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Indledning  
Min motivation for dette emne bunder i en daglig udfordring i at levere den bedst mulige kvalitet i 
udredning og behandling af vores patienter, sikre faglig kompetenceudvikling af kolleger samt sikre 
udvikling af specialet igennem forskning, overfor ressourcer, der ikke slår til og en forventning om at slække 
på disse forhold for at øge produktionen (se flere patienter på kortere tid).  
Samtidig er der fra politisk side i Region Hovedstaden et ønske om at udvikle ”et sundhedsvæsen, der bliver 
målt på den værdi, vi skaber for patienterne inden for de økonomiske rammer, vi har” (VIVE 2018 s.2).  
Jeg er overlæge i neurologisk klinik på Rigshospitalet og klinikansvarlig for Spasticitetsklinikken, 
Smerteklinikken og Klinik for bevægeforstyrrelser. Igennem de seneste år har jeg oplevet et tiltagende pres 
for at slække på nogle af de kvalitetskrav som jeg selv og mine kolleger opfatter som vigtige for at sikre den 
bedst mulige udredning og behandling af vores patienter. Tilsvarende er det blevet sværere at finde tid til 
udvikling af subspecialerne igennem forskning samt at finde tid til afholdelse af kurser / undervisning af 
kolleger fra resten af Europa. Dette skyldes øget ventelister og dermed en forventning om øget produktion i 
klinikkerne. Alle disse forhold kommer sig bl.a. af en række besparelser, krav om effektiviseringer samt 
ændringer i IT systemet (Sundhedsplatformen) som i nogle klinikker har medført et større 
dokumentationskrav. Jeg oplever at politikere og hospitalsledelser, igennem mange år, for at håndtere 
denne udfordring i sundhedsvæsenet, har valgt at holde fast i de grundtanker og styringsteorier, der ligger 
bag ”New Public Management” (NPM) (Pollit & Bouckaert 2017, Sørensen et al. 2016). Samtidig oplever jeg 
selv og flere af mine medarbejder, at ovenstående i mange tilfælde hverken giver mening og til tider 
ligefrem kan være demotiverende. 
Men ved vi om de kvalitetskrav som vi anser som vigtige for at sikre den bedst mulige udredning og 
behandling overhovedet skaber mest mulig værdi for vores patienter? 
Hvad ved vi om, hvad vores patienter anser som værdiskabende i sundhedsvæsenet? 
Mette Frederiksen udtalte ved den socialdemokratiske kongres i 2016: ”Vi har brug for en ny og samlet 
drøm om, hvordan vores velfærdssamfund kan og skal se ud. En reform af den offentlige sektor. Hvor vi 
sætter fokus på kvalitet. Hvor vi begynder at måle på resultater i stedet for på midler og processer. Hvor vi 
område for område sætter gang i en afbureaukratisering, hvor vi en gang for alle siger, at den rigtige 
styring for vores offentlige sektor ikke er New Public Management” (Information 23. september 2016). 
Ved Region Hovedstadens konstitueringsaftale november 2017, har man derfor ønsket at ”dreje fokus fra 
aktivitet, produktivitet og indtjening til i større grad at fokusere på at skabe værdi for patienten og sikre 
mest mulig sundhed for pengene” (VIVE 2018 s.2). Man valgte i den forbindelse at igangsætte ti projekter, 
hvoraf otte blev takstfrisat (ikke afregning via DRG (Diagnose Relateret Gruppering) og DAGS (Dansk 
Ambulant Grupperings System)), hvilket har medført to erfaringsopsamlinger (VIVE 2018, VIVE marts 2019). 
Imidlertid viser erfaringsopsamlingerne at vi fortsat står tilbage med et lidt åbent spørgsmål om ”hvad 
oplever patienterne som værdiskabende?”  
Værdibaseret styring skal efter hensigten være med til at øge udbyttet for patienterne og dermed 
patienttilfredsheden. Desuden virker det umiddelbare formål med denne styring meningsgivende og vil 
derfor med stor sandsynlighed være motiverende for medarbejderne.  
Ved et debatmøde omhandlende ”styring og ledelse efter NPM” i februar 2017 med bl.a. deltagelse af 
Direktøren fra Danske Regioner, udtalte Lene Holm Pedersen (Professor på CBS): ”At der skal kunne ledes 
lokalt. Decentralisering er en forudsætning for at kunne skabe lokal sammenhæng mellem styring og 
motivation. Målinger og målsætninger er ikke det samme. Man må vælge klare målsætninger der giver 
mest mening og samtidig motivation” (DenOffentlige.dk 2017). 
Jævnfør Danske Regioner og Region Hovedstadens pejlemærker for værdibaseret styring (Danske Regioner 
2019, Region Hovedstaden 2018) skal der i forbindelse med værdibaseret styring ligeledes være fokus på 
optimeret ressourceudnyttelse. Dette også i en erkendelse af, at der ikke er ubegrænsede ressourcer i 
sundhedsvæsenet.  
Men hvordan sikrer jeg mig, at de effektmål vi sætter i forhold til at skabe mest mulig værdi for 
patienterne, faktisk stemmer overens med hvad patienterne anser som værdiskabende? Skal man agere 
anderledes strategisk som leder i forhold til at kunne styre efter værdi?  



6 
 

Desuden, vil meningsskabelse samt engagement og motivation hos mine medarbejdere muligvis ændre sig i 
forbindelse med indføring af værdibaseret styring, og kan jeg selv og mine ledere gøre noget 
ledelsesmæssigt for at øge sandsynligheden for at implementeringen bliver en succes? 
Jeg vil som det første i masterprojektet prøve at analysere offentlig værdi nærmere. Dernæst vil jeg 
gennemgå den viden, der allerede findes på området nationalt. Da formålet med denne styring er 
værdiskabelse for patienterne, ønsker jeg at undersøge hvad patienterne faktisk mener skaber værdi. 
Desuden om denne værdi kan omsættes til nogle målbare indikatorer, der kan styres efter.  
Denne overgang til værdibaseret styring vil både påvirke ledelsesopgaven, medarbejderne samt kulturen i 
klinikkerne.  Ved at skabe større indsigt i disse forhold med denne masteropgave, håber jeg at kunne skabe 
et grundlag for, at jeg selv og potentielt andre afdelinger, klinikker og sygehusledelser, kan praktisere 
værdibaseret sundhed og værdibaseret styring på den mest optimale måde til mest mulig gavn for 
patienterne, mest mulig arbejdsglæde for medarbejderne og mest optimal strategisk ledelse i forhold til 
dette. 

 

Problemformulering 
"Hvad giver værdi for patienter i det offentlige sundhedsvæsen i forhold til at indføre værdibaseret styring i 
en kontekst af NPM styring og hvilke konsekvenser har dette for ledelsesstrategien." 

Underspørgsmål: 
1. Hvad er forskellen mellem styring i form af NPM og værdibaseret styring? Hvordan ser 

Meningsskabelse og Motivation ud for medarbejdere i henholdsvis NPM og Værdibaseret styring? 
2. Hvad er værdi i sundhedsvæsenet for henholdsvis patienter, medarbejdere og ledere? 

Kan der findes nogle indikatorer så som "patient reported outcome-data" (PRO-Data) der potentielt 
kan fungere som målbare størrelser i en økonomisk kontekst? 

3. Hvordan kan ledelsesstrategien komme til at se anderledes ud under værdibaseret styring 
sammenlignet med NPM? 

 

Baggrund  
Introduktion og afgrænsning 
For at kunne svare på problemformuleringens spørgsmål om hvordan man kan indføre værdibaseret styring 
i en kontekst af NPM styring, vil jeg skitsere hvad, der forstås ved NPM samt hvorfor og hvordan denne 
styringsform bliver brugt i den offentlige sektor. Desuden ved gennemgang af dokumentstudie se, om der 
findes studier, der har vurderet hvordan NPM styring påvirker meningsskabelse og motivation hos 
medarbejderne. 
Danske Regioner og Region Hovedstaden har sat værdibaseret sundhed og værdibaseret styring på 
dagsordenen siden starten af 2010erne og har udgivet en række dokumenter, som bl.a. beskriver 
målsætninger og pejlemærker for værdibaseret sundhed og styring, som dermed skal være styrende for det 
fremtidige sundhedsvæsen. Udtræk af de senest udgivne dokumenter gennemgås.  
Nationale erfaringer med værdibaseret sundhed og styring vil blive gennemgået, efterfulgt af viden og 
erfaringer omkring udarbejdelse og brugen af ”Patientrapporteret data”. Dette både for at kunne 
sammenligne tidligere erfaringer med aktuelle studie, samt at skabe grundlag for at kunne svare på 
underspørgsmålet vedr. PRO-data. 
 
New Public Management (NPM) – En introduktion til begrebet 
NPM dækker over en række reformer af den offentlige sektor som startede i begyndelsen af 1980erne. 
Formålet med at gennemføre disse reformer var at sikre, at den offentlige sektor skulle fungere effektivt og 
skabe resultater (Sørensen et al. 2016, Pollit & Bouckaert 2017, Andersen et al. 2017). Ifølge Christoffer 
Hood indeholder NPM begrebet: 1. Synlig professionel ledelse; 2. Eksplicitte mål for performance 
(resultatorientering); 3. Fokus på output; 4. Opsplitning af offentlige organisationer; 5. Konkurrence og 
markedsgørelse; 6. Ledelsespraksis fra den private sektor; 7. Effektiv ressourceudnyttelse (Sørensen et al. 
2016, tabel 10.1). Fokus bliver derfor på kontrol og styringssystemer som særligt kommer til udtryk i 
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principal-agent-perspektivet (Pollit & Bouckaert 2017, Sørensen et al. 2016). Den offentlige sektor skulle 
med andre ord ifølge NPM styres ved mål- og rammestyring. Resultatmåling skulle styrkes, mhp. at 
præstere mere med færre ressourcer. NPM har givetvis haft sin berettigelse og har mange steder ført til 
mere og bedre offentlig ledelse, en større brug af målstyring og udviklingen af en evalueringskultur. 
Igennem mere end 10 år er kritikken mod NPM imidlertid begyndt at tage til, idet NPM også har haft en 
række negative konsekvenser bl.a. i form af voksende krav om dokumentation og kontrol, hvilket tager tid 
fra kerneopgaven og påvirker de offentligt ansattes motivation negativt: ”NPM har været et fremskridt som 
helhed, men har haft bivirkninger. Og på et eller andet tidspunkt tager bivirkningerne over, fordi man har 
løst hovedproblemet. Derfor er vi røget for langt over i mistillidsstyring, kontrol og registrering, der ikke 
giver mening” - citat af direktør i Danske Regioner, Adam Wolf (Information 7. november 2016). I løbet af 
de seneste år er der derfor kommet et politisk og ledelsesmæssigt ønske om at bevæge sig væk fra nogle af 
de styringssystemer som NPM er bygget op omkring.  
Nogle af de nyere reformideer er New Public Governance (NPG) som fokuserer på øget samarbejde og 
netværk mellem offentlige og private aktører og hvor man bevæger sig væk fra tanken om at problemer 
løses ved at skabe konkurrence (Pollit & Bouckaert 2017). Tilsvarende findes der post-NPM reformbølgen 
som ligeledes fokuserer på samarbejde og koordinering. Post-NPM fokuserer på at udvikle en stærk og 
tværgående opfattelse af værdier hvor der skabes fælles etik og en sammenhængende kultur. Post-NPM 
ledere skal have brede kvalifikationer og skal fokusere på kollektive mål, normer og værdier (Sørensen et al. 
2016). Politikere i Danske Regioner har imidlertid besluttet sig for reformideen ”værdibaseret sundhed og 
værdibaseret styring”, som skal danne grundlaget for sundhedsvæsenet i 2020’erne. 
 
NPM - meningsskabelse og motivation 
Meget få studier har undersøgt meningsskabelse (sensemaking) i forhold til NPM. Et studie af NPM 
reformens påvirkning på organisatorisk identitet ud fra et meningsskabelses perspektiv lavet i Sverige 
konkluderede: “From the sensemaking analysis, the introduction of NPM reform initiatives creates 
heterogeneous, conflicting and fluid organizational identities rather than a homogenous and stable business 
identity”. (Skålén 2004, s.22) 
Tilsvarende har direktøren fra Danske Regioner i 2016 udtalt sig til Information, at han er overbevist om, at 
sygeplejersker og læger vil opleve den nye styringsform som mere meningsskabende end NPM-regimet. 
(Information 7. november 2016). 
Som det vil blive beskrevet under teoriafsnittet motiveres mennesker forskelligt. Offentligt ansatte, og nok i 
særlig grad folk ansat i sundhedsvæsenet, er formodentlig motiveret af egeninteresse såvel som pligt og 
altruisme. 
NPM har i midlertidigt ændret syn på de offentligt ansattes motivation: ”Offentligt ansatte betragtes ikke 
længere som altruister udstyret med en særlig »statsloyalitet«, de er nu egoister, der skal styres ved at spille 
på deres egennytte. Derfor resultatløn og kontrakter.” (Jørgensen & Andersen 2010).  
Et studie fra Danmark blandt ansatte i sundhedssektoren, viste at de ansattes ageren, primært påvirkes af 
professionelle normer, og at økonomiske incitamenter udelukkende vil påvirke adfærd på områder, hvor 
disse normer ikke er tilstede (Kamp et. al. 2013).  
Et studie fra Holland viser, at motivation er en plausibel følgevirkning af bl.a. Organizational Commitment 
(tilknytning til arbejdspladsen). Studiet viser en mulig sammenhæng mellem virksomhedens evne til at 1. 
Skabe værdi for brugeren; 2. Understøtte autonomi og involvering af de ansatte; 3. Være fleksibel i forhold 
til anvendelsen af regler og retningslinjer, i forhold til medarbejdernes motivation, følelse af tilknytning til 
arbejdspladsen og performance (Camillieri et al 2007, citeret af Kamp et. al. 2013 s.56). Flere andre studier 
har tilsvarende vist betydningen af disse tre faktorer for produktiviteten, og illustrerer at reformer som 
leder til NPM styring utilsigtet kan skabe demotivation samt hæmning af produktivitetsmæssige 
forbedringer (Kamp et. al. 2013). 
 
Værdibaseret sundhed og værdibaseret styring set fra Danske Regioners perspektiv 
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Danske Regioner har marts 2019 udgivet en pjece ”Værdi for patienten: Et pejlemærke for fremtidens 
sundhedsvæsen” (Danske Regioner 2019). I denne beskrives, at Sundhedsvæsenet i fremtiden skal skabe 
værdi for patienter og at udviklingen i denne retning er udsprunget af en erkendelse af, at ”det er uholdbart 
i længden at bedømme sundhedsvæsenets succes på at lave mest mulig aktivitet på sygehusene. I stedet 
ønsker man at fokusere på den værdi, som patienten får ud af det samlede behandlingsforløb – det vil sige 
værdien af den samlede indsats, som sygehus, almen praksis og kommunen leverer” (Danske Regioner 
2019, s.2). Danske Regioner har fremsat ”Tre målsætninger i værdibaseret sundhed” (Figur 1). 
 

   
 
I pjecen angives det, at værdibaseret sundhed, herunder værdibaseret styring, ikke skal ses som et 
detaljeret styringsværktøj, men mere som en styringsfilosofi, som skal gennemsyre sundhedsvæsenet. 
Figur 2 skulle kunne bidrage til et bedre beslutningsgrundlag mhp. at øge værdi. 
 

 
 
Værdibaseret sundhed og værdibaseret styring set fra Region Hovedstadens perspektiv 
Region Hovedstaden beskriver i ”Baggrundsmateriale om Region Hovedstadens arbejde med værdi for 
patienten” at værdibaseret sundhed handler om at ”indrette sundhedsvæsenet efter, hvad der giver størst 
mulig værdi for patienten til de lavest mulige omkostninger for samfundet” (Region Hovedstaden 2018 s1), 
hvilket er i tråd med Danske Regioners målsætning. Værdi for patienten defineres på samme måde som 
”effekten af sundhedsvæsenets samlede indsats målt direkte på patienten og kan måles gennem 
patientrapporteret outcome (PRO-data)” (Region Hovedstaden 2018 s.1). 
Tilsvarende beskrives at værdibaseret styring, som ny styringsmodel ”skal drejes væk fra aktivitet, 
produktivititet og DRG-værdi og hen mod den patientoplevede effekt af behandlingen og mod at sikre mest 
mulig sundhed for pengene” (Region Hovedstaden 2018 s.2). Måling på DRG-værdi kan i den sammenhæng 
tolkes som et NPM instrument. 
Regionsrådet har ligeledes udarbejdet “Model for værdibaseret sundhed i Region Hovedstaden 2020”, hvor 
det beskrives, at man med tiltagene ønsker et mere ”menneskeligt sundhedsvæsen, hvor patienten får den 

Figur 2 – illustrerer 

mulige udfald af 

beslutninger afhængig 

af sammenhængen 

mellem effekt og 

omkostninger. Fra 

Danske Regioner 2019, 

s.3 

Figur 1. Tre målsætninger i 

værdibaseret sundhed. 

(Danske Regioner 2019, s.2) 
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behandling, som giver ham eller hende mest mulig værdi” (Region Hovedstaden 2020 s.3). For at dette kan 
lade sig gøre skal der fokuseres på pejlemærkerne angivet i Figur 3. 
 

 
Som et ekstra pejlemærke sammenlignet med Danske Regioners (Figur 2), er der i denne trekant (Figur 3) 
suppleret med ”Den faglige kvalitet” som ikke kun inkluderer, at behandlingen skal være på internationalt 
topniveau og leve op til nationale kvalitetsmål, men at der i lige så høj grad sikres tid og rum til innovation, 
forskning, uddannelse og udvikling.  
Pejlemærkerne skal gerne sætte retning for arbejdet med at skabe værdi for patienten og vise den 
udvikling af sundhedsvæsenet, som regionsrådet ønsker at opnå med værdibaseret styring. 
Pejlemærkerne bliver udspecificeret nedenfor (Region Hovedstaden 2020): 
 

 

  

 

Figur 3. Region Hovedstadens 

pejlemærker (Region Hovedstaden 2020 

s.3) 
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Nationale erfaringer med værdibaseret styring 
Ny styring i et patientperspektiv. Resultater fra følgeforskning  
Region Midtjylland besluttede i 2014 at afprøve en ny styringsmodel for regionens hospitaler (DEFACTUM 
2018). Den politiske målsætning med projektet var at skabe mere sundhed for pengene og øget fokus på 
kvalitet i behandlingen og projektet skulle undersøge, om en anderledes styringsmodel ville bidrage til 
dette. Baggrunden for projektet var bl.a. at mange sundhedsvæsener har en udfordring i at kontrollere et 
stigende budgetpres uden kvaliteten lider skade. Projektet ”Ny styring i et patientperspektiv” bestod i, at ni 
hospitalsafdelinger afprøvede en anderledes styringsmodel hvor afdelingerne blev fritaget fra 
aktivitetsstyring efter DRG-værdi. De ni afdelinger skulle selv fastsætte / udvikle nye kvalitetsmål, som de i 
stedet skulle styre efter. Afdelingerne var dog fortsat forpligtede på at leve op til de service-, økonomi- og 
kvalitetsmål, som var fastsat i det givne budgetår.  
Flere afdelinger valgte fokus på patientoplevet kvalitet som nyt kvalitetsmål og anvendte bl.a. 
spørgeskemaer, interviews, patientfokusgrupper mv. for at opnå denne indsigt. Andre afdelinger valgte i 
stedet at evaluere om ”patienternes vigtigste interesse” var i overensstemmende med kliniske outcome-
mål, men forholdt sig skeptiske overfor diverse tilgange til at måle og opnå 'patientens tilfredshed' ud fra 
det synspunkt, at målsætningen måtte være at yde korrekt og bedst mulig behandling.  
Den endelige evaluering viste tegn til mulige forbedringer af kvaliteten og en marginalt reduceret DRG-
værdi per forløb. Evalueringen viste ligeledes at ændringen af styring ikke havde betydning for 
medarbejdernes motivation eller oplevelsen af unødigt bureaukrati. Motivationsformer baseret på at gøre 
noget godt for andre, glæden ved selve arbejdet og øget inddragelse, som man kunne tro at en fjernelse af 
aktivitetsbaserede incitamenter ville forstærke, var upåvirkede. 
Konklusionen af undersøgelsen var overordnet at ”Ny styring i et patientperspektiv ikke generelt har 
påvirket behandling og de berørte afdelinger negativt, hvilket kan siges at være positivt i sig selv. Omvendt 
kan det ej heller sluttes, at Ny styring i et patientperspektiv har resulteret i en omfattende forbedring, men 
der ses dog tegn på mindre forbedringer. Stabiliteten kan skyldes, at afdelingerne allerede i stort omfang 
har fokus på kvalitet og patientperspektivet” (DEFACTUM 2018 s.24). 
 
