebookgruppe, hvor vi kunne udveksle viden om neurologi 
på tværs af faggrupper. Først og fremmest tænker jeg at diskutere denne opgaves indhold med min 
makker, afdelingssygeplejersken, og høre hendes perspektiv på sagen og ideer til vores 
fremadrettede fælles indsats. Og måske vil jeg foreslå hende at fjerne opslagstavlerne i 
sygeplejerskernes kaffestue eller hænge nogle flotte billeder på dem i stedet for 
ledelsesinformation. 
For i en afdeling som vores med de ovenfor beskrevne udfordringer vil der, efter min vurdering, 
behøves væsentligt mere dialog og bedre tværfagligt samarbejde på flere niveauer, før en 
videreudvikling af den tværfaglige tilgang på organisationsniveau mod det 
kommunikationsafsøgende kan finde sted. Som afdelingsledelse står vi derfor nu overfor en fælles 
opgave at udvikle en strategi for kommunikation fremover, gerne i samarbejde med de 
fagprofessionelle fra de forskellige faggrupper. 
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Facebook og andre sociale medier er kommet for at blive, hvilket jeg som offentlig leder hilser 
velkomment. Vi har efter min vurdering særligt i en sektor som sundhedsvæsenet med 
skifteholdsarbejde brug for et kommunikationsforum for de ansatte, der rækker ud over tid og sted. 
Jeg har altid tænkt, at vi som ledelse har den største interessere i at skabe social kapital og i at 
engagere vores medarbejde, men denne opgave har fået mig til at tænke over, om vi ledere i 
sundhedsvæsenet i virkeligheden er indstillede på og i stand til at afgive, hvad det koster at opnå 
dette, nemlig at have tillid, afgive magt og invitere medarbejde ind i diskussionen om, hvordan 
organisationen skal indrettes og udvikles fremadrettet. Jeg tænker vi i hvert fald må prøve. 
Som nævnt er det muligt, at de sociale medier med deres eksterne basis og flerstemmige natur på 
sigt kan være en medvirkende faktor i at ændre den hierarkiske opbygning i det danske 
sundhedsvæsen. Som leder bør man omfavne det og gå ind og tage lederskab. Gør man det ikke, vil 
det stadigt være der, men så vil toget være kørt uden én. 
Et problem kan fremadrettet være, at ikke alle medarbejdere kan holde til, at arbejdet invaderer 
privatsfæren. Der findes en række kommunikative fora såsom Workplace by Facebook og Microsoft 
Teams, der kunne løfte opgaven som kommunikationsform og stadig være adskilt fra privatsfæren. 
Mange private virksomheder har allerede taget disse fora i brug. Spørgsmålet er, om vi som 
offentlige ledere og som organisation er parate til dette, og i så fald om vi kunne få vores 
medarbejdere til at benytte et nyt digitalt forum. 
Som tidligere nævnt er vores neurologiske afdeling på ingen måde unik. De fund og betragtninger, 
jeg i denne opgave har gjort mig, er nok for størstedelens vedkommende gældende på de fleste 
sygehusafdelinger i det danske sundhedsvæsen. 
Det bliver spændende at følge med over de næste år og se, hvordan vores sektor, vores sygehuse 
og vores afdelinger vil ændre sig, efterhånden som kommunikationstilbuddene ændrer sig, hvad 
enten det sker formelt eller som følge af udefra kommende uformel påvirkning af vores løse 
koblinger. 
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Oversigt over opgavens bilag. 

 
Bilag 1:  Interview med sygeplejerske T 

Bilag 2:  Interview med sygeplejerske MA 

Bilag 3:  Interview med overlæge C 

Bilag 4:  Interview med 1. reservelæge A 

Bilag 5:  Interview med reservelæge N 

Bilag 6:  Tematisk meningskondenseringsskema 

Bilag 7:  Displays for formelle interne kommunikationskanaler 

Bilag 8:  Display for sociale medier 