Første og anden interne tværgående erfaringsopsamling på projekter om værdibaseret styring i Region 
Hovedstaden 
Fra 2016 og frem blev der igangsat i alt ti projekter der skulle arbejde med værdibaseret styring i Region 
Hovedstaden, og hvoraf otte var takstfrisat. Formålet med projekterne var at få erfaringer med at arbejde 
med værdibaseret styring samt at få input til en ny styringsmodel. Den første erfaringsopsamling 
udarbejdet af ”Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd” (VIVE), blev afleveret til udvalget 
for værdibaseret styring den 28. november 2018 (VIVE 2018).  
Af projektbeskrivelserne fremgår det, at patientudbyttet man ønsker at opnå ved at overgå til værdibaseret 
styring, i flere tilfælde har til formål, bedre at kunne overholde udrednings- og behandlingsretten. Desuden 
arbejder projekterne frem mod forbedringer i behandlingsforløbene, så disse bliver mere individuelle og 
behovsstyrede, så patientoplevet kvalitet og udbytte af behandlingerne øges. 
Ved styringsmodel skal forstås hvilke mål, hospitaler og afdelinger skal styre imod. De mål der typisk gik 
igen i projekterne var: 
Højere patientinddragelse • Højere faglig kvalitet i behandlingen • Højere patientoplevet outcome • Mere 
effektiv ressourceanvendelse. Men på trods af at mange af projekterne var takstfrisat, blev der fortsat 
styret på en række andre parametre ved siden af projekternes egne mål herunder:  
Nationale kvalitetsindikatorer • Udrednings- og behandlingsret • Overholdelse af pakkeforløb. 
Projekterne viste at overgangen til værdibaseret styring er en stor ledelsesopgave. Det kræver nye 
kompetencer at kunne udvikle og følge op på PRO-data, øge patientinddragelse eller varetage den 
forandringsledelse, som skiftet indebærer. 
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Det bliver en udfordring konstant at finde ud af, hvordan afdelingerne kan få et incitament til hele tiden at 
arbejde for ”mere værdi for patienten”, samtidig med, at sundhedsvæsenet fortsat bliver mere presset på 
ressourcer bl.a. som følge af flere og dyrere behandlingsmuligheder og en aldrende befolkning. 
Den anden erfaringsopsamling fra ”Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd” (VIVE marts 
2019), blev udarbejdet mhp. at give det politiske niveau flere input fra de igangværende projekter i det 
videre arbejde for en ny styringsmodel for regionen. Rapporten er baseret på kvalitative interviews med 65 
repræsentanter fra 9 af projekterne. Der er ikke lavet patientinterviews eller patient 
spørgeskemaundersøgelser i erfaringsopsamlingerne. Det overordnet mål med projekterne jf. første 
erfaringsopsamling, var at opnå en højere patientoplevet kvalitet, mindst samme høje faglige kvalitet samt 
en mere effektiv ressourceudnyttelse (Tabel 1). 
 
Tabel 1 illustrerer erfaringer fra projekterne. Tabellen er ikke fra rapporten, men er udarbejdet på 
baggrund af data fra rapporten (VIVE marts 2019): 

Positive 

konsekvenser for 

patienterne (fra 

repræsentanter-

nes perspektiv) 

Positive 

konsekvenser for 

faglig kvalitet 

Ressourceeffektivi-

tet (mhp. at kunne 

udrede og behandle 

flere patienter eller 

give andre tilbud og 

ydelser) 

Medarbejdertrivsel 

som følge af 

arbejdet med 

værdibaseret 

styring 

Behov for klare mål 

og retningslinjer 

under værdibaseret 

styring 

Færre fysiske 

fremmøder og 

dermed 

tidsbesparelse  

Lavere 

infektionsrisiko pga. 

færre ambulante 

fremmøder samt for 

nogle patienter 

behandling i hjemmet 

Faste kontroller 

erstattes med færre 

behovsbestemte 

kontroller 

Medarbejdertrivsel 

bliver størst, når 

medarbejderne selv er 

med til at designe og 

føre projekterne ud i 

livet. Giver energi og 

arbejdsglæde 

Hospitalerne skal 

overholde en række 

nationale mål, herun-

der udrednings- og 

behandlingsretten, 

samtidig med at DRG 

/ DAGS produktions-

værdi fortsat monito-

reres. I hvor høj grad 

vil sidstnævnte frem-

over have indflydelse 

på hospitals og 

afdelingsbudgetter? 

Øget 

tilgængelighed, 

når patienten har 

behov (sub-akutte 

tider i 

ambulatorierne) 

Tidligere reaktion på 

sygdomsforværring 

grundet 

patientuddannelse i 

sygdommen. 

Fysisk fremmøde 

erstattes af en virtuel 

kontakt (som ofte 

håndteres af anden 

faggruppe end læge) 

Hvis medarbejderne 

ikke forstår meningen 

eller målet med pro-

jektet, sker imple-

menteringen kun 

vanskeligt. Kræver at 

ledelsen kommuni-

kerer meningen med 

omlægningerne 

Hvad vægter højest: 

At opnå højere værdi 

for patienten eller 

opnå den forventede 

aktivitet? 

Fortsat 

tilknytning til 

arbejdsmarkedet 

pga. mere 

fleksible 

muligheder for 

behandling og 

kontrol 

Bedre efterlevelse af 

behandlingsplan pga. 

flere kommunika-

tionsformer.  

Min egen tolkning af 

bedre efterlevelse, er 

at det skyldes, at 

behandlingsplanen er 

behovstyret 

Kontakt og 

behandling på 

sygehuset flyttes fra 

læger til 

sygeplejersker 

For at bevare 

motivationen skal 

medarbejderne have 

lov til at bruge (dele 

af) de ressourcer, der 

frigives, på nye 

værdiskabende 

aktiviteter 

Værdi kan være 

forskellig mellem 

patienter. Hvordan 

skal værdien for 

patienten måles, 

dokumenteres og 

monitoreres? 

Kortere ventetider 

til udredning og 

behandling pga. 

færre fremmøder, 

optimerede udred-

ningsprocesser og 

 Nogle behandlinger 

flyttes til almen 

praksis, eget hjem 

eller kommunen 

I praksis bruges de 

frigivne ressourcer 

primært på at 

overholde udred-

nings- og behand-

lingsretten, hvilket 

Hvordan skal 

opgaver som aktuelt 

ikke er dokumenteret 

eller takspålagt, som 

f.eks. uddannelses- 

og rådgivningsakti-



12 
 

afslutning af 

patienter 

går ud over medar-

bejder motivationen 

vitet, fremadrettet 

håndteres? 

Mere uddannelse 

af patienter mhp. 

inddragelse i egen 

sygdomshåndte-

ring 

 Udredning sker over 

en kortere periode 

f.eks. ved at samle 

udredningsaktiviteter 

samme dag og / eller 

samle specialister om 

patienten som 

vurderer patienten 

sammen som team 

Varetagelsen af 

behandling foregår 

mere tværfagligt i 

teams, hvilket 

opleves fagligt 

givende 

Hvis afdelingerne 

fremadrettet bliver 

rammestyret i stedet 

for aktivitetsstyret 

(økonomisk), 

mangler så ikke 

incitamenterne for at 

behandle et stigende 

antal patienter? 

Færre 

unødvendige 

behandlinger pga. 

bedre visitation til 

hospitalsydelser 

 Unødige 

behandlinger undgås 

gennem bedre 

visitation f.eks. ved 

brug af for-samtale 

eller PRO-data der 

viser hvem der vil 

have gavn af 

behandling 

Mulighed for faglig 

udvikling af alle 

faggrupper grundet 

nye opgaver, hvilket 

kan være 

motiverende, men vil 

kræve kompetence-

udvikling 

 

 
Erfaringerne viser, at der kan være forskel på hvad patienter anser som værdiskabende / værdifuldt både 
på tværs af sygdomsgrupper men også indenfor samme sygdomsgruppe, hvorfor patientinddragelse og 
individualisering af patientforløb er vigtig. Trods fokus på værdibaseret styring i projekterne er der fortsat 
”generel usikkerhed om hvad værdi for patienten egentlig er” (VIVE marts 2019 s.57). I rapporten foreslås 
det, at man systematiserer patientinddragelsen både på organisatorisk plan (input til udvikling og justering 
af projekter) som individuelt (inddragelse i beslutninger omkring eget forløb). Ved overgang til behovstyret 
kontakter, skal man desuden opbygge et system, der kan fange de patienter, der af den ene eller anden 
grund ikke selv kontakter afdelingen til trods for, at der kan være et behov.  
For at værdibaseret styring kan fungere, skal det til hver en tid være tydeligt for ledelser og medarbejdere, 
hvad de fremover kommer til at blive målt på, samt hvad der vægtes højest, når der fremover skal 
reguleres. Rapporten konkluderer til sidst: ”Hvis medarbejderne skal arbejde mod målet, skal målet give 
mening for lederne, og det skal give mening for medarbejderne” (VIVE marts 2019 s.65). 
 
Patientoplevelser af værdibaseret styring. Interviewundersøgelse af tre indsatser i Region Hovedstaden 
Da ovenstående to erfaringsopsamlinger foretaget af VIVE ikke inkluderede et patientperspektiv valgte man 
efterfølgende at lave semistrukturerede interviews med 7 til 10 patienter fra tre ud af de ti projekter. 
Denne undersøgelse er samlet i en rapport ”Patientoplevelser af værdibaseret styring” (VIVE 2019). 
Formålet med denne undersøgelse var at belyse hvordan patienterne oplevede deres behandlingsforløb og 
møde med sundhedsvæsenet i relation til de udvalgte projekter. To af projekterne havde et særligt fokus 
på omlægning af kontrolforløb til behovstyret kontaktforløb, mens det sidste projekt drejede sig om 
etablering af et ambulant tilbud til ældre medicinske patienter i et Fælles Medicinsk Ambulatorium (FMA).  
De to projekter, der delvist omlagde faste ambulante kontroller til behovstyret kontakt, havde fortsat 
under projektet henholdsvis et halvårligt (tidligere 4-6x pr. år) og årligt (tidligere 2-4x pr. år) planlagt 
kontrolbesøg i ambulatorierne. Patienterne havde i begge projekter mulighed for at kontakte 
ambulatorierne telefonisk, samt mulighed for at få en akut / subakut ambulant fremmødetid ved behov. Et 
af projekterne kunne desuden tilbyde hjemmebesøg ved behov. Interviews med patienterne viste, at der 
generelt var tilfredshed med omlægning til delvist behovstyret ambulatoriekontakter, da det matcher 
patienternes behov. Dog var der en række forudsætninger for denne tilfredshed, hvilket især handlede om 
at patienterne skulle føle sig trygge ved denne omstilling. De skal vide at de altid kan komme i kontakt og få 
hjælp fra ambulatoriet ved behov. God kommunikation, med mulighed for at stille spørgsmål og få svar. At 
de føler sig godt klædt på (vejledt og undervist) til selv at vurdere, hvornår det er relevant eller nødvendigt 
at kontakte ambulatoriet. At behovstyrede kontakter fungerede i deres tilfælde, fordi deres sygdom og 
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behandling var stabil. Projekterne viste samtidig, at det ikke er alle patienter, der ønsker at overgå til 
behovstyret ambulatorie kontakter. Kun omkring 50% af patienterne, der fik tilbuddet i det ene af 
projekterne takkede ”ja tak”. I rapporten anbefales det, at man sikrer, at de patienter, der modtager 
tilbuddet om behovstyret ambulatoriekontakter, både er i stand til dette og ønsker at tage denne opgave 
på sig.  
Interviewene med patienter fra alle tre projekter viste, at det skaber tilfredshed og tryghed hos patienterne 
at være tilknyttet en fast sygeplejerske og / eller læge, og at denne kontinuerte relation til fast 
sundhedspersonale kan være noget af det vigtigste og mest værdsatte for patienterne (VIVE 2019 s.35). En 
fast kontaktperson, sygeplejerske eller læge, kan for nogle patienter mindske utrygheden ved behovstyrede 
kontakter. 
I FMA projektet viste interviewene, at samling af behandling (helt eller delvist) af forskellige sygdomme i ét 
ambulatorium giver anledning til tilfredshed, overblik og tryghed. 
I alle tre projekter følte patienterne at de blev lyttet til og taget med på råd i forhold til vigtige beslutninger 
om behandlinger og tilrettelæggelse af deres forløb. 
 
Patientrapporterede data 
I et sundhedsvæsen, hvor man ønsker at styre efter værdiskabende ydelser for patienterne, er der behov 
for at indsamle data med patienternes egne vurderinger i forhold til bl.a. helbredstilstand og livskvalitet. 
Som sundhedsvæsenet er skruet sammen i dag, er det ligeledes kun patienterne, der i sidste ende kender 
resultatet af det samlede behandlingsforløb. Derfor er det relevant at indsamle disse data hvis man under 
værdibaseret styring ønsker at tilpasse og forbedre forløbet. 
 
Begrebsdefinition og brugen af patientrapporterede data 
Patientrapporterede data, hvor det drejer sig om patientens egen vurdering af hans / hendes 
helbredstilstand, betegnes ”Patient Reported Outcome” (PRO): ”PRO-data, er data om patientens 
helbredstilstand, herunder fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og 
funktionsniveau. PRO-data bliver rapporteret direkte af patienten” (VIBIS 2016. s.16.). PRO-data beskriver 
noget om patienternes gavn af behandlingen eller forløbet, da man får oplysninger om patientens 
helbredstilstand og livskvalitet som følge af behandlingen / forløbet. Med andre ord sætter PRO-data fokus 
på hvorvidt og i hvilken grad den sundhedsfaglige indsats påvirker patienternes helbred, set med 
patienternes øjne. I dansk og international litteratur bruges ligeledes betegnelsen ”Patient Reported 
Outcome Measures” (PROM) som er betegnelsen for måleredskaberne der bruges i forbindelse med 
indsamling af PRO-data. 
Patienters data omhandlende oplevelser og tilfredshed med sundhedsvæsenet betegnes ”Patient Reported 
Experience” (PRE). Disse data bliver i Danmark bl.a. rapporteret i den ”Landsdækkende Undersøgelse af 
Patientoplevelser” (LUP). Måleredskaberne der bruges i forbindelse med indsamling af disse data betegnes 
”Patient Reported Experience Measures” (PREM). Figur 4 illustrerer opdelingen af patientrapporteret-data. 
Program PRO var et samarbejdsprojekt mellem Videnscenter for Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet 
(VIBIS) og TrygFonden mhp. at skabe viden om hvordan PRO-data bør anvendes i kvalitetsudviklingen (VIBIS 
2016). I rapporten blev det konkluderet at PRO-data, som en del af klinikken og i kvalitetsudviklingen, kan 
være med til at skubbe på i forhold til at gøre patienten til partner i sundhedsvæsenet. Desuden at 
patienternes perspektiv, frembragt ved systematisk patientinddragelse, bør være helt central i udviklingen, 
implementering og anvendelse af PRO-data. 
Pro-data kan både benyttes på individniveau mhp. at forbedre behandlingen og inddragelse af patienten 
samt på populationsniveau i forbindelse med forskning, som kvalitetsindikator i kvalitetsudvikling og 
indrapportering til kliniske databaser til brug for monitorering og udvikling af klinisk kvalitet (VIBIS 2016). 
Pro-data skal både være klinisk relevante samt målbare og illustrere patienternes udbytte af behandlingen 
eller forløbet. I forbindelse med indsamling af PRO-data skal PRO-spørgsmålene opleves som meningsfulde 
af både patienter, sundhedspersonale samt ledelse for, at indsamlingen skal fungere motiverende samt, at 
man kan udnytte potentialet i PRO-data.  
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Figur 4. Fra Program Pro. Anvendelse af PRO-data i kvalitetsudviklingen af det danske sundhedsvæsen. 
(VIBIS 2016 s.16). 
 
Typisk indsamles PRO-data via spørgeskemaer, som kan være i papirform eller elektronisk, hvilket kan 
minimere tid og omkostningerne ved indsamlingen, i forhold til patientinterviews. Spørgeskemaerne kan 
enten være generiske, som ved en række livskvalitetsspørgeskemaer, domænespecifikke eller 
sygdomsspecifikke. I temapapir omhandlende PRO, fra Patientinddragelsesudvalget (2017) (PIU) i Region 
Hovedstaden, foreslås det, at man begrænser omfanget af spørgsmål i spørgeskemaer til ca. 12 spørgsmål. 
Desuden, at der laves en fordelingen hvor ½-delen er sygdomsspecifikke spørgsmål (minimum 6 
spørgsmål), 1/3-del er domænespecifikke spørgsmål (max. 4 spørgsmål) og kun 1/6-del er generiske 
spørgsmål (max. 2 spørgsmål). 
Det er væsentligt ved udarbejdelse af nye PRO-måleredskaber, at dette foregår i tæt inddragelse af 
patienter og sundhedspersoner, og disse skal kunne reflektere over hvad, der især opleves vigtigt for 
patienterne (VIBIS 2016 s.27).  
Nedenstående er PIUs anbefalinger relateret til udvikling af PRO-måleredskaber 
(Patientinddragelsesudvalget 2017 s.5): 
o PRO indikatorer skal være handlingsorienterede for patienter, behandlere og pårørende  
o PRO spørgsmål skal formuleres positivt og motiverende  
o PRO spørgsmål og svarkategorier skal tage højde for sundheds-kompetencer  
o Der bør udvikles aldersspecifikke PRO-skemaer til børn og unge  
o Der bør udvikles særlige PRO-skemaer til pårørende  
o PRO bør udvikles til multisyge og tværsektorielle forløb  
Tilsvarende er det væsentligt at overveje tidspunktet for dataindsamlingen. Skal data f.eks. indsamles efter 
hvert enkelt behandlingselement (undervejs i patientforløbet), før og efter hvert behandlingselement eller 
før og efter hele patientforløbet? Hvis PRO-data indsamles ved, at patienterne selv udfylder 
spørgeskemaer, kan registreringsbyrden for sundhedspersonale holdes nede. Dog skal sundhedspersoner 
fremadrettet forholde sig til den nye og ekstra mængde data som PRO-data vil medføre. Hvis disse data, på 
tilsvarende vis som for patienterne, opleves som relevante og meningsfulde for sundhedspersonalet, vil 
data kunne indgå som et struktureret redskab i forbindelse med inddragelse og optimering af behandlingen 
for den enkelte patient. 
 
Nationale erfaringer med udvikling af Effektmål og PRO spørgsmål  
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I det ”Nationale projekt i værdibaseret styring” har alle fem regioner bidraget til at undersøge hvordan man 
kan identificere relevante effektmål indenfor otte forskellige behandlingsområder (Danske Regioner 2019). 
Udvælgelsen af effektmål blev foretaget ved workshops med deltagelse af patienter og lægefaglige 
eksperter fra alle fem regioner samt repræsentanter fra kommuner og almen praksis. Blandt deltagerne 
skulle der opnås enighed om hvad der bør være resultatet af behandlingen for den enkelte patientgruppe 
og behandlingsområde. Det var desuden afgørende at identificere nogle helt konkrete effektmål på tværs 
af regionerne, så effektmålene var nationalt dækkende (Figur 5). 
 
Figur 5. Eksempler på effektmål fra behandlingsområderne Apopleksi (Danske Regioner 2019 s.14) og 
Hjerter (Danske Regioner 2019 s.13). 

 
 
Effektmålene har dannet grundlag for hvordan Regionerne kan følge op på de behandlingsresultater, der 
betyder mest for patienterne og kan give mest værdi. Projekterne har ligeledes haft til formål at kortlægge 
hvor mange af disse effektmål, der kan understøttes af allerede eksisterende data samt hvilke data der 
mangler.  
 

Teori  
Introduktion og afgrænsning 
Jeg vil i det følgende afsnit tage teorien omkring værdi op med fokus på offentlig værdi. Michael Porter var 
den første, der begyndte at diskutere og beskrive hvordan man kan tænke værdi ind i sundhedsvæsenet og 
udgav bl.a.: ”Redefining Health Care: Creating Value-based Competition on Results” (Porter & Teisberg  
2007) samt ”How Physicians Can Change the Future of Health Care” (Porter & Teisberg March 2007). Over 
de næste år udgav han endvidere ”Value-Based Health Care Delivery” (Porter 2008) samt “What Is Value in 
Health Care?” (Porter 2010). Porters grundtanker omkring hvordan man skaber værdi i sundhedsvæsenet 
har dannet grundlag for Regionernes oplæg (Danske Regioner 2019, Region Hovedstaden 2018) til hvordan 
man kan lave værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen (se baggrund). Michael Porter var inviteret 
til Danmark for at holde foredrag ved ”Konference om værdi for patienten” 24. november 2014, mhp. at 
fortælle om hans tilgang til værdibaseret styring. Derfor vil jeg i teoriafsnittet kort beskrive Michael Porters 
teori, så man får en forståelse for udgangspunktet for Regionernes fortolkning og brugen af teorien.  
Da Michael Porters teori tager udgangspunkt i et amerikansk sundhedsvæsen baseret på ”health insurance 
and competition”, som er væsentlig anderledes end sundhedsvæsenet i Danmark, har jeg valgt også at 
inddrage andre teorier omkring offentlig værdi. Dette for i en dansk kontekst at svare på hvad, der giver 
patienterne værdi og hvad, der opfattes som værdiskabende i sundhedsvæsnet set fra 
sundhedspersonalets og ledernes perspektiv. Mark Moore (2013) er bl.a. med sin bog “Recognizing public 
value” kommet med nogle teorier, der kan hjælpe med at få defineret værdi (del af Bottom-line value), få 
en forståelse for hvilke positive og negative konsekvenser disse værdier kan have på organisationen (Public 
Value Account), hvordan man i forbindelse med værdibaseret styring kan lave effektive 
præstationsmålinger, samt øge en organisations effektivitet. Desuden skabe overblik over hvordan 
organisationens strategi skaber offentlig værdi, samt hvordan man fremadrettet kan lave en ny strategi, der 
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bedst muligt skaber værdi (Public Value Scorecard). Da teorien af Mark Moore netop tager udgangspunkt i 
offentlig værdi og giver god mening i forhold til analyse af værdiskabelse i en kontekst af det danske 
sundhedsvæsen, har jeg valgt at analysere empirien ud fra denne. Der findes dog flere andre teorier 
omkring offentlig værdi hvoraf mange er samlet i bogen ”Public value and Public administration” (Bryson et 
al. 2015), som jeg har brugt uddrag af i forbindelse med udarbejdelsen af de forskellige interviewguides for 
at få det bredest mulige indblik og forståelse for værdi. 
Slutteligt i teoriafsnittet vil jeg kort komme ind på Karl Weicks teori omkring meningsskabelse (Hammer & 
Høpner 2014) samt Ryan & Deci’s teori omkring motivation (Ryan & Deci 2000).  
 
Værdibaseret sundhedsvæsen set fra Michael Porters perspektiv 
Michael Porter foreslår, at nye sundhedsreformer fokuserer på at forbedre “health care value”. I den 
forbindelse foreslår Porter en strategi baseret på tre principper: ”(1) the goal is value for patients, (2) 
medical practice should be organized around medical conditions and care cycles, and (3) results-risk-
adjusted outcomes and costs - must be measured.” (Porter & Teisberg March 2007). I en kontekst af det 
amerikanske sundhedsvæsen foreslår han ligeledes ubegrænset konkurrence baseret på resultater: ”The 
right kind of competition, competition to improve results, will drive dramatic improvement. With such 
positive-sum competition, patients will receive better care, physicians will be rewarded for excellence, and 
costs will be contained” (Porter & Teisberg March 2007). 
Michael Porter beskriver, at i et værdibaseret sundhedsvæsen kan ”patient værdi” defineres som relevante 
patientresultater, forstået som alle sundhedsrelaterede resultater af hele behandlingsforløbet af 
patientens sygdom, divideret med hvad det koster for hele behandlingsforløbet for at opnå disse resultater: 

 
Et værdibaseret sundhedsvæsen skal altså fokusere på at maksimere værdien af de behandlinger der øger 
relevante resultater for den enkelte patient, men samtidig reducere udgifterne til sundhedsydelserne. Til 
sammenligning har Danske Regioner lavet Figur 2, som kan ses som en udbygning af ovenstående ligning. 
 
Bottom-line value 
Mark Moore foreslår i sin bog ”Recognizing public value” at offentlige ledere bør overveje at låne den 
private sektors disciplinerede forpligtelse overfor ”bottom-line value” mhp. at blive mere effektive (Moore 
2013 s43).  
Følgende trin foreslås for at opnå højere effektivitet for offentlige ledere: 

1. Articulate a clear, complete, and compelling idea of the public value that their agency exists to 
produce. 

2. Develop a set of measures to record the agency’s performance in producing that public value. 
3. Invite and embrace external accountability for defining and creating that value. 
4. Create management systems that distribute internal accountability for public value creation across 

the managers and the employees of the agency so that they will feel motivated to perform in the 
short run and to innovate and learn over the longer run. 

Samtidig er der behov for et ”simpelt” udregningskoncept, der sammenligner de positive effekter, der 
opstår, som resultat af de investeringer, som organisationen lægger i at opnå resultaterne. I den 
forbindelse foreslår Mark Moore udarbejdelse af en ”Public Value Account” for offentlige ledere. Denne 
kan ses som en form for udbygget ”formel”, som er mere kompleks end Porters teori. 
 
Public Value Account 
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Formålet med denne teori er at skabe overblik over hvilke positive og negative konsekvenser det vil få for 
organisationen når den arbejder for at nå bestemte værdier. Dette inkluderer hvad det vil koste i 
patienttilfredshed og sociale outcomes. 
Mark Moore foreslår, at man starter med at tage udgangspunkt i organisationens mission mhp. at komme i 
gang med at få defineret den værdi som organisationen skal producere. Organisationens mission vil ofte 
dække over de bestemte værdier som politikerne bag organisationen ønsker, at organisationen skal opnå 
igennem dens arbejde. Dog efterlades offentlige ledere ofte med et fortolkningsrum i forhold til de regler 
og værdier, der udstikkes fra politisk side. På denne måde får de offentlige leder mulighed for at specificere 
værdierne og gøre den offentlige værdiskabelse mere praksisnær mhp. at skabe mest mulig værdi. 
Til dette formål er nedenfor skitseret relevante dele af Rigshospitalets strategikort/ mål for 2020-2021, i 
forhold til fokus på værdibaseret sundhed og styring (Rigshospitalets strategikort 2020-2021). 
Patientrettigheder 

• Værdibaseret sundhed mhp. omlægning og prioritering 
• Fælles beslutningstagen med patienten  

Nærhed og sammenhæng 
• Partnerskaber til gavn for patienterne, behandling, forskning og uddannelse 
• Videncentre mhp. støtte til kommuner og praksis 
• Alle ambulante patienter har ét samlet patientforløb 

Samtidig indrømmer Mark Moore, at det ikke er et nemt ”regnestykke” at lave en ”public value account”, 
da man er nødt til at sætte de økonomiske omkostninger op mod et komplekst sæt af ”effekter”, der er 
svære at måle i sig selv, og som er vanskelige at sammenligne med produktionsomkostningerne eller med 
hinanden. De offentlige ledere må finde en vej i denne kompleksitet: ”Instead of losing their minds in the 
quixotic pursuit of a single numeric value that will allow them to get the benefits of “bottom-line 
management”, public managers have to engage in “value-oriented” management that puts the production 
of public value in front and center but acknowledges the complexities of defining and recognizing value in 
the public sector” (Moore 2013 s. 47).  
En “public value account” er desuden bedst til at afsløre hvilke værdier organisationen har arbejdet imod 
indtil nu. For at identificere hvad, der skal til for at fastholde eller forbedre de præstationsmål, der tidligere 
har været opnået, foreslår Mark Moore, at der udarbejdes et ”Public value scorecard” (se nedenfor). 

 
Effektiv præstationsmåling 
Mark Moore redegør for, at der skal arbejdes på fire forskellige områder for, at betingelserne er tilstede for 
at kunne lave effektive præstationsmålinger (Moore 2013 s.90). 
Filosofisk arbejde – Navngive de vigtige værdier, der skal opnås og begrunde deres relevans og vigtighed, 
bl.a. ved udarbejdelse af en stærk ”Public Value Account”. Desuden være bevidst om, at forslag til en værdi 
skal give mening for alle, eller de fleste, som organisationen skal stå til regnskab overfor, da man ellers 
risikerer, at værdiskabelsen mislykkes, og man vil modtage kritik for at negligere værdier der af 
”meningsdannerne” sættes mere pris på. 
Politisk arbejde – Dem sundhedsvæsenet i sidste ende står til ansvar overfor og som er med til at sætte 
retning og dermed har indflydelse på udvælgelsen af offentlige værdier, er politikerne. Der skal derfor også 
arbejdes og forhandles på det politiske niveau for at finde frem til de mest effektive præstationsmålinger, 
som kan skabe politisk opbakning og legitimitet til de strategiske tiltag. 
Teknisk arbejde - Finde eller udvikle operationelle præstationsmål, der pålideligt kan påvise graden af 
hvorvidt værdierne realiseres jf. Public Value Account. Det negligeres dog ikke, at det er en udfordring at 
udvikle, teste og tilpasse metoder til måling af fremskridt mod både abstrakte værdier og konkrete 
operationelle mål (Moore 2013 s.92). 
Ledelsesmæssigt arbejde – Ledelsen må arbejde på to områder. 1. De skal investere tid i at udvikle et 
operationelt målesystem, der kan påvise om organisationen skaber værdi. 2. De skal arbejde på at skabe en 
kultur i organisation, hvor arbejdet mod værdiskabelse er motiverende og indgyder lyst til større indsats og 
muliggør organisatorisk læring. Samtidig skal de to områder opfattes som dynamiske og at målet ikke er at 
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skabe ”det perfekte målingssystem”, men sikre den kontinuerlige organisatoriske læringsproces der gør 
organisationen i stand til at følge med ændringer i værdiopfattelserne i befolkningen og hos politikerne. 

 
Strategi mhp. at skabe offentlig værdi 
Mark Moore har udviklet en model (the strategic triangle) som beskriver hvorledes offentlige ledere, for at 
skabe succes i forhold til mest mulig værdiskabelse, skal have en strategi for hvordan nedenstående tre 
begreber bedst muligt smelter sammen (Moore 2000 s.197) (Figur 6). 
 

 
 
Værdien – Som beskrevet under ”Public value account” er værdien ensbetydende med de mål og visioner 
organisationen bør forfølge. Med andre ord kan ”værdi” besvares ved udarbejdelse af en ”Public Value 
Account”. Desuden skal man være bevidst om, at en ”Public Value Account” kun kan inkludere et 
begrænset antal ”effektmål”, og det vil være dem der giver den højeste værdi for organisationen at 
producere. 
Legitimitet og support skal illustrere hvor supporten kommer fra mhp. at forfølge værdien. Valg af offentlig 
værdi er betinget af den støtte, der modtages fra f.eks. det politiske niveau, som oftest er det element der 
kræver mest arbejde. 
Operationel kapacitet beskriver den kapacitet, såsom viden og kompetencer, der skal til for at opnå 
resultater i forhold til værdiskabelse. Værdien, der ønskes opnået, afhænger derfor ligeledes af den 
operationelle kapacitet, og målet er at generere og styre hvad der er behov for indenfor den operationelle 
kapacitet mhp. at opnå de ønskede resultater indenfor værdiskabelse.  
Mark Moore angiver tilsvarende, at en god strategi skal være: ”Value creating, feasible, sustainable and 
authorizeable” (Moore 2000). 

 
Public Value Scorecard 
Formålet med udarbejdelsen af et ”public value scorecard” er at se hvordan man fremadrettet laver en 
strategi, der bedst muligt skaber værdi: ”public value scorecard, translates an abstract idea of public value 
creation into a concrete set of performance measures that can both monitor value creation in the past and 
guide managerial action necessary to sustain or create greater value in the future”(Moore 2013 s.110). 
Et “public value scorecard” tager igen udgangspunkt i den strategiske triangle (Figur 6 og 7).  
Værdien der ønskes produceret tager fortsat udgangspunkt i udarbejdelse af en ”public value account” for 
at identificere de værdier organisationen havde til formål at producere samt hvad der faktisk blev 
produceret og omkostningerne dertil. 

Figur 6. The strategic triangle (Moore 2000 s.197). 
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For at få præstationsmål på den værdi, der ønskes skabt, skal der i forbindelse med udarbejdelsen af 
”public value account” arbejdes på alle niveauer, hvilket vil sige det ”filosofiske niveau” mhp. at få 
beskrevet de vigtigste værdier som bør skabes. På det ”politiske niveau” for at sikre, at værdierne, der 
skabes, er i overensstemmelse med de politiske visioner for at sikre, at der skabes støtte for arbejdet. På 
det ”tekniske niveau” for at sikre passende effektmål i forhold til alle de værdier, der er beskrevet i ”public 
value account”, samt på det ”ledelsesmæssige niveau” mhp. at inspirere medarbejdere til at skabe 
værdierne samt at lære dem hvordan de optimerer værdiskabelsen. 
For at have et overblik over typen af værdiskabelse kan man med fordel skelne mellem værdi, der skabes 
for at tilfredsstille ”klienterne” i dette tilfælde patienterne, overfor værdi, der skabes mhp. at opnå 
”sociale” effektmål. 
Legitimitet og support er fremadskuende og skal derfor beskrive hvordan ledere bør lægge en plan for 
hvordan de opbygger legitimitet og support for de valgte værdier og effektmål. De skal med andre ord ikke 
blot lokalisere ”interessenterne” i denne forbindelse men også aktivt planlægge hvordan legitimitet og 
support kan øges hos denne gruppe. I den forbindelse kan der være behov for opsøgende arbejde for at 
spore interessenternes ”behov” og hvad der skal til for at ”tilfredsstille” dem. 
Operationel kapacitet handler om at udvikle en retning for fremtidig operationel kapacitet, der sikrer, at 
man opnår de ønskede værdier. Man ser på hvordan man kan ændre på arbejdet mhp. at øge 
værdiskabelsen for de samme omkostninger eller hvordan man kan reducere omkostningerne, men skabe 
de samme værdier. For at dette koncept skal fungere er det vigtigt med et effektivt præstationsmålings 
system, som ikke kun fanger resultaterne af de opnåede værdier, men også processen og arbejdet, der skal 
til for at producere disse resultater. 
Afslutningscitater af Mark Moore  
To realize the value-creating potential that exists in their organizations, managers need a concrete plan for 
articulating and measuring the public value that their organizations create, galvanizing legitimacy and 
support for that concept, and investing in the operational capacity they need (Moore 2013 s.126).  
When a vision of public value creation is combined with a set of measures that can recognize not only 
whether an organization is producing public value but also whether it is taking the political and operational 
steps necessary to achieve that vision, a real chance for enhanced value creation opens up (Moore 2013 
s.130). 
 

Figur 7. A public value 

scorecard for public managers 

(Moore 2013 s.110).  
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Meningsskabelse  
I forhold til at kunne svare på underspørgsmål 1 omkring meningsskabelse vil jeg både benytte mig af 
Region Hovedstadens ”Spørgsmålskatalog til løbende trivselsmålinger” (Region Hovedstaden 2019) samt 
teorien omkring meningsskabelse af Karl Weick (Hammer & Høpner 2014). Som Karl Weick nok ville 
udtrykke det, kan vi ikke lade være med at skabe mening med alt samt, at det sker hele tiden. Dette 
værende fra alt hvad vi laver, de forhold vi arbejder under, den måde andre agerer på m.v. Alle 
medarbejdere uafhængigt af deres erfaringer, titler osv. har et stærkt behov for, at ”det skal give mening”, 
og man skal som ledere være bevidst om, at man er en del af denne meningsskabelsesproces. Hvis man 
som leder, ikke er med til at skabe mening, så skabes den alligevel uden ens medvirken. Meningsskabelse 
sker desuden ubevidst hele tiden hos alle mennesker. Meningsskabelse handler om, hvad man fortolker, 
hvor meningsskabelsen er selve processen, hvor vi udvælger, det vi vil fortolke, mens meningsgivning er 
resultatet af fortolkningen, og hvor man som leder kan gå ind og påvirke sidstnævnte. Meningsgivning kan 
tilsvarende relateres til Moores teori om insisteren på legitimitet. Man skal skabe mening / legitimitet i 
forhold til værdiskabelsen. 
Refleksion over meningsskabelsen på individplan og hos en gruppe medarbejdere gør det nemmere at 
forstå hvad, der ligger til grund for deres meningsforståelse. Selvom alle hele tiden skaber en mening med 
tingene, kan man godt komme til at stå i en situation hvor noget pludseligt kan opfattes som meningsløst, 
hvilket dog også kan forstås som resultatet en meningsskabelse (meningsgivning). Ordet meningsløst ligger 
jf. ”Den Danske Ordbog” (udateret), tæt op af ordene ”perspektivløs, formålsløs, planløs og betydningsløs” 
og kan opleves som ”urimelig, uretfærdig og uforståelig”. At noget opleves ”meningsløst” kan med andre 
ord virke demotiverende, da det beskriver ”manglen på mål og retning”, hvilket er en forudsætning for 
motivation jf. nedenstående definition og forståelse af motivation. 
 
Motivation 
Motivation kan defineres som: “Those professional processes that cause the arousal direction and 
persistence of voluntary goal-oriented actions” (Beulens et al. 2006 s 197).  
Arbejdsmotivation kan tilsvarende beskrives som: “Work motivation is a set of energetic forces that 
originate both within as well as beyond an individual’s being, to initiate work-related behavior and to 
determine its form, direction, intensity, and duration” (Pinder 1998 s 11). 
Med andre ord kan motivation forstås som drivkraften bag målrettede handlinger, og arbejdsmotivation 
som den energi, en medarbejder er villig til at lægge bag opnåelsen af et givent mål i forbindelse med sit 
arbejde. 
I forhold til at kunne svare på underspørgsmål 1 omkring motivation vil jeg benytte mig af Selv-
determination teori (SDT) af Ryan & Deci (2000), der beskriver hvordan folk motiveres på forskellige måder.  
Teorien understøtter, at mennesket har tre medfødte psykologiske behov ”autonomi, kompetence og social 
tilknytning” og hvis disse tilfredsstilles, vil det medføre selv-motivation, psykisk sundhed og trivsel.  
Der findes et motivationskontinuum mellem ydre og indre regulering af motivation. Figur 8 illustrerer dette 
kontinuum. 
Indre motivation / intrinsisk motivation kan overordnet forstås, som at man gør noget der direkte 
medfører tilfredsstillelse hos en selv og opfylder ens indre behov. Hvis motivationen skabes af selve 
arbejdet, tales der om indre motivation. Ofte er indre motivation styret at ens værdier. Medarbejdere, der 
drives af indre motivation vil demotiveres, hvis de føler, at der overreguleres. 
Ydre motivation / ekstrinsisk motivation kan overordnet forstås, som at man gør noget for at opnå noget 
andet f.eks. anerkendelse. Ved ydre motivation er man især styret af ydre krav. Dette kan f.eks. være, at 
motivationen skabes af vilkår i ens organisation. Ydre motivation kan bl.a. ses ved behov for ros at opnå 
frynsegoder, status, belønning.  
En tredje type motivation man kan skelne fra de to ovenstående er Public service motivation (PSM), som 
er udtryk for individers orientering mod at levere service for at gøre det godt for andre og for samfundet 
(altruistisk motivation knyttet til produktion af service) (Jørgensen & Andersen 2010). Denne motivation 
ligger således tæt op ad den indre motivation i forhold til selvregulering / autonom regulering. 
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Figur 8. 
 
Det er væsentligt for en leder at vide hvilke medarbejdere, der bliver motiveret af hvilket niveau, da man så 
ved hvilke faktorer man som leder kan påvirke og sætte mål, der motiverer den enkelte. Man skal især 
være bevidst om, at ekstrinsiske motivationsfaktorer såsom benchmarking og regulering af adfærd kan 
reducere den intrinsiske motivation og PSM, hvis de opfattes som kontrolforanstaltninger, mens de kan øge 
den indre motivation, hvis de opfattes understøttende. 

 
Metode  
Introduktion og afgrænsning 
For at opnå viden om og kunne analysere patienter, medarbejdere og lederes perspektiv på værdi i 
sundhedsvæsenet, samt hvad værdibaseret styring potentielt kan have af konsekvenser, valgte jeg at lave 
semistrukturerede interviews med seks patienter tilknyttet tre forskellige klinikker, tre medarbejdere samt 
en leder.  
Årsagen til valget af det semistrukturerede interview er, at jeg både ønsker ”en eksplorativ tilgang”, der kan 
stimulere til ny viden, som jeg selv og teorien indenfor området ikke har inkluderet, men samtidig have en 
række udvalgte forskningsspørgsmål baseret på teorien, som jeg ønsker patienter, medarbejdere samt 
lederens refleksioner omkring (Justesen & Mik-Meyer 2010 s.55).  
Da mine interviews tager et fænomenologisk perspektiv, hvor jeg ønsker at undersøge patienternes, 
medarbejdernes samt ledelsens perspektiv på en række temaer og begreber, vurderer jeg, at jeg bedst kan 
indsamle denne empiri ved brug af semistruktureret interviews baseret på en fleksibel interviewguide hvor 
det er muligt at afvige fra interviewspørgsmålene (Justesen & Mik-Meyer 2010 s.65).  
I metodeafsnittet vil jeg først beskrive opbygningen af patienternes interviewguide, valget af patienter og 
baggrundsinformation om patienterne, efterfulgt af opbygningen af interviewguiden til medarbejdere og 
leder samt valget af disse til interview. Kodningen vil ligeledes blive beskrevet, ligesom begrænsninger i 
forhold til studiet vil blive diskuteret. 
Mhp. at undersøge generaliserbarheden og validiteten af de svar patienterne afgiver i de seks interviews 
har jeg valgt at udarbejde et simpelt spørgeskema, der er bygget op omkring svarene og vil inkludere ca. 
200 patienter i spørgeskemaundersøgelsen. Jeg er dog bevidst om at spørgeskemaundersøgelsen kun giver 
svar på generaliserbarheden og validiteten af netop de spørgsmål, som stilles og kun i meget begrænset 
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omfang giver mulighed for at komme med nye perspektiver på de overordnede temaer (felt for yderligere 
kommentarer). Opbygning af spørgeskemaet beskrives tilsvarende. 
Grundet det fænomenologiske perspektiv vil den fremtrædende forskningstype i mit studie være den 
”forstående forskningstype” (Launsø & Rieper 2000). Samtidig ønsker jeg at undersøge om værdibaseret 
styring giver anledning til ændringer i den måde man arbejder på samt om den ledelsesmæssige strategi 
ændrer sig, hvorfor jeg ligeledes benytter mig af den ”forklarende forskningstype” (Launsø & Rieper 2000). 
Den ”beskrivende forskningstype” er både taget i brug i forbindelse med dokumentstudiet i forhold til 
baggrundsmateriale og er en sidestillet forskningstype med den ”forstående”, der tages i brug under 
spørgeskemaundersøgelsen (Launsø & Rieper 2000). 
Forskningsstudiet er anmeldt og godkendt af datatilsynet (Projektidentifikations nummer: P-2020-188) 
(Bilag 1). Er desuden klassificeret som kvalitetssikringsstudie via videnskabsetisk komité.  
Alle deltagere i interviewene, blev forud informeret mundtligt om studiet samt fik udleveret skriftligt 
materiale (Bilag 2) og blev bedt om at underskrive en samtykkeerklæring (Bilag 3). Alle deltagere blev 
informeret om, at de til hver en tid kan trække deres samtykke tilbage. 
Da spørgeskemaundersøgelsen er helt anonymiseret ifølge retningslinjer fra datatilsynet, har der ikke været 
behov for at indhente samtykkeerklæring til denne del af studiet. 
 
Interviewguide til patienter (Bilag 4) 
Er udarbejdet mhp. at kunne skabe det bedst mulige grundlag for at kunne udtale sig om patienternes 
forståelse af værdi, samt hvad de anser som værdiskabende i sundhedsvæsenet generelt, samt i deres eget 
patientforløb. Ved udarbejdelsen af interviewguiden er der taget udgangspunkt i hvad, der i forvejen er 
beskrevet i litteraturen omkring værdi, herunder offentlig værdi som beskrevet af Mark Moore (2013) og 
Bryson et. al (2015), samt på grundlag af Danske Regioner (2019) og Region Hovedstadens (2018) 
beskrivelser af værdi, patientoplevelser af værdibaseret styring samt Landsdækkende Undersøgelse af 
Patientoplevelser (LUP). Interviewguiden er opdelt i kategorier og sætter først fokus på 
begrebsforståelserne af værdi, kvalitet og effekt herunder hvordan patienterne opfatter disse begreber i en 
kontekst af sundhedsvæsenet. Da tidsforbruget ved ambulatoriekontakter samt antallet af 
ambulatoriekontakter er noget jeg personligt tror på har en indflydelse på patienternes oplevelse af 
kvaliteten og værdien i kontakten til sundhedsvæsenet, kombineret med, at det bliver målt ved LUP 
undersøgelser samt indgår som spørgsmål i ”patientoplevelser af værdibaseret styring” har jeg inkluderet 
spørgsmål, der berører dette område. Tilsvarende har interviewguiden til hensigt at afdække området 
”Patient og pårørende inddragelse og sammenhængende patientforløb”. Sammenhængende patientforløb 
er én af de tre målsætninger i værdibaseret sundhed, som Danske Regioner (2019) mener at 
sundhedsvæsenet skal understøtte. I interviewguiden har jeg ligeledes valgt at sætte fokus på patientens 
syn på hvordan der kan laves ”samskabelse i sundhedsvæsenet”. Dette set i betragtning af at samskabelse 
potentielt både kan være værdiskabende samt, at det kan spare samfundet ressourcer. I spørgeguiden har 
jeg også valgt at medtage kommunikation og hvordan en god kommunikation formentlig er væsentlig i 
forhold til at have et værdiskabende sundhedsvæsen. Til slut i interviewguiden prøver jeg at få patienternes 
vurdering af om ”mere værdi i sundhedsvæsenet” vil koste mere samt om de generelt er tilfredse med 
sundhedsvæsenet samt tilfredse med deres eget ambulatorieforløb. 
Under interviewet vil patienterne desuden få fremvist Figur 2 og 3 fra henholdsvis Danske Regioners pjece 
(2019) og Region Hovedstadens model for værdibaseret sundhed og styring (2020) og blive spurgt til deres 
tanker, når de ser illustrationerne og om illustrationerne efter deres vurdering giver mening. 
Udvælgelsen af patienter til interviews er gjort ud fra et ønske om at inkludere patienter med forskellige 
diagnoser som muligvis har forskellige synspunkter i forhold til hvordan sundhedsvæsenet kan være 
værdiskabende. Jeg har derfor valgt at inkludere henholdsvis to parkinson patienter, to patienter med 
spasticitet og to patienter med Complex Regional Pain Syndrome (CRPS).  
Patienterne er udvalgt af to forskellige sekretærer og eneste krav til udvælgelsen var, at patienterne ikke 
havde afasi (svært ved at tale), var for svært hukommelsessvækket til at kunne indgå i en samtale, samt at 
patienterne ikke måtte være nogle jeg selv følger i ambulatorierne. 
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Baggrundsinformation om deltagende patienter 
Parkinson sygdom: Er en kronisk sygdom hvor mange forskellige symptomer forværres med tiden. Man får 
langsomme bevægelser, rystelser og stivhed, men derudover kan den give problemer med vandladning, 
forstoppelse, hukommelsen, søvnforstyrrelser, synkeproblemer, gang og balance problemer m.m. Det er en 
patientgruppe, der med tiden får behov for hjælpemidler og hjælp til mange af dagens gøremål, og vil være 
tilknyttet et Neurologisk ambulatorium resten af livet. 
Spasticitet: Man kan udvikle spasticitet som følge af alle skader på det centrale nervesystem. Således 
udvikler ca. 25% af alle apopleksi patienter (efter blodprop i hjernen eller hjerneblødning) og 30% af alle 
patienter med rygmarvsskade spasticitet med tiden, for blot at nævne nogle sygdomme. Spasticitet, som er 
problematisk muskeloveraktivitet, kan bl.a. medføre stivhed og ufrivillige bevægelser, smerter i arme/ben, 
og give problemer med påklædning, hygiejne, gang og spisning m.m. De fleste spasticitetspatienter har en 
kronisk sygdom og følges ofte livslangt i spasticitetsklinikken. 
CRPS: Er en svær smertetilstand i arm eller ben som ofte har et kronisk forløb. Patienterne har ulidelige 
nervesmerter som ofte tilkommer efter en mindre skade.  Smerterne er ude af proportion med hvilken som 
helst skade og spreder sig til et større område end selve skaden, som f.eks. til hele armen eller hele benet. 
Desuden ændrer ekstremiteten hvor sygdommen rammer ofte farve og temperatur og der tilkommer 
svedforandringer, hævelser, hud-, negle- og hår-forandringer og patienterne mister kræfterne i 
ekstremiteten. Sygdommen er en invaliderende sygdom og patienterne tilknyttes CRPS klinikken i længere 
forløb indtil sygdommen er stabil. 
 
Interviewguiden til medarbejdere og leder (Bilag 5) 
Er udarbejdet ud fra samme koncept som interviewguiden til patienter og indeholder således mange af de 
samme spørgsmål. Formålet med interviewene med medarbejdere og leder er at få deres perspektiv på 
hvad de anser som værdiskabende i sundhedsvæsenet. Dette også for at se om der er overensstemmelse 
mellem hvad patienterne anser som værdi overfor hvad henholdsvis medarbejdere og leder anser som 
værdi i sundhedsvæsenet. I interviewguiden til medarbejdere er der i forhold til interviewguiden til 
patienterne suppleret med kategorier indenfor meningsskabelse og motivation. Kategorien og 
spørgsmålene om samskabelse bliver ligeledes taget op, som i interviewguiden til patienterne, med det 
udgangspunkt at samskabelse potentielt både kan være værdiskabende samt kan spare samfundet 
ressourcer. Teorien bag spørgsmålene til motivation er fra Ryan & Deci (2000) Self-Determination Theory, 
mens spørgsmålene omkring meningsskabelse er taget fra Region Hovedstadens ”Spørgsmålskatalog til 
løbende trivselsmålinger” (2019). Til lederen er der suppleret med spørgsmål, der gerne skal afdække om 
det menes, at et skift til værdibaseret sundhed og styring kommer til at ændre på hvordan man arbejder 
som leder samt måden man styrer på i sundhedsvæsenet. Ligeledes om ledelsesstrategien bør ændres. 
Samtidig ønskes lederens mening om de pejlemærker som Region Hovedstaden har udarbejdet i forhold til 
værdibaseret styring. Til slut i interviewguiden prøver jeg at få medarbejdernes og lederens vurdering af om 
”mere værdi i sundhedsvæsenet” vil koste mere, og hvordan man evt. bør omprioritere ressourcerne mhp. 
at skabe mere værdi. 
Ligesom patienterne fik medarbejderne samt lederen fremvist Figur 2 og 3 og blev spurgt til deres tanker 
når de så illustrationerne og om illustrationerne efter deres vurdering gav mening. 
Udvælgelsen af medarbejdere til interviewene er gjort ud fra mulighedsprincippet i forhold til hvem der 
har tid og mulighed for at stille op til interview. For at få det bredest mulige indblik i forskellige 
medarbejderes perspektiv på værdi i sundhedsvæsenet har jeg dog udvalgt henholdsvis én overlæge, én 
sygeplejerske og én Social og Sundheds Assistent som er ansat i henholdsvis Klinik for Bevægeforstyrrelser 
og Spasticitetsklinikken. 
Udvælgelsen af leder til interview er gjort ud fra, at jeg ønsker at interviewe min nærmeste leder, dvs. den 
ledende overlæge for neurologisk afdeling på Rigshospitalet. Grunden til udvælgelsen af min nærmeste 
leder er, at jeg bliver nødt til at kende dennes perspektiv på værdibaseret sundhed og styring for, at jeg kan 
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opbygge de rammer indenfor hvilke jeg skal implementere værdibaseret sundhed, men også for at få 
kendskab til hvordan han ledelsesmæssigt tænker, man bør agere med de nye styringsparametre.  
 
Kodning af interviewene med patienter, medarbejdere og leder (Bilag 6) 
Spørgsmålene i interviewguiden til patienter, medarbejdere og leder var baseret på den foreliggende teori 
(jf. bilag 4 og 5), og alle interviewene blev lavet semistruktureret. Dette indebar, at der til tider blev afveget 
fra interviewspørgsmålene. Efter ordret transskription af alle interviewene er der foretaget en tematisk 
kodning med i første omgang ”induktiv tilgang” med åben kodning af henholdsvis patientinterviews, 
medarbejderinterviews og lederinterview hver for sig, for at se om der var en række udsagn, der var 
sammenfaldende og som evt. faldt udenfor temaer og begreber fra teorien som interviewguiderne var 
bygget op omkring. Det har drejet sig om en tilnærmet induktiv tilgang da en regelret induktiv tilgang bør 
baseres på en interviewguide, der er ret ustruktureret med mange åbne spørgsmål, hvilket ikke har været 
tilfældet med det semistruktureret interview. Derefter er kodningen blevet mere lukket i forbindelse med 
en deduktiv tilgang, og hvor teorien har været bærende for yderligere samling af begreber og udsagn under 
hovedkoder, som er sat ind i en tabel mhp. at øge overskueligheden. For patientinterviewenes og 
medarbejderinterviewenes vedkommende, er samling af ens udsagn fra forskellige patienter koblet 
sammen med en farvekode, afhængigt af hvor mange patienter og medarbejdere, der har udtalt det 
samme. 
 
Patientspørgeskema (Bilag 7) 
For at undersøge reproducerbarheden af svarene fra patientinterviews samt metodetriangulering har jeg 
valgt at supplere det kvalitative studie med en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse.  
Ud fra kodetabellen har jeg lavet et "simpelt" spørgeskema der kun fylder en enkelt side. Dette er gjort for 
at det kun skal tage ca.3 minutter at svare på spørgeskemaet og forhåbentlig derved øge sandsynligheden 
for en høj svar procent. Som spørgsmål i spørgeskemaet har jeg taget alle udtalelser omkring værdi med 
såfremt to eller flere patienter har ydret det samme. Jeg har understreget de vigtige begreber og udsagn 
som jeg ønsker at patienterne skal tage stilling til. Spørgeskemaet har 17 spørgsmål og i bunden af 
spørgeskemaet er der et felt hvor patienterne kan skrive andre bemærkninger til værdiskabelse. 
Svar på spørgsmålene afgives ved afkrydsning på en Likert-skala fra 1 til 7, og spænder fra at være meget 
uenig til meget enig i de angivne udsagn. Likert-skalaen 1-7 er blevet valgt, da den er nem at forstå, 
pålidelig (Colman al. 1997) og hyppigt brugt i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser. 
Patienterne får udleveret spørgeskemaet når de melder deres ankomst til ambulatoriet, hvis de ønsker at 
deltage i undersøgelsen. De informeres om at undersøgelsen er anonym. Patienterne udfylder 
spørgeskemaet imens de sidder i venteværelset og afleverer det til sekretæren inden de kaldes ind til læge, 
sygeplejerske, fysio- / ergoterapeut eller neuropsykolog.  

 
Udvælgelse af patienter til spørgeskemaundersøgelsen 
For at få en klar indikation af hvad patienter, uafhængigt af diagnose, har af opfattelse af hvad, der er 
værdiskabende i det danske sundhedsvæsen, har jeg valgt at inkludere ca. 200 patienter i 
spørgeskemaundersøgelsen. Patienterne er tilknyttet klinikker fra forskellige subspecialer indenfor 
neurologi (Klinik for Bevægeforstyrrelser, Spasticitetsklinikken, CRPS klinikken, Dansk Hovedpine Center, 
Epilepsi klinikken og Skleroseklinikken) men desuden også fra intern medicin (Endokrinologisk klinik og 
Kardiologisk klinik) og vil på denne måde repræsentere patienter med en bred vifte af forskellige diagnoser, 
som derfor har været igennem forskellige udrednings og behandlingsforløb og potentielt har forskelligt syn 
på værdi i sundhedsvæsenet. Patienter, der er fast tilknyttet en klinik på hospitalet, vil under normale 
omstændigheder være under udredning for en sygdom, der ikke er akut eller have en kronisk sygdom som 
de følges for behandlingsmæssigt. Spørgeskemaundersøgelsen inkluderer med andre ord ikke patienter, 
der bliver akut syge og hvor sygdommen kræver indlæggelse på hospitalet, bortset fra hvis patienterne i 
efterforløbet af en indlæggelse tilknyttes en klinik til videre opfølgning og behandling. 
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Begrænsninger ved studiet 
Kun inklusion af elektive medicinske patienter 
Som anført er alle patienter inkluderet i interviewene samt spørgeskemaundersøgelsen, tilknyttet klinikker 
indenfor medicinske specialer. Med andre ord er der ikke inkluderet patienter tilknyttet kirurgiske 
specialer. Patienter tilknyttet kirurgiske specialer er normalt tilknyttet kortvarigt, da de oftest afsluttes 
efter den udførte kirurgi og opfølgning. Det kan derfor ikke udelukkes at disse patienter kan have en anden 
værdiopfattelse end patienter med kroniske sygdomme, tilknyttet medicinske, herunder neurologiske 
specialer. Dog har flere af de patienter, der er inkluderet i studiet prøvet at være tilknyttet et kirurgisk 
speciale på et eller andet tidspunkt i deres sygdomsforløb. Dette gælder f.eks. CRPS patienter, som typisk 
får udløst deres CRPS sygdom af et brud på en knogle eller efter kirurgi på en arm eller et ben. Tilsvarende 
er der kun inkluderet elektive (ikke akutte) patienter fra medicinske specialer, og det er muligt at akut syge 
patienter kan have et andet værdiperspektiv, herunder behov for hurtig udredning og behandling. Men 
igen har flere af de deltagende patienter i undersøgelsen haft et forløb med akut sygdom forud for at de 
overgik til et ambulatorieforløb, hvorfor de har erfaring fra dette. Samtidig vurderes patienternes 
værdiperspektiv i studiet at være så generelle at de må gælde for patienter alle steder i hospitalsvæsenet. 
Der kan dog være et mindre behov for uddannelse i sygdommen, hvis det forventes, at hurtig behandling 
og evt. kirurgi og genoptræning kan fjerne hele problemet / sygdommen, uden behov for opfølgning.  
 
Kun perspektiv fra tre medarbejdere 
Til trods for at medarbejderne er fra tre forskellige faggrupper i sundhedsvæsenet, er det fortsat ”kun” tre 
medarbejderes perspektiv på værdi. Samtidig er medarbejderne, ligesom patienterne, alle fra medicinske 
specialer, som medfører de samme begrænsninger som beskrevet ovenfor. Der er derfor behov for et 
større studie med flere medarbejdere fra flere specialer for at dokumentere reproducerbarhed og validitet 
af de fundne resultater. Der er ikke nogen tidligere studier, der har undersøgt medarbejdernes perspektiv 
på værdi i sundhedsvæsenet, hvorfor der heller ikke foreligger nogen data til sammenligning. Dog har man 
interviewet medarbejdere i forhold til deres syn på de projekter, med fokus på værdibaseret styring, der 
blev lavet i Region Hovedstaden (se Baggrund). Af Tabel 1 ses det at respondenterne oplevede det som 
positive effekter, at der bl.a. blev fokus på hurtig udredning og behandling og nem tilgængelighed. Med 
andre ord beskrives der værdiskabende ydelser, der er meningsgivende for respondenterne og som er i 
overensstemmelse med aktuelle undersøgelsesresultater. Tilsvarende stemmer medarbejdernes 
værdiperspektiv godt overens med patienternes i aktuelle undersøgelse, hvilket man kan tænke er et mål i 
sig selv for medarbejderne, da det naturligt vil medføre tilfredse og glade patienter, hvis disse værdimål 
opnås. På denne baggrund formodes det at en større undersøgelse vil vise de samme resultater som 
aktuelle studie.  
 
Kun perspektiv fra én leder 
Desværre var det kun muligt at få en enkelt leders (afdelingsleder) perspektiv på værdi i sundhedsvæsenet 
og perspektiv på hvilke konsekvenser den nye styring får for ledelsesopgaven. Da der heller ikke her er data 
til sammenligning, kan der være en usikkerhed i forhold til generaliserbarheden af denne leders udtalelser.  

 
Analyse 
Introduktion og afgrænsning 
Jeg vil starte med i analysen at skabe overblik over hovedspørgsmålet i problemformuleringen ”hvad giver 
værdi for patienter i det offentlige sundhedsvæsen”, ved at analysere patientinterviewene samt 
patientspørgeskemaundersøgelsen. Efterfølgende vil jeg analysere medarbejderinterviewene samt 
lederinterview for at få deres perspektiv på værdi i sundhedsvæsenet og hvordan man kan skabe mest 
mulig værdi. Da jeg selv blev syg under udarbejdelse af masteropgaven og på den måde har fået mit eget 
patientperspektiv på værdi i sundhedsvæsenet, vil jeg kort beskrive disse erfaringer.  I og med at 
behovstyret ambulatoriekontakter, kan blive en af de væsentlige ændringer der kommer til at påvirke 
sundhedsvæsenet under værdibaseret styring, har jeg valgt kort at beskrive patienter og medarbejders 
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perspektiv på dette. Medarbejders perspektiv på effektivitet i sundhedsvæsenet og egne klinikker vil 
ligeledes kort blive gennemgået, ligesom medarbejdernes syn på meningsskabelse og motivation i arbejdet 
vil blive beskrevet. Ud fra patientinterviewene og spørgeskemaundersøgelsen, vil patienternes perspektiv 
på om det koster flere ressourcer at skabe mere værdi, samt om patienterne er tilfredse med 
sundhedsvæsenet og eget forløb, blive gennemgået. Af hensyn til længden af opgaven, er det ikke alle 
emner, der blev berørt under interviewene, som vil fremgå af analysen, desuden vil andre relevante citater 
fremgå af Bilag 8, medens fremstillingen her vil indeholde essensen af indholdet af interviewene. Fokus i 
analysen vil efterfølgende være på udvikling af en ”Public value account”, effektiv præstationsmåling, 
herunder analyse af data omkring PRE og PRO, samt udvikling af en fremadrettet strategi for Rigshospitalet 
mhp. at skabe mest mulig værdi, ud fra teorien om ”public value scorecard”. 
 
Værdi i sundhedsvæsenet fra patienters perspektiv 
Ud fra kodningen af de seks interviews med patienter (se bilag 6 og afsnit om kodning), hvor spørgsmålene i 
interviewguiden bl.a. var baseret på den foreliggende teori omkring værdi, kvalitet, effektmål og 
kommunikation (bilag 4), har jeg kunne opdele den oplevede værdi i en række kategorier jf. Figur 8. 

 
Disse kategorier har efterfølgende været udgangspunkt for spørgsmålene om værdiskabelse i patient 
spørgeskemaundersøgelsen. 
Jeg vil nedenfor gennemgå hver af kategorierne for sig og samtidig relatere resultaterne fra interviews med 
resultaterne fra ”patient spørgeskemaundersøgelsen” for at konkludere på generaliserbarheden og 
validiteten af svarene fra de seks interviews. De vigtigste pointer under hver af kategorierne er for 
overblikkets skyld samlet i en Tabel 2. Med baggrund i resultaterne af patient spørgeskemaundersøgelsen, 
som vil blive gennemgået under hver af kategorierne, anført i Figur 8, præsenteres først hvordan denne 
faldt ud. 
 
Tabel 2. Opsummering af ”Værdi i sundhedsvæsenet” set fra patienternes perspektiv. 

God 
Kommunikation 

• Tid til at lytte og forstå patientens bekymringer 

• Skal især prioritere ressourcer på dette i starten af forløbet 

• God kommunikation hvor patient og læge taler ”samme sprog” 

• God kommunikation er afgørende for om patienten inddrages i beslutninger 
omkring udredning og behandling 

Figur 8. Opdeling af den 

oplevede værdi fra 

patienternes perspektiv. 
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• God kommunikation er afgørende for at der sker forventningsafstemning med 
patienten 

Uddannelse i 
sygdommen 

• Veluddannede patienter (i sygdommen) stiller relevante spørgsmål som i sidste ende 
medfører bedre håndtering af egen sygdom 

• God uddannelse er afgørende for om patienten kan inddrages i beslutninger 
omkring udredning og behandling 

• Veluddannede patienter føler sig mere trygge 

• Patientskole kan være med til at uddanne samt sandsynliggøre erfaringsudveksling 
og networking blandt patienter 

• Tid til uddannelse og information skal især prioriteres i starten af et udrednings- og 
behandlingsforløb 

Tid til patienten 
når der er et behov 

• Tid til patienten med det samme (gerne samme dag) når patienten har et akut 
behov 

• Især sikre at der er tid til patienten i starten af et forløb, så snart der er et behov, da 
behovet i sig selv vil mindskes med tiden, hvis der tages godt hånd om patienten 

• For at sikre kvalitet skal der være tid til patienten når patienten har et behov, 
herunder tid til patienten under konsultationen 

Nem 
tilgængelighed til 
sundhedspersonale 

• Skal ”altid” kunne komme i kontakt med relevant sundhedspersonale når behovet er 
til stede 

• Især vigtigt med nem tilgængelighed i starten af et patientforløb 

Hurtig udredning 
og behandling 

• Kræver at der ikke er lange ventelister og ventetider 

• Hurtig udredning og behandling kan medføre besparelser af ressourcer i det lange 
løb 

Kvalitet • At patienten modtager den rigtige behandling 

• Prioritering og investering af tid i starten, til at sikre rigtig udredning og behandling 

• Hvis sundhedspersonalet ikke kan levere den faglige kvalitet, som følge af 
manglende ekspertviden, vil ressourceudnyttelsen forsvinde 

• Det skal sikres at sundhedspersonalet opretholder den faglige ekspertviden, for at 
de leverer den bedst mulighed behandling til patienterne 

• Vigtigt med en forventningsafstemning herunder at sætte SMART mål for 
behandlingen 

• ”Kvalitet i sundhedsvæsenet, er at alle er tilfredse” 

• Arbejdsglæde blandt sundhedspersonale er væsentligt for at kunne levere kvalitet til 
patienterne 

Tryghed • Der skal skabes tryghed blandt patienter og pårørende i starten af patientforløbet 

• Tryghed kan skabes ved at patienterne bliver set af de samme sundhedspersoner, 
som så omvendt har indgående kendskab til patienten 

• Tryghed hos patienterne kan medføre bedre ressourceudnyttelse i længden 

 
Patient spørgeskemaundersøgelsen 
Patient spørgeskemaundersøgelsen endte med at blive besvaret af 203 patienter fordelt på 8 forskellige 
klinikker. Klinik for Bevægeforstyrrelser inkluderer både besvarelser fra Klinik for Bevægeforstyrrelser, 
Epilepsiklinikken og Spasticitetsklinikken, da samme sekretariat tog imod spørgeskemaer for alle tre 
klinikker og besvarelserne kom i samme svarkasse. Besvarelserne fremgår af tabellerne i Bilag 9, 
klinikopdelt og under den enkelte klinik opdelt i førstegangsbesøg og opfølgende kontrol, i tilfælde af at 
begge dele har været inkluderet. Hvor dette ikke er anført under klinikken, er det kun patienter der er mødt 
til ambulant opfølgning, der har været inkluderet. Ved gennemgang af besvarelserne (bilag 9) ses der 
hverken væsentlige afvigelser i svarene fra patienterne i de enkelte klinikker og ej heller forskel på 
besvarelser fra patienter, der har haft deres første kontakt til klinikkerne, sammenlignet med patienter der 
kommer til opfølgende kontrol i klinikkerne.  Derfor er alle besvarelserne også samlet i en enkelt Tabel 3.  
 
God kommunikation / lytter og forstår patienten 
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Tabel 3. De akkumulerede besvarelser på spørgeskemaundersøgelsen. 

 
 
Alle seks interviewede patienter gav udtryk for, at noget af det vigtigste i forhold til værdiskabelse i 
sundhedsvæsenet, er at der er tid nok til at lytte til patienten. Der skal være tid nok til, at patienten har 
mulighed for at udtrykke deres bekymringer og behov. En patient udtrykte: ”Der skal være tid til at lytte til 
patienten, og det er der jo ikke altid”, ”Når lægerne føler sig lidt presset, så kan det jo også godt gå ud over 
patienten, som der ikke er så meget tid til. Ja, kommunikationen bliver bare dårlig, ja”, men ”Hvis patienten 
kommer ind og der bliver lyttet til en, så er man bare glad” (citat P1).  
Samtidig anerkendte flere af patienterne, at tid også er en ressource, og man ikke har uanede ressourcer i 
sundhedsvæsenet. En patient udtrykte: ”Kommunikation tager meget tid og den er dyr”. Skal det 
prioriteres? (interviewer). ”Det skal det helt sikkert. Jeg vil vove at påstå, at det giver meget værdi, men det 
kræver altså nogle ressourcer” (citat P3). 
På spørgsmål om hvordan denne ressource skal prioriteres, udtrykte fem ud af seks patienter, at man især 
skal prioritere tid til patienten i starten af deres forløb. Dette hænger ligeledes sammen med, at 
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patienterne ønsker, at der skal bruges meget tid på at uddanne dem i sygdommen, i starten af deres forløb 
(se uddannelse i sygdommen). Dette bliver ligeledes bekræftet i patient spørgeskemaundersøgelsen under 
spørgsmålet: ”Man skal især prioritere ressourcer / tid til god kommunikation og information i starten af et 
udrednings- og behandlingsforløb”, hvor der ud af 203 besvarelser svarerede 93,6%, at de i en eller anden 
grad var enig i den anførte påstand (Tabel 3). 
Et andet vigtigt forhold, er at selve kommunikationen med sundhedspersonalet er god. Alle seks patienter 
udtrykte, at det er lige så vigtigt for værdiskabelse at have denne gode kommunikation. En patient udtrykte 
det således: ”Det er bedst at have en super god kommunikation med lægen så lægen kan forstå en, fordi det 
er jo os patienter, som kan mærke hvad der sker i kroppen” (citat P1). Samme patient beskrev ligeledes 
hvad der kan ske hvis kommunikationen er dårlig: ”…Så kommer de hjem, og så spørger familien ”nåh hvad 
er der så galt?”, ”ja, det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg forstod ikke hvad manden sagde”” (citat P1). God 
kommunikation giver også større sandsynlighed for patientinddragelse hvilket vil bedre resultaterne for 
patienten: ”Føler man sig inddraget og ikke sat på siden, så tænker jeg, at man føler sig nok mindre syg. 
Hvis de arbejder sammen (læge og patient), så kommer der også et bedre resultat” (citat P1). Tre ud af de 
seks patienter pointerede vigtigheden af kommunikationen i forhold til at kunne lave 
forventningsafstemning med patienten mhp. sammen at sætte relevante og realistiske mål for 
behandlingen. Vigtigheden af god kommunikation med sundhedspersonalet kommer ligeledes til udtryk i 
spørgeskemaundersøgelsen under spørgsmålet: ”Værdi er god kommunikation med sundhedspersonalet, 
herunder at de har tid til at lytte og forstå patientens bekymringer og sikre forventningsafstemning omkring 
udredning og behandling”. Ud af de 202 patienter svarerede 97,5%, at de i en eller anden grad var enig i 
den anførte påstand (Tabel 3). 
 
Uddannelse i sygdommen 
God kommunikation går tilsvarende igen i forbindelse med, at fem ud af seks patienter selv kom ind på at 
det er vigtigt og værdiskabende, at sundhedspersonalet sikrer god information til, og uddannelses af, 
patienterne indenfor deres sygdom. Flere patienter udtrykte, at veluddannede patienter stiller relevante 
spørgsmål og i sidste ende medfører bedre håndtering af egen sygdommen. En patient svarede på 
spørgsmålet ”hvordan inddrages patienter bedst i deres egen behandling (interviewer)”: ”At jeg bliver 
undervist i sygdommen”, ”Det har meget betydning for mit vedkommende, og det er det nok for alle og 
enhver” (citat P4). Nogle af de interviewede patienter havde erfaring med patientskole, hvor de uddannes 
indenfor deres sygdom og samtidig har mulighed for at netværke med andre patienter med samme 
sygdom, hvilket fandtes meget givende. Dette kom ligeledes til udtryk i spørgeskemaundersøgelsen hvor 
patienterne på spørgsmålet: ”Der bør i ambulant regi og indenfor den gældende sygdom være mulighed for 
at patienter kan erfaringsudveksle omkring sygdommen (f.eks. som ved en patientskole) mhp. at kunne 
hjælpe hinanden”, svarede 74,1% ud af 201 patienter, at de i en eller anden grad var enig i den anførte 
påstand, medens kun 5,0% i en eller anden grad var uenig i påstanden (Tabel 3).  
Som anført under ”Kommunikation” mener patienterne, at man især bør prioritere ressourcer og tid på 
uddannelse og information i starten af et udrednings- og behandlingsforløb. På spørgsmålet ”Er der et 
bestemt tidspunkt i ens patientforløb, hvor det er ekstra vigtigt at afsætte tid af til information 
(interviewer)” svarede patienten: ”Startinformation (uddannelse i sygdommen), kan forkorte sygeforløbet” 
(citat P6). Spørgeskemaundersøgelsen dokumenterer ligeledes vigtigheden af at sætte tid af, til information 
og uddannelse af patienterne, indenfor deres sygdom. På spørgsmålet: ”Værdi er ”Uddannelse” og 
information om sygdommen, hvilket medfører tryghed hos patienter og bedre egen håndtering af sygdom”, 
svarede 97,1% ud af 203 patienter at de i en eller anden grad var enig i den anførte påstand (Tabel 3). 
 
Tid til patienten når der er et behov 
Alle seks interviewede patienter udtrykte, at det er vigtigt og værdiskabende, at der sikres tid til patienten 
når patienten har et behov. Som en patient udtrykte det: ”Men når man står i en situation, og virkelig har 
brug for hjælp, så ville det bare være rart, at der var tid til én”,  ”Det er jo patientens behov her og nu, hvis 
der sker forandring, det hjælper jo ikke noget, at man lader folk være og så når de kommer ind, jamen så er 
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det så blevet til et endnu større problem, eller en endnu større sygdom, fordi der ikke er blevet lyttet, fordi 
der ikke har været tid” (citat P1). En patient beskrev ligeledes: ”Der blev brugt god tid (i ambulatoriet). Nu 
bruger jeg ikke den tid mere, næsten ikke. Det er vigtigt. Så man kan sige investeringen i starten er ekstrem 
vigtigt. Også selvom ressourcerne stadigvæk er begrænset” (citat P5). Dette falder godt i tråd med 
patientenernes udsagn om vigtigheden af at sætte god tid af i starten til kommunikation og uddannelse af 
patienterne samtidig med, at der skal være tid til patienten i ambulatoriet, når patienten har et behov, 
hvilket især vil være i starten af et udrednings- og behandlingsforløb. I spørgeskemaundersøgelsen 
dokumenteres ligeledes værdien i at have tid til patienterne når de har et behov. På spørgsmålet i 
spørgeskemaet: ”Værdi er at sundhedspersonalet har tid til patienten, når patienten har et behov. Det 
kræver tid for at man kan levere god kvalitet og værdi”, svarede 99,0% af de 203 patienter at de i en eller 
anden grad var enig i den anførte påstand (Tabel 3). 
 
Nem tilgængelighed til sundhedspersonale 
Ud over at der skal afsættes tid til patienterne når de har et behov, udtrykte fem ud af seks patienter under 
interviewene, at noget af det der er meget væsentligt i forhold til værdi i sundhedsvæsenet, er at man altid 
kan komme i kontakt med relevant sundhedspersonale når behovet er til stede. Som en patient udtrykte 
det, på spørgsmålet, hvad der er værdi i sundhedsvæsenet. ”Helt uomtvisteligt tilgængelighed” (citat P5). 
Den betydning det har med nem tilgængelighed blev udtrykt af en anden patient: ”Jamen, jeg ville få ro på, 
hvis jeg vidste at jeg altid kunne kontakte sundhedsvæsenet, og der altid er en der vil lytte til mig, og hvis 
det skulle være, at jeg altid kunne få en tid, hvis det går helt galt” (citat P1). Flere patienter gav samtidig 
udtryk for den tilfredshed de allerede havde, som følge af den tilgængelighed de oplever til relevant 
sundhedspersonale: ”Man føler sig ikke sådan, som alene i verden, fordi man hele tiden har den forbindelse 
(til ambulatoriet)” (citat P3).  
Ligesom ved kommunikation, uddannelse og tid til patienterne, hvoraf sidstnævnte unægtelig hænger tæt 
sammen med nem tilgængelighed, er det ekstra vigtigt, at patienterne oplever denne nemme 
tilgængelighed i starten af deres forløb i klinikken. En patient udtrykte det således: ”Og i starten (af forløb i 
klinikken): ”du kan bare ringe, du kan bare ringe. Jeg er her hver dag kl. sådan og sådan”. Det har jeg prøvet 
et par gange, og hun var der! Det gør jeg ikke mere for jeg kom jo på plads” (citat P5). Med andre ord kan 
prioritering af ressourcer i starten medføre at patienterne kommer ”hurtigere på plads” og dermed har 
brug for færre kontakter til klinikken fremadrettet. Den værdi det giver patienterne, nemt at kunne komme 
i kontakt med relevant sundhedspersonale, dokumenteres ligeledes i spørgeskemaundersøgelsen. På 
spørgsmålet i spørgeskemaet: ”Værdi er altid at kunne komme i kontakt med sygeplejerske / 
sundhedsvæsenet hvis man har spørgsmål til sin sygdom og behandling / Nem tilgængelighed”, svarede 
98,0% af de 202 patienter at de i en eller anden grad var enig i den anførte påstand (Tabel 3). 
 
Hurtig udredning og behandling 
I interviewene angav fem ud af seks patienter, at det er vigtigt i forhold til at skabe værdi for patienterne, at 
de hurtigt bliver udredt og hurtigt kommer i behandling. Den samfundsøkonomiske interesse heri blev også 
fremhævet. En patient sagde: ”Værdi i sundhedsvæsenet for mig, det er at man hurtigt får mulighed for at 
få udredt den lidelse, man evt. måtte have” (Citat P3). Når der tales om hurtig og rettidig udredning, 
udtrykte flere patienter ligeledes problemstillingerne med ventetider: ”Hvis du skal bestille tid til din 
praktiserende læge, jamen så skal du en måned frem, men det er jo ikke om en måned, det er nu du er syg, 
det er ikke om en måned. Og, det synes jeg ikke er OK!” (citat P1). På spørgsmålet om tiden som folk går og 
venter på at komme ind og blive udredt, har en betydning for værdien i sundhedsvæsenet, svarede en 
patient: ”Ja, det er også samfundsøkonomisk interesse at få løst den udfordring på et tidligere tidspunkt” 
(citat P5). Værdien af hurtig udredning og behandling dokumenteres ligeledes i spørgeskemaundersøgelsen 
jf.  spørgsmålet: ”Værdi er ensbetydende med hurtig udredning og behandling med kortest mulige 
ventetider”, svarede 94,6% af de 203 patienter, at de i en eller anden grad var enig i den anførte påstand 
(Tabel 3). 
 



31 
 

Kvalitet / rigtig behandling 
De fleste af patienterne angav under interviewene, at de mener, at kvalitet og værdi kan sidestilles samtidig 
med, at den kvalitet, der leveres, kan sidestilles med, at det er den rigtige behandling patienterne 
modtager. Fire ud af seks patienter angav at værdi er, at patienterne modtager den rigtige behandling. En 
patient udtrykte hvornår i forløbet, at man skal prioritere ressourcerne: ”Hvad er kvalitet i 
sundhedsvæsenet (interviewer)”? ”Patienten bliver behandlet rigtigt. Ressourcerne skal bruges første gang, 
så kommer man til at spare en masse penge i bagerste ende, fordi så skal man ikke lappe og lappe”. ”Få nu 
gjort det ordentligt første gang. Investering i starten er ekstrem vigtig!” (citat P5). Prioritering og 
investering af tid i starten, til at sikre rigtig udredning og behandling, falder i tråd med de andre afsnit, hvor 
der ligeledes anbefales prioritering af tid og ressourcer i starten af forløbet. En patient opsummerede: ”Den 
rigtige behandling, på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted, fra start! Og, det er vigtigt at bruge tiden på 
det fra start” (citat P5). 
For at sikre, at patienterne får den rigtige behandling, kræver det faglig ekspertviden hos 
sundhedspersonalet, hvilket for patienterne sidestilles med faglig kvalitet. En patient udtrykte hvad der 
sker, hvis dette ikke er tilstede: ”Hvis du ikke har den faglige kvalitet, så vil ressourceudnyttelsen forsvinde, 
og patientens oplevelse af behandlingen vil også blive mindre” (citat P6). Med andre ord er det væsentligt 
for levering af værdi, at sundhedspersonalet har eller opnår og opretholder den faglige ekspertise for at 
sikre, at de leverer den bedst mulige behandling til patienterne, og at dette ligeledes har en stor indflydelse 
på ressourceudnyttelsen. 
Tre patienter udtrykte at det ligeledes er meget vigtigt med en forventningsafstemning, herunder at man 
sikrer, at der sættes patientcentreret mål for behandlingen. Dette kan bl.a. gøres igennem Specifikke, 
Målbare, Realistiske, Relevante og Tidsbestemte mål for behandlingen. Dette betegnes i litteraturen 
SMART mål (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timed) (Bovend'Eerdt TJ et al. 2009). To ud af seks 
patienter angav at arbejdsglæde blandt sundhedspersonale også er vigtigt for at kunne levere værdi til 
patienterne. I spørgeskemaundersøgelsen dokumenteres ligeledes værdien af den rigtige behandling. På 
spørgsmålet i spørgeskemaet: ”Værdi er at komme i den rigtig behandling med det samme, hvilket kræver 
tid til høj faglig kvalitet”, svarede 96,0% af de 202 patienter, at de i en eller anden grad var enig i den 
anførte påstand (Tabel 3). 
 
Tryghed 
I sidste ende kan det påstås at alle ovennævnte forhold handler om at skabe tryghed hos patienten. På 
spørgsmålet om hvad der er værdi i sundhedsvæsenet, er det tre ud af seks patienter, der selv kom ind på 
begrebet tryghed. Som en patient beskrev: ”Når folk føler sig trygge, så bliver de også hurtigere helbredt” 
(citat P1). Tryghed har stor betydning for i forhold til kontakten til sundhedsvæsenet. En patient beskrev de 
negative konsekvenser, ved ikke at føle sig tryg: ”Man skal føle tryghed” (hvor man tropper op i 
sundhedsvæsenet). ”Jeg tror at der er mange der ikke kommer til deres læge fordi de føler afstand. Og, det 
kommer jo til at koste samfundet millioner, måske milliarder, at folk ikke kommer til læge i tide, fordi der er 
en afstand og en frygt og en usikkerhed” (citat P5). Med andre ord kan det blive ressourcetungt hvis 
patienterne ikke føler tryghed, omvendt kan det få mange positive konsekvenser hvis patienterne føler 
tryghed: ”Når man var i en situation, som jeg var i (da startede i klinikken), så var tryghed og omsorg og ro 
det der gjorde, at jeg fandt vejen fremad igen” (citat P5). Igen her pointeres vigtigheden af, at trygheden 
skabes i starten af patientforløbet. To patienter i interviewene gav udtryk for, at tryghed også hænger 
sammen med, at man bliver set af de samme sundhedspersoner, når man møder til kontrol i ambulatoriet: 
”Hvis der er noget man føler sig tryg ved, så er det at være kendt (kendt i klinikken). Du føler dig tryg” (citat 
P5). Værdien i at skabe tryghed hos patienter og pårørende dokumenteres tilsvarende i 
spørgeskemaundersøgelsen. På spørgsmålet i spørgeskemaet: ”Værdi handler om at skabe tryghed hos 
patienter og pårørende”, svarede 98,5% af de 200 patienter, at de i en eller anden grad var enig i den 
anførte påstand (Tabel 3). En patient har ligeledes suppleret med en kommentar: ”Viden og tryghed bør 
prioriteres”. 
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Værdi i sundhedsvæsenet fra medarbejders perspektiv 
Ud fra kodningen af de tre interviews med medarbejderne (se bilag 6 og afsnit om kodning), hvor 
spørgsmålene i interviewguiden er baseret på den foreliggende teori omkring bl.a. værdi, kvalitet og 
effektmål (bilag 5), har jeg kunne opdele den oplevede værdi i en række kategorier jf. Figur 9. Kategorierne 
er fremkommet ved at minimum to medarbejdere har udtalt, at værdiskabelse kunne relateres til samme 
kategori. Som det fremgår af Figur 9 er kategorierne sammenfaldende med patient perspektivet (Figur 8). 
En ekstra kategori er dog tilføjet ”patienttilfredshed med behandlingen”. 

 
Jeg vil nedenfor gennemgå hver enkelt kategori for sig. 
 
God kommunikation 
Alle de interviewet medarbejdere angiver, at det er væsentligt for at kunne levere værdi, at man har en god 
kommunikation med patienterne. Dette er således i overensstemmelse med hvad patienterne anser for 
værdiskabende. En medarbejder sagde: ”Altså dialog med patienterne det er jo altid godt fordi det er jo en 
to-vejs-kommunikation så patienterne skal have mulighed for at komme frem med de problemstillinger de 
har”. ”Det burde være værdiskabende for patienterne i hvert fald. Og det er også værdiskabende for 
lægerne, hvis det tidsmæssigt muligt, for så får de hele historien og ikke kun et tilfældigt udpluk af tingene” 
(citat M2). I dette citat kommer medarbejderen ind på det faktum, at det tager tid at sikre en god 
kommunikation, samt sikre, at alle patientens bekymringer og behov bliver hørt. Medarbejderne pointerer 
samtidig, at tiden til kommunikation bør prioriteres, men at denne prioritering i nogle tilfælde kan falde 
negativt ud for nogle patienter, i et system hvor der ikke er ubegrænset ressourcer: ”Det kræver tid”. ”Det 
er vigtigt at prioritere, men det er tidskrævende, og så kommer det også til, i det her samfundssystem, at gå 
ud over andre, og være negativt for andre, for så får de ikke tiden” (citat M2).  
Sammenhængen mellem højere patientoplevet kvalitet samt kommunikation og patientinddragelse 
uddybedes af en medarbejder: ”Hvordan opnås højere patientoplevet kvalitet?” (interviewer): ”At inddrage 
patienten, tror jeg”. ”Det kræver meget kommunikation” (citat M1). Behovet for patientinddragelse blev 
ligeledes fremhævet i forhold til forventningsafstemning og at sætte mål for behandlingen.   

Figur 9. Opdeling af 

den oplevede værdi 

fra medarbejdernes 

perspektiv. 
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En medarbejder pointerede ligeledes vigtigheden af en god kommunikation med ledelsen og indbyrdes i 
teamet: ”Hvis man har en god dialog mellem ledelse og de praktiske udøvere og at man har en god dialog 
indbyrdes i teamet, det skaber jo også en grobund for at behandle patienter optimalt” (citat M2). 
 
Uddannelse af patienten i sygdommen 
Ligesom patienterne angav, at det er værdiskabende at modtage information og uddannelse i sygdommen, 
udtalte alle tre interviewede medarbejdere tilsvarende: ”Jeg tror det er nemmere for dem (patienterne) i 
hvert fald, hvis de tidligt i forløbet får en god forståelse for sygdommen” (citat M3). ”Så du siger det handler 
om information og måske uddannelse i sygdommen også?” (interviewer): ”Ja, og så er der jo selvfølgelig 
Parkinsonskole. Det ville jo være optimalt for vores nye patienter” (citat M3). Det at patienterne bliver godt 
uddannet i deres egen sygdom kan så få en række positive effekter, herunder at patienten kan stille de 
rigtige spørgsmål, og det giver patient-empowerment. En medarbejder anførte: ”Det er jo sådan noget 
patient-empowerment, at man egentlig burde undervise sine patienter i deres sygdom… og jeg synes da 
bestemt, at patient-empowerment og undervisning af patienten er relevant” (citat M1).  Derfor pointeres 
det også, at man bør prioritere at uddanne patienterne allerede tidligt i deres forløb. Uddannelsen i 
sygdommen kan foregå på flere måder, og flere medarbejdere udtalte sig meget positivt om en 
patientskole. Medarbejderne udtrykte ligeledes, at der er en fremtidig ressourcebesparelse i at uddanne 
patienterne: ”De får en større opfattelse af hvad det er for en sygdom de har med at gøre”. ”Så vil der 
formentlig være færre kontakter, hvis man gør det grundigt i starten” (citat M2). Tilsvarende anførte en 
anden medarbejder at det kan spare ambulatorietid.  
 
Tid til patienten når patienten har et behov 
Ligesom alle interviewede patienter gav udtryk for, at det er værdiskabende, at der er tid til dem når der er 
et behov, kom dette ligeledes frem ved interviewene med to af de tre medarbejdere. En medarbejder 
udtrykte det således: ”Jeg ser det som god værdi i sundhedsvæsenet, at vi har tid til vores patienter. At vi 
kan tilbyde dem fleksibilitet og at vi udviser empati” og fortsatte ”Jeg har en helt klar følelse af, at når 
patienterne ringer ind til os sygeplejersker og har et behov for at blive set, så bliver de imødegået idet behov 
og det betyder meget for dem” (citat M3). For at man kan have tid til patienterne, når de har et behov, er 
det vigtigt at have fleksibilitet i de daglige ambulatorieprogrammer. Samtidig kan et fokus på at hjælpe 
patienterne i forbindelse med, at de har et behov, lægge op til at have mere behovstyret, patientcentreret 
ambulatorie kontakter. Dette kan i sig selv betyde færre kontakter med ambulatoriet uden at gå på 
kompromis med værdiskabelsen, tværtimod (se også afsnit om Behovstyret kontakter).  
 
Nem tilgængelighed til sundhedspersonale 
På samme måde som patienterne finder det værdiskabende at have en nem tilgængelighed til 
sundhedspersonale, fandt alle tre interviewede medarbejdere, at det er væsentligt for at skabe værdi. En 
medarbejder sagde: ”Tydelighed i tilgængeligheden hos os sygeplejersker. At de (patienterne) ved, at de 
altid kan få fat i os, hver eneste dag, så de ikke bliver tabt på nogen måde og de vil ikke blive glemt og de vil 
ikke blive overset hvis deres behov opstår” (citat M3). Tilsvarende giver nem tilgængelighed også tryghed 
hos patienterne: ”De udtrykker jo selv, hvor trygt det er, at de altid kan komme i kontakt med os” (citat 
M3). Nem tilgængelighed vil også skabe højere patientoplevet kvalitet: ”Hvordan opnås en højere 
patientoplevet kvalitet?” (interviewer): ”Det er vel tilgængelighed, først og fremmest” (citat M2).  
 
Hurtig udredning og behandling 
Alle tre interviewede medarbejdere udtrykte, at det er vigtigt for at kunne levere værdi, at patienterne kan 
få en hurtig udredning og behandling. Dette ligger ligeledes i tråd med patienternes værdiperspektiv. En 
medarbejder sagde: ”Værdi i sundhedsvæsenet må være at patienterne får en hurtig, relevant undersøgelse 
(udredning)” samt ”Kvalitet er behandlinger til tiden” (citat M1). En medarbejder omtalte ligeledes 
problemstillingen med ventetider: ”Nu er der vores smertepatienter, de skal jo vente 2-3 år for enten at 
komme i en smerteklinik eller smertebehandling, det synes jeg jo må være ulideligt og uholdbart” (citat M1). 
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På spørgsmålet om hvordan man kan effektivisere mhp. at se flere patienter hurtigere mhp. udredning og 
behandling og på den måde nedbringe ventelisterne, svarede en medarbejder: ”Hvad skulle man skære fra 
for at flere blev set? Og vil det så have en bedre værdi og være til gavn for flere? (citat M3). ”Jeg synes bare 
at det vil være virkelig svært at gå ind og sige til de patienter der behandles i klinikken, at fremadrettet 
bliver du ikke tilbudt den behandling du tidligere er blevet tilbudt, fordi vi skal have kortere ventelister og vi 
skal tilbyde behandling til flere, så derfor kommer du ikke ud med et så godt resultat som du plejer” (citat 
M3).  
 
Høj faglig kvalitet / Rigtig og optimal behandling 
Alle tre interviewede medarbejder lagde vægt på værdiskabelsen ved høj faglig kvalitet og sikre at 
patienterne modtager den rigtige og optimale behandling. En medarbejder anførte: ”Kvalitet går lidt i 
spænd med værdi… at man har noget høj faglighed, det er kvalitet” (citat M1). En anden medarbejder 
udtalte: ”Kvalitet for mig som læge, det er at jeg får stillet den rigtige diagnose ud fra de rigtige 
undersøgelser” (citat M2). En medarbejder udtrykte tilsvarende, at efteruddannelse af personalet, 
medvirkende til højere faglig kvalitet, vil medføre bedre behandling af patienterne og i sidste ende bedre 
ressourceudnyttelse: ”Jo mere kvalitet man finder i det personale man har i afdelingen, ambulatorierne, jo 
bedre outcome har patienterne også. Ja, jeg vil påstå at jo bedre man uddanner sit personale, jo bedre 
udnyttelse vil du få af ressourcer” (citat M1). Endvidere kan den høje faglige kvalitet ligeledes være med til 
at skabe tryghed hos patienterne: ”Med høj faglig kvalitet”, ”Det tror jeg giver en tryghed, det tror jeg giver 
rigtig meget tryghed for patienten” (citat M1). Omvendt pointeredes at det ikke altid er den mest optimale 
behandling der gør patienten gladest, hvilket man skal være bevidst om.  
 
Patienttilfredshed 
Ligesom det beskrives under ”høj faglig kvalitet”, mente to af de interviewede medarbejdere, at det 
ligeledes er en del af værdiskabelsen at sikre patienttilfredshed. Den ene medarbejder udtrykte det 
således: ”Det er jo værdi at man har tilfredse patienter, det er det da i høj grad. Det tror jeg da at vi alle 
sammen arbejder ud fra. Det håber jeg da i hvertfald” (citat M1). Det fandtes ligefrem, at 
patienttilfredsheden er noget af den værdiskabelse man bør måle på hos kroniske patienter, da patienterne 
kun vil blive dårligere med tiden trods behandling. 
 
Tryghed 
Ligesom patienterne udtrykte værdien i tryghed, pointerede alle tre interviewede medarbejder vigtigheden 
af, at patienterne føler sig trygge. Tilsvarende og som nævnt under flere af de andre kategorier, hænger 
disse unægtelig sammen med tryghed. Bl.a. skaber det tryghed, at patienterne bliver set af det samme 
sundhedspersonale: ”Patienten vil opleve tryghed, det at have en tryghed ved at kunne komme til den 
samme gruppe af læger hver gang osv., det ville være værdi for patienterne i hvertfald” (citat M2). 
Tilsvarende er nem tilgængelighed med til at skabe tryghed hos patienter og pårørende, ligesom god 
kommunikation er vigtig for at skabe trygge patienter. En anden medarbejder pointerede tilsvarende 
hvordan høj faglig kvalitet er med til at skabe tryghed: ”Hvis de (patienterne) kommer ind og de kan mærke, 
at man har styr på det, det skaber en vis tryghed hos patienten. Så kan man komme langt” (citat M1). 
Endvidere kan arbejdsglæden hos sundhedspersonalet have indflydelse på trygheden: ”Jeg tænker i hvert 
fald at patienterne kan mærke at man godt kan lide sit arbejde, det tror jeg gør en forskel. Det må da også 
skabe noget tryghed og så det kommunikative også, kropssprog, man kan jo ikke helt skjule, hvis man ikke 
kan lide at gå på arbejde tror jeg” (citat M1). 
 
Værdi i sundhedsvæsenet fra leders perspektiv 
Ud fra kodningen af interviewet med den ledende overlæge (se bilag 6 og afsnit om kodning), hvor 
spørgsmålene i interviewguiden er baseret på den foreliggende teori omkring bl.a. værdi, kvalitet og 
effektmål (bilag 5), har jeg kunne opdele den oplevede værdi i en række kategorier jf. Figur 10. 
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Høj faglig kvalitet / rigtig og bedste behandling 
Ligesom høj faglig kvalitet vurderes værdiskabende fra patient og medarbejder perspektiv, giver det også 
værdi fra et ledelsesmæssigt perspektiv. Lederen udtalte: ”Vi har behov for at fagligheden bliver styrende”. 
Samtidig blev det pointeret, at det ikke er nok, at der leveres denne faglige gode behandling, men at det er  

 
lige så vigtigt at patienterne også er klar over, at det er en høj faglig behandling de modtager ved bl.a. at 
kunne mærke det: ”Vi skal selvfølgelig sørge for at folk mærker og fornemmer og ved, at de har fået en 
faglig god behandling”, hvilket blev uddybet: ”Det nytter heller ikke at have noget hvor fagligheden er 
styrende, hvor folk ikke mærker det, og tænke, at de ikke har fået en god behandling, så det er super vigtigt. 
Men hvis fagligheden ikke er der, så giver det ikke nogen mening uanset hvor venlig og sød og 
imødekommende man er til at besvare folks spørgsmål eller tage sig godt og kærligt af dem, når de er hos 
os”. Lederen sidestiller her værdi og kvalitet. Lederen tager desuden et samfundsmæssigt og økonomisk 
perspektiv på værdi og kvalitet og påpeger at kvalitet ikke kan stå alene, men må vejes imod ressourcer. 
Dette samfundsmæssige perspektiv skal ses i lyset af hvordan vi leverer mest kvalitet til flest mennesker i 
forhold til ressourcerne, der er til rådighed: ”Kvalitet skal ses i forhold til den opgave man har at løse og de 
ressourcer man har at løse den med. Altså f.eks. hvis man nu har en stor gruppe patienter som fejler de 
samme symptomer, og har den samme påvirkning af deres livskvalitet, og man så kun tager 5% af dem, og 
giver dem en fantastisk behandling…, men at de andre 95%, de får ikke nogen behandling… Så som isoleret 
set, så har vi givet fantastisk kvalitet til dem vi har givet behandling, men set fra et mere overordnet 
samfundsmæssigt perspektiv, så har vi ikke, så synes jeg ikke, at vi har brugt vores ressourcer bedst muligt”. 
Det handler med andre ord, ikke altid om at levere den højeste faglige kvalitet, men at balancere den 
faglige kvalitet man leverer med god ressourceudnyttelse på en måde så patienterne mærker en god 
kvalitet. 
 
Patientinddragelse 
Lederen udtrykte i interviewet ligeledes det værdiskabende ved patientinddragelse: ”Vi skal inddrage dem 
og sørge for at have omsorg og et imødekommende sundhedsvæsen”. Samtidig blev det pointeret, at man 
ikke kan levere den rigtige behandling uden at inddrage patientenerne og tage dem med på råd: ”Tit får de 

Figur 10. Opdeling af 

den oplevede værdi fra 

lederens perspektiv. 
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vel også først den rigtige behandling, hvis man tager dem (patienterne) med på råd… Fordi at det er svært 
at vurdere for en læge, som ikke kender patienten om det rigtige er, nu så klassisk, at få den operation nu 
eller vente”. Lederen kom ligeledes ind på, at det er godt at have nogle effektmål som skal være realistiske 
og relevante for patienterne, hvilket ligeledes kræver, at patienterne bliver inddraget og bevidstgjort. 
 
Sundhed og forebyggelse i befolkningen 
På spørgsmålet om hvad der er værdi i sundhedsvæsenet, tog lederen et større samfundsmæssigt 
perspektiv og sagde: ”Værdi i sundhedsvæsenet synes jeg er den sundhed vi giver befolkningen på en eller 
anden måde. Hvordan vi ændrer dem i en sund retning”. Tilsvarende, at en del af det, der skal til for at få 
befolkningen i sund retning, er forebyggelse. Det at sundhedsvæsenet har en vigtig rolle at spille mhp. at 
sikre sundhed i befolkning blev ligeledes pointeret. 
 
Genoptræning 
Lederen kom kort ind på at værdi ikke kun handler om den primære behandling, hvis en person er syg, men 
lige så meget om den genoptræning, der skal til for at bedre patienten: ”Det er også genoptræning, så det 
er behandling i den bredeste form”. 
 
Opsummering af leders perspektiv 
Værdi fra en leders perspektiv, tager et bredere syn på værdi, som strækker sig fra forebyggelse og 
sundhed i befolkningen til levering af faglig kvalitet i behandlingen med ressourceudnyttelse for øje og 
patientinddragelse, og til den videre genoptræning af patienten. 
 
Egne oplevelser, gående fra at være læge til patient i det offentlige sundhedsvæsen 
Da jeg selv kom i den uheldige situation at jeg blev syg og måtte igennem et langt udrednings- og 
behandlingsforløb i forbindelse med udarbejdelse af masteropgaven, har jeg fået indblik i nogle forhold 
som patient i det offentlige sundhedsvæsen, som har overrasket mig og gjort, at jeg har fået et nyt 
perspektiv på hvordan det er at være patient i det danske sundhedsvæsen. Patient interviews blev lavet før 
min sygemelding og den forståelse jeg har fået for deres svar i forbindelse med mit eget sygeforløb, er sat i 
et helt nyt perspektiv. Yderligere uddybning findes i Bilag 10, medens her blot opsummeres: 
Egen vurdering af værdi i det offentlige sundhedsvæsen: 
Ud fra de erfaringer jeg har gjort mig under mit sygeforløb og de refleksioner omkring hvad jeg mener er 
værdiskabende i sundhedsvæsenet, har jeg vurderet, at nedenstående udsagn er det, der bør være fokus 
på under værdibaseret styring i det offentlige sundhedsvæsen. Nedenstående udsagn er ligeværdige:  
Værdi er, at man hurtigt bliver udredt og kommer i den rigtige behandling, så der undgås for meget 
nervøsitet, spekulationer og utryghed. Der skal være kortest mulige ventetider både til udredning og 
behandling. 
Værdi er, at der opleves god kommunikation med sundhedspersonalet, herunder at personalet har tid til 
at lytte og forstå ens bekymringer og sikre forventningsafstemning omkring udredning og behandling. 
Værdi er, at man nemt og hurtigt kan komme i kontakt med relevant sundhedspersonale, hvis der sker 
ændringer i ens sygdom. 
Værdi er, patientinddragelse i de beslutninger der skal tages, især hvis der er flere muligheder i forhold til 
udredning og behandling, hvilket kræver, at man som patient er velinformeret.  
Værdi er, at der gives korrekt og relevant information både om sygdom, udredning og behandling, og at 
hvis der findes flere veje i forhold til udredning og behandling, at sundhedspersonalet koordinerer hvilken 
information, der gives videre til patienten. 
Værdi er, at sundhedspersonalet kan indrømme hvis de tager fejl, og at man som patient kan føle, at der 
bliver lært noget af det, så det kan komme andre patienter til gode. 
Helt overordnet handler værdi i sundhedsvæsenet om tryghed hos patienten. Hvis alle ovenstående 
værdiudsagn respekteres, vil jeg som patient føle mig tryg i det danske sundhedsvæsen. 
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Som det ses ved sammenligning med ”de andre patienters” perspektiv på værdi, falder ovenstående 
værdisyn helt i tråd med deres. Dette overraskede mig lidt, da jeg som patient i systemet samtidig er 
fagperson, men gav alligevel god mening, da det også er disse kategorier vi som læger anser for 
værdiskabende. 
 
Behovstyret ambulatoriekontakter (patienters perspektiv) 
Baseret på de tidligere udtalelser i undersøgelsen af patientoplevelser med værdibaseret styring (VIVE 
2019) i forhold til behovstyret ambulatorie kontakter (jf. baggrund), valgte jeg i aktuelle undersøgelse at 
validere disse udtalelser. Dette fordi behovstyret ambulatoriekontakter, både kan være mere 
værdiskabende for patienter og samtidig være ressourcebesparende. Alle interviewede patienter udtrykte, 
at de var positive i forhold til at overgå til behovstyret ambulatoriekontakter. En patient udtalte, på 
spørgsmålet om det vil give mere værdi at lave behovstyret ambulatorier? ”Ja, det ville det da helt sikkert, 
for så er det igen patienten der har et eller andet behov der skal dækkes. Det er patienter der fortæller 
hvornår at der er et behov for at få noget gjort” (citat P6). På spørgsmål om der er nogle bestemte 
forudsætninger, der skal være på plads for at kunne overgå til behovstyret ambulatoriekontroller, udtrykte 
patienterne at det især drejer sig om nem tilgængelighed til sundhedspersonale og tid til patienten, hvis 
behovet opstår. Desuden er det væsentligt, at patienterne bliver ordentligt uddannet i deres sygdom, så de 
ved hvad de skal reagere på og hvornår de skal tage kontakt til klinikken. To patienter udtrykte ligeledes det 
tryghedsskabende ved at have kontakt til de samme sundhedspersoner i klinikken, når der opstår et behov. 
I sidste ende handler det om tryghed både for patienten og for lægen, i forhold til at overgå til behovstyret 
ambulatorie kontakter. Det at behovstyret ambulatoriekontakter giver god mening for patienterne og at 
forudsætningen er tryghed og viden om sygdommen, dokumenteres ligeledes i spørgeskemaundersøgelsen 
på spørgsmålet: ”Når patienten er tryg og ved hvad der bør vides om sygdommen og hvad der skal reageres 
på, kan mange kontakter til sundhedsvæsenet omlægges til behovstyret ambulatorie og telefonkontakter”, 
svarede sammenlagt 86,0% af de 200 patienter at de i en eller anden grad var enig i den anførte påstand 
(Tabel 3). Tilsvarende blev det pointeret i interviewene at overgang fra fremmødekontroller til 
telefonkontroller kan være en god ide i mange tilfælde: ”Hvis man kender hinanden lidt fra de besøg der 
har været, så synes jeg absolut at det kan være rart at klare det over telefonen (i stedet for fremmøde 
kontroller). Så er der skabt en tillid og rum, som der er behov for. Det må være billigere i ressourcer at bruge 
15-30 minutter i telefon, end for alle parter at skulle mødes” (citat P5).  
Sammenlignet med interviewene med patienter under Region Hovedstadens undersøgelse, falder 
ovenstående forudsætninger for behovstyret ambulatoriekontakter i god tråd med tidligere udtalelser, 
herunder, at patienterne skal vide, at de altid kan komme i kontakt og få hjælp fra ambulatorierne ved 
behov, at de er godt vejledt og undervist til at vurdere hvornår kontakten er nødvendig, at patienterne har 
en kontinuert relation til fast sundhedspersonale, at patienterne er i stabil fase af deres sygdom og ikke 
mindst at de skal føle sig trygge ved situationen.  
 
Behovstyret ambulatoriekontakter (medarbejders perspektiv) 
På samme måde som at alle patienter gav udtryk for fordele ved at overgå til behovstyret ambulatorie 
kontakter, gav alle medarbejderne udtryk for det samme. En medarbejder udtalte: ”I stedet for at køre med 
de her faste opsatte tider, hvor vi ser patienten med faste intervaller, så at lave et fleksibelt system, hvor 
patienterne selv melder ind, når de har et behov for at blive set”. ”Det tror jeg ville have kvalitet for 
patienterne også” (citat M2). Tilsvarende er medarbejderne enige med patienterne om, at 
forudsætningerne for at behovstyret ambulatorie kontakter kan fungere og blive en succes er 
tilgængelighed og patienten ikke bliver glemt eller overset hvis deres behov opstår. På samme måde blev 
det pointeret, at patienterne skal vide noget om deres sygdom samt forventning til effekt af behandlingen, 
så de ved hvornår de skal kontakte klinikken. Dette vil med andre ord kræve uddannelse af patienterne, 
hvilket kan have den positive effekt at patienterne bliver medansvarlige for deres sygdom. Dog skal der 
være et sikkerhedsnet i forhold til de patienter der ikke er i stand til at kontakte klinikken ved et eventuelt 
behov: ”Kræver at patienterne er i stand til at kontakte os, når de har et behov for det… Så der skal jo på en 
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eller anden måde også være et eller andet sikkerhedsnet til dem der aldrig kontakter os” (citat M2). Ikke 
mindst er det vigtigt at patienterne føler sig trygge ved at overgå til behovstyret ambulatorie kontakter og 
at dette afstemmes med patienten.  
 
Effektivitet i sundhedsvæsenet og egne klinikker (medarbejders perspektiv) 
Da både Danske Regioner og Region Hovedstaden lægger op til, at sygehuse og afdelinger i fremtiden skal 
se på hvordan de kan levere mere effekt til lavere omkostninger samt sikre god ressourceudnyttelse, valgte 
jeg bl.a. at fokusere på dette under interviewet med medarbejderne.  I forhold til effektivitet i 
sundhedsvæsenet udtalte medarbejderne, at de generelt anser sundhedsvæsenet for effektivt og især hvis 
de relaterer det til egne klinikker. Samtidig kom de med nogle effektiviseringsforslag som udover 
behovstyret ambulatorie kontroller også handler om overgang fra fremmøde kontroller til 
telefonkonsultationer: ”Vi kunne undgå nogle af fremmødekontrollerne og lave flere telefonkontroller. Så 
det kunne vi effektivisere noget”. ”Vi sygeplejersker ville kunne varetage rigtig mange af telefonerne, også i 
forhold til lægekontroller og netop lave en vurdering af, hvornår det er nødvendigt med et fremmøde” (citat 
M3). Dette er i overensstemmelse med hvad flere af patienterne udtrykte. Det udtryktes ligeledes hvordan 
en øget faglig kvalitet kan øge effektiviteten på samme måde som det kan øge værdien for patienterne: ”Er 
sundhedsvæsenet effektivt nok?” (interviewer): ”Jeg tror godt at vi kan stramme op… Jeg er ikke i tvivl om, 
at hvis man højner fagligheden hos personalet, så ville man jo få noget mere effektivitet, det tror jeg faktisk 
hænger sammen” (citat M1). Yderligere kan god efteruddannelse og høj faglig kvalitet medføre 
ressourcebesparelse både som følge af hurtigere og bedre behandling, men også ved, at man undgår 
overbehandling af patienterne. Ligesom patienterne gav udtryk for, at det medfører tryghed at have 
kontakten til det samme sundhedspersonale som kender en, udtrykte medarbejderne ligeledes, at de vil 
være mere effektive hvis de ser den samme patient løbende, da de vil bruge kortere tid på at skulle sætte 
sig ind i patienternes sygehistorie og forløb. Dette vil dog give nogle udfordringer i forhold til uddannelse af 
yngre kolleger. I forhold til at sikre incitamenter til kontinuerlig effektivisering nede i klinikkerne forslog en 
medarbejder, at de enkelte klinikker gøres mere økonomisk ansvarlige for styring af klinikkerne: ”Det kunne 
være interessant hvis hver klinik fik sin egen pose penge og kunne få det bedste ud af det. Det synes jeg da 
kunne være interessant, hvor meget kvalitet kan man få ud fra en pose penge? (citat M1). 
 
Hvad er meningsskabende hos medarbejderne?  
For at få opbakning blandt medarbejdere, til det nye koncept med værdibaseret styring, er det væsentligt 
at hele ideen og konceptet giver god mening for medarbejderne. Jeg har derfor i interviewet med 
medarbejderne forsøgt at skabe overblik over medarbejdernes meningsskabelse i deres arbejde samt i 
forhold til værdibaseret sundhed og styring.  Spørgsmålene var jf. interviewguiden fra ”Spørgsmålskatalog – 
spørgsmål til løbende trivselsmålinger”.  
Alle tre interviewede medarbejdere gav udtryk for, at det er meningsgivende at kunne hjælpe sine 
patienter med deres problemer og gøre patienterne tilfredse, samt føle at de gør en forskel for patienterne.  
Medarbejderne utrykte en række forhold, der gør, at de finder mening med deres arbejde (se nedenfor). 
Medarbejderne havde dog svært ved at differentiere mellem denne liste og hvad der motiverer dem i deres 
arbejde, da de opfattede, at de forhold, der er meningsgivende, er de samme, som motiverer dem i deres 
arbejde.  
Det meningsgivende ved arbejdet er at:  

- have et spændende arbejde 
- man hele tiden lærer noget nyt 
- føle arbejdsglæde 
- have tid til patienterne 
- være tilgængelig for patienterne  
- have fleksibilitet i arbejdet 
- have tid til kommunikation med patienterne 
- have tid til opfølgning af patienterne 
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- man som sundhedspersonale følger de samme patienter. Læge og patient kender hinanden. 
- skabe tryghed for patienterne 

Samtidig gav alle medarbejderne udtryk for, at de allerede fandt god mening i deres nuværende arbejde, da 
de allerede har fokus på værdiskabende ydelser, og at de derfor ikke tror på, at dette vil ændre sig ved at 
overgå til værdibaseret sundhed og styring. En medarbejder udtalte: ”Jeg synes, at det jeg laver, det giver 
mening. Jeg synes selv, at det er spændende at gå på arbejde. Det handler om, at jeg stadig lærer noget af 
at gå på arbejde… Jeg får lov til at se med og lære noget” (citat M1). Dog anførte to medarbejdere, at der 
var et enkelt forhold i deres arbejde de finder meningsløst (formålsløst), nemlig at bruge tid på det de 
kaldte ”unødig” dokumentation, som tager tid fra patientkontakten og kommunikationen: ”Måske bruge 
mere tid på den rene patientkontakt og mindre tid foran PC’erne osv. Det kunne måske give lidt mere 
mening” (citat M2). 
 
Hvad motiverer medarbejderne? 
På samme måde som, at arbejdet med værdibaseret sundhed og styring skal give mening for 
medarbejderne, er det væsentligt det også skal være motiverende, for at medarbejderne føler energi og 
retning samt lægger engagement i arbejdet for det nye koncept. Jeg forsøgte derfor i interviewet med 
medarbejderne at skabe overblik over hvad, der motiverer medarbejderne samt om værdibaseret sundhed 
og styring vil ændre på dette. Som anført under afsnittet med meningsskabelse, opfatter medarbejderne, at 
de forhold, der giver ”god mening”, tilsvarende er motiverende i deres arbejde. Samtidig kom to 
medarbejderne ind på, at en vis grad af selvbestemmelse og fleksibilitet i arbejdet, er væsentligt for deres 
motivation: ”Hvad motiverer dig i dit arbejde?” (interviewer): ”Jeg elsker mit arbejde. Jeg elsker de her frie 
rammer jeg har. Jeg elsker at jeg møder ind til en fleksibel hverdag, hvor jeg har tid til mine patienter” (citat 
M3). En anden medarbejder udtalte: ”Jeg elsker at være selvbestemmende… Men det kræver også en vis 
arbejdsmoral” (citat M1). Tilsvarende udtalte alle tre medarbejder, at de motiveres af at blive stimuleret og 
udfordret i forhold til deres kompetencer, samt at de har tid og mulighed til at fordybe sig og videreudvikle 
deres viden: ”Jeg bliver udfordret hver dag”, ”Jeg har mulighed for at udvikle mig, jeg har mulighed for at 
have det sjovt” (citat M3). Det påpegedes, at omlægning til behovstyret ambulatoriekontakter, i forbindelse 
med værdibaseret styring, ligeledes kunne gøre arbejdet mere udfordrende og dermed mere motiverende. 
Udover at medarbejderne angav at autonomi og muligheden for brugen og videreudvikling af deres 
kompetencer er motiverende, påpegede alle tre ligeledes, at et godt arbejdsmiljø er vigtigt for 
motivationen, herunder de sociale relationer. De tre gennemgåede motivationsfaktorer er i fuld 
overensstemmelse med Ryan & Deci’s (2000) teori om, at mennesket har tre medfødte psykologiske behov 
”autonomi, kompetence og social tilknytning” og hvis disse tilfredsstilles, vil det medføre selv-motivation, 
psykisk sundhed og trivsel.  
På spørgsmålet om medarbejderne oplever sig indre, ydre eller public service motiveret (efter en kort 
gennemgang), svarede alle tre at de oplevede sig primært indre motiveret, men nyder også glæde ved 
positive tilbagemeldinger fra patienterne. En medarbejder svarede: ”Hvis jeg skal vælge, så er jeg nok indre 
motiveret. Ikke for samfundets bedste, men for patientens bedste” (citat M2). Alligevel mener jeg ikke at 
medarbejderne helt kan fraskrive sig, at de i en væsentlig grad er public service motiveret, da de alle ønsker 
at levere mest mulig værdi til flest mulige patienter og samtidig udtaler, at de også tænker på hvordan 
dette kombineret med nogle af deres effektiviseringsforslag, som kan være ressourcebesparende, kommer 
hele samfundet til gode. En medarbejder udtalte hvordan det kan virke demotiverende ikke at kunne 
hjælpe alle der er derude og som har et behov, når man har en lang venteliste. At medarbejderne 
overvejende er intrinsisk og PSM motiveret illustreres også ved deres store grad af behov for 
selvbestemmelse og fleksibilitet i deres arbejde og demotivation ved regulering og kontrolforanstaltninger. 
På det direkte spørgsmål om værdibaseret styring vil kunne ændre på deres motivation i forhold til 
arbejdet, var der ikke helt enighed blandt medarbejderne, trods det, at alle mente, at de følte god 
motivation i deres arbejde i forvejen. En medarbejder udtalte til spørgsmålet: ”Kan værdibaseret styring 
være med til at give dig mere energi og retning for arbejdet?” (interviewer): ”Nej. Jeg tror ikke at jeg 
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kommer til at tænke på en anden måde”. ”Jeg er motiveret i forvejen i mit arbejde”. ”For det er jo derfor, at 
man arbejder i et sundhedsvæsen, det er jo fordi man gerne vil give værdi til patienterne (citat M1).  
Med andre ord vurderes det ikke, at det vil ændre det store på medarbejdernes motivation at ændre til 
værdibaseret styring, hvis de i forvejen har de forhold på arbejdet der motiverer dem. For dem er det ikke 
nyt at have fokus på værdi og at lade behandlingen være værdi og kvalitetsstyret, til trods for, at dette ikke 
bliver målt i DAGS og DRG afregningen. Det handler om den kultur og de rammer der er på en afdeling.  
 
Koster det flere ressourcer at skabe mere værdi (patienters perspektiv) 
Da der ikke er ubegrænset ressourcer i sundhedsvæsenet og der fra Regionernes side lægges op til, at 
konceptet med værdibaseret sundhed og styring som sådan skal klares indenfor de eksisterende 
økonomiske rammer, fandt jeg det interessant at undersøge om patienterne selv mener, at den højere 
værdiskabelse kan håndteres inden for de aktuelle ressourcer. Halvdelen af de interviewede patienter gav 
udtryk for, at mere værdi vil koste flere ressourcer. Tilsvarende sås det af spørgeskemaundersøgelsen på 
spørgsmålet: ”Man bør stræbe mod lavere omkostninger og bedre effekt i sundhedsvæsenet”, at 
sammenlagt 56,6% ud af 198 patienter svarede at de i en eller anden grad var enig i den anførte påstand, 
mens 20,7% var uenig i en eller anden grad og 22,7% hverken var enig eller uenig (Tabel 3). Der er således 
ikke enighed om, at man blot kan effektivisere sig til en højere værdi i sundhedsvæsenet. I forhold til om 
patienterne så er tilfredse med deres eget forløb og sundhedsvæsenet generelt svarede sammenlagt 83,5% 
af de 200 patienter, at de i en eller anden grad var enig i den anførte påstand med at de er tilfredse (Tabel 
3).  
 
Public Value Account i regi af Region Hovedstaden / Rigshospitalet med patienternes syn på værdi 
inkorporeret 
Bottom-line value 
Som Mark Moore foreslår, bør man starte med at tage udgangspunkt i organisationens mission mhp. at 
komme i gang med at få defineret den værdi som organisationen skal producere. 
Fra politisk side har Region Hovedstaden jf. “Model for værdibaseret sundhed i Region Hovedstaden 2020”, 
et ønske om at sundhedsvæsenet skal struktureres efter et mere ”menneskeligt sundhedsvæsen, hvor 
patienten får den behandling, som giver ham eller hende mest mulig værdi” (Region Hovedstaden 2020 s.3). 
I den forbindelse er der udarbejdet tre pejlemærker som yderligere er udspecificeret under 
baggrundsafsnittet (Figur 3): 

- Den patientoplevede kvalitet og effekt 
- Den faglige kvalitet 
- God ressourceudnyttelse 

Danske Regioner har tilsvarende præciseret tre målsætninger i værdibaseret sundhed (Figur 1): 
- Fokus på kvalitet og effekt defineret som resultater for patienter. Dette går godt i tråd med Region 

Hovedstadens patientoplevede kvalitet og effekt, hvilket kan være afhængig af den faglige kvalitet. 
- Sammenhængende patientforløb på hospitalet mellem hospitaler og mellem sektorer. Er en del af 

”den patientoplevede kvalitet og effekt” under Region Hovedstadens pejlemærker. 
- Omkostningseffektivitet. Er i tråd med ”god ressourceudnyttelse”. 

Rigshospitalet strategikort for 2020/2021 har et lidt mere overordnet syn på beskrivelse af mål og visioner. 
Uddrag fra strategikort: 

• Værdibaseret sundhed mhp. omlægning og prioritering. Er i tråd med Regionernes ønske om 
omstrukturering af sundhedsvæsenet 

• Fælles beslutningstagen med patienten. Er inkorporeret under ”den patientoplevede kvalitet og 
effekt” under Region Hovedstadens pejlemærker. 

• Partnerskaber til gavn for patienterne, behandling, forskning og uddannelse. Er inkorporeret både 
som del af ”den patientoplevede kvalitet og effekt” samt ”den faglige kvalitet” under Region 
Hovedstadens pejlemærker. 
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• Alle ambulante patienter har ét samlet patientforløb. Er inkorporeret under ”den patientoplevede 
kvalitet og effekt” under Region Hovedstadens pejlemærker. 

Som det fremgår af ovenstående, er der på trods af forskellige formuleringer, ikke væsentlig forskel på 
Danske Regioner, Region Hovedstaden og Rigshospitalets visioner og mål for værdiskabelse i 
sundhedsvæsenet. Da jeg selv arbejder på Rigshospitalet og denne opgave er lavet i dette regi, samt at 
Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden, vil nedenstående analyse tage udgangspunkt i disse to 
organisationers visioner og mål. 
Hvis man vil følge de trin som Mark Moore foreslår under Bottom-line value, og tager udgangspunkt i 
Region Hovedstadens og Rigshospitalets visioner, vil analysen se ud som nedenfor: 

1. Formuler en klar, komplet og overbevisende idé om den offentlige værdi som organisationen ønsker 
at producere.  

- Både Region Hovedstaden og Rigshospitalet har formuleret en klar vision om at styre efter 
værdibaseret sundhed. Pejlemærkerne udarbejdet af Region Hovedstaden går mere i dybden med 
hvad, der skal forstås ved værdibaseret sundhed, og præciserer hvordan disse kan gøres brugbare. 

2. Man skal udvikle nogle målemetoder, der kan registrere hvordan organisationen kan registrere 
opnåelsen af denne værdi.  

- Ved at udspecificere pejlemærkerne har Region Hovedstaden samtidig gjort det muligt at tænke i 
målemetoder i forhold til at evaluere på pejlemærkerne (PREM og PROM).  

3. Inviter ekstern ansvarlighed til at definere og skabe værdi. 
- Både Region Hovedstaden og Rigshospitalet lægger op til partnerskaber med især patienterne mhp. 

at definere værdi og skabe værdi (samskabelse). 
4. Opret styringssystemer, der fordrer intern ansvarlighed blandt ledere og ansatte mhp. at skabe 

offentlig værdi, så alle føler sig motiverede og ønsker at lære og udvikle systemet. 
- De præciseringer, der er lavet under pejlemærkerne, som Region Hovedstaden har udarbejdet og 

der skal styres efter mhp. at skabe værdi i sundhedsvæsenet, har mange sammenfaldende punkter 
med hvad patienterne og medarbejderne anser for værdiskabende. Dette er bl.a. kommunikation 
og inddragelse af patienterne, forventningsafstemning, styrket håndtering af egen sygdommen, 
patienttilfredshed samt tryghed og levering af høj faglig kvalitet. Da medarbejderne især er 
motiveret af at kunne levere denne værdi, og jf. motivationsafsnittet allerede føler, at de leverer 
den, vil værdibaseret styring kun støtte op om denne motivationsfaktor. Samtidig lægger 
værdibaseret styring op til, at der bliver lagt mere ansvar ned i klinikkerne mhp. at skabe mest 
mulig værdi for de enkelte patientgrupper og samtidig skabe et læringsmiljø mht. udvikling. Da 
medarbejderne også motiveres af medansvar, selvbestemmelse og kompetenceudvikling, kan 
værdibaseret styring, potentielt også skubbe i positiv retning i forhold til motivation. 

 
Public Value Account 
Efter at have defineret organisationens mission, kan der udarbejdes en ”public value accout”. Da visionen 
er at skabe mest mulig værdi for patienterne, har jeg valgt at tage udgangspunkt i de kategorier, der ifølge 
patienterne er mest værdiskabende, og samtidig samle dem i nogle sammenhængende kategorier. Dog ses 
det, at Region Hovedstadens udspecificering af pejlemærker (Figur 3) ikke ligger langt fra patienternes 
betragtning af værdi. Faglig kvalitet og patientoplevet kvalitet som er sammenfaldende under kategorien 
”kvalitet og rigtig behandling” under patientperspektivet for værdi, er i Tabel 4 blevet opdelt i to kategorier 
som konsekvens af Region Hovedstadens opdeling i tilsvarende pejlemærker. 
 
Tabel 4. Til højre er anført alle de positive effekter, der er af opnåelse af missionen (værdibaseret sundhed 
og styring), og til venstre er de udgifter og negative konsekvenser, der følger med opnåelse af missionen. 

Økonomiske udgifter: 
(Under hensyntagen til god ressourceudnyttelse) 

Organisationens Mission: 
(Patientcentreret værdi) 

Udgifter til efteruddannelse af sundhedspersonale  Høj faglig kvalitet 
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- Kan overveje om der ligeledes skal følge 
udgifter med til sikring (dokumentation) af en 
høj faglig kvalitet  

- Som medfører rigtig og bedste udredning og 
behandling 

- Kan øges ved efteruddannelse af 
sundhedspersonale 

Udgifter som anført under alle de øvrige kategorier  
- Desuden uddannelse af sundhedspersonale i at 

lave forventningsafstemning og i at sætte 
SMART mål for behandlingen 

Høj patientoplevet kvalitet 
- Kan øges ved oplevelse af høj faglig kvalitet 
- Kan øges ved hurtig udredning og behandling 
- Kan øges ved tryghed 
- Kan øges ved at patienten har mere kontrol 

over egen sygdom 

Uddannelse i god visitation 
 
Efteruddannelse af sundhedspersonale 
 
Tilførsel af ”varme” hænder mhp. at nedbringe 
ventetider 

Hurtig udredning og behandling 
- Bedres ved korte ventetider 
- Kan bedres ved god visitation 
- Ventetider kan nedbringes ved effektivisering 
- Kan forbedres ved øget faglig kvalitet 

Tid og ressourcer til uddannelse af patienter og evt. 
pårørende i sygdommen 

- Skal prioriteres i starten af et forløb 
- Kan foregå via patientskole som kræver 

logistiske og mandskabsmæssige ressourcer 

Øget kontrol over samt egenhåndtering af sygdom 
- Kræver uddannelse i sygdommen evt. via 

patientskole 
- Kræver tryghed 
- Giver mere behovstyret kontakter til 

sundhedsvæsenet (patientcentreret) 

Udgifter til at sikre nem telefonisk kontakt til sekretær 
eller sygeplejerske (mandskabsmæssige ressourcer, 
tekniske ressourcer) 
 
Fleksible programmer for sundhedspersonale, hvor der 
skabes tid til patienter med et behov herunder tid til 
god kommunikation (usikkert om dette vil være en 
udgift?) 
 
Efteruddannelse i god kommunikation 
 
I øvrigt udgifter som anført under øvrige kategorier 

Tryghed 
- Som følge af nem tilgængelighed til 

sundhedsvæsenet  
- Som følge af god kommunikation og 

patientinddragelse 
- Som følge af at der skabes tid til patienten ved 

behov 
- Kan desuden øges med forbedring af alle de 

øvrige kategorier 

  

Uintenderede negative konsekvenser 
- Mangel på styring af produktion, hvorfor der 

sker et fald i antallet af patienter der udredes 
og behandles. Dermed øget ventetider. 

Uintenderede positive konsekvenser 
- Øget medarbejder arbejdsglæde og motivation 

og dermed øget innovation og engagement. 
Skyldes bl.a. uddelegering af mere strategisk 
selvledelse til medarbejderne. 

- Ressourcebesparelse med færre 
patientkontakter, i forbindelse med bedre 
håndtering af egen sygdom, og hvor 
konsultationer kan fungere behovstyret. 
Desuden mulighed for omlægning af 
fremmødekonsultationer til mindre 
ressourcetunge telefon eller 
videokonsultationer 

- Kan muligvis sætte gang i andre 
effektiviseringsprocesser, hvor der ikke gås på 
kompromis med værdiskabelsen for 
patienterne 

- Øget patient netværksdannelse (via 
patientskole) som potentielt kan øge 
samskabelse i sundhedsvæsenet og dermed 
ressourcebesparelse 
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Konceptet og påvirkning af ledere og medarbejdere 
- Ledelserne mister overblik og styring med 

arbejdsbyrden i de enkelte klinikker, da der er 
behov for fleksibilitet i programmerne. Dette 
kan skabe en ledelsesmæssig modstand 

- Det at politikerne i Regionerne ønsker at 
”pådutte” sundhedspersonalet et nyt 
styringssystem, kan udløse modstand i sig selv. 
- politikerne skal ikke fortælle os, hvordan vi 
bedst behandler vores patienter – dette er blot 
endnu en spare-øvelse, der følger jo ikke flere 
ressourcer med, tværtimod forventes det, at vi 
effektiviserer igen 

- Jf. lederens udtalelser: Hvordan balanceres en 
høj patientoplevet kvalitet med de ressourcer 
der er til rådighed og samtidig ønsket om at se 
flere patienter og nedbringe ventetiden? Er det 
OK at levere mindre faglig og patientoplevet 
kvalitet for at sikre værdien med hurtig 
udredning og behandling? Vil dette skabe 
samfundsmæssigt mere værdi? 

- Er der nogle værdier der skal vægtes højere 
end andre? 

Samfundsværdi 
- Værdiskabelsen kan potentielt øge den 

generelle sundhed i befolkningen 
- Hvis patienter udredes og behandles hurtigere, 

kan de potentielt hurtigere vende tilbage på 
arbejdsmarkedet og potentielt mindske 
risikoen for dårligere outcome til gavn for 
samfundsøkonomien 

- Ved højere faglig kvalitet i behandlingen, kan 
patienterne potentielt opnå et bedre outcome 
af behandlingen, og dermed mindske behovet 
for andre samfundsydelser (såsom 
hjemmepleje, hjælpemidler mv.), til gavn for 
samfundsøkonomien 

- Jo mere samskabelse i sundhedsvæsenet desto 
mere gavn for samfundsøkonomien 

 
En del af en ”public value account” handler desuden om at have en god præstationsmåling (eks. PROM og 
PREM) mhp. evaluering af i hvilket omfang man opnår organisationens mål. Desuden er det væsentligt at 
kunne måle hvilken effekt opnåelsen af organisationens mål har for den enkelte patients samlede 
værdiopfattelse og for samfundet som helhed, jf. den samfundsværdi som værdibaseret sundhed og styring 
kan medføre. Effekten skal efterfølgende holdes op imod de udgifter, der skal til for at opnå resultaterne 
for at få et mål for ”Bottom line value”. 
 
Perspektiv på effektiv præstationsmåling  

- Filosofisk arbejde – I forhold til at opnå effektiv præstationsmåling er det vigtigt at navngive de 
værdier der ønskes opnået, samtidig med, at disse værdier skal give mening, ikke bare for 
organisationen (Rigshospitalet), men også dem de skal give mening i forhold til (patienterne) samt 
dem man står til regnskab overfor (politikerne). Ved udarbejdelsen af ovenstående ”Public Value 
Account” er der taget udgangspunkt i hvad patienter (og medarbejdere) anser for værdiskabende 
samtidig med, at disse er sammenfaldende med Rigshospitalets strategi for det kommende år og 
Region Hovedstadens (samt Danske Regioner) visioner og mål for det fremtidige sundhedsvæsen.  

- Politisk arbejde – Da de patient-centrerede værdier, beskrevet under ”Public Value Account” er 
sammenfaldende med hvad politikerne har noteret som pejlemærker for styring i et værdibaseret 
sundhedsvæsen, burde det gøre det enkelt at skabe opbakning og legitimitet mhp. at lave 
strategiske tiltag, der sikrer, at man når målene. Tilbage står dog at finde nogle effektive 
præstationsmålinger, som politikerne også finder acceptable.  

- Teknisk arbejde – På dette plan handler det netop om at finde eller udvikle operationelle 
præstationsmål, der pålideligt kan påvise graden af hvorvidt værdierne realiseres. Dette vil blive 
gennemgået nedenfor.  

- Ledelsesmæssigt arbejde – Noget af det vigtigste ledelsen skal arbejde med, er at skabe en kultur i 
organisationen hvor de sikrer positiv meningsskabelse og motivation hos medarbejderne i forhold 
til at arbejde med værdibaseret sundhed. Uddelegering af ansvar som gør, at medarbejderne kan 
arbejde som strategisk selvledende medarbejdere og selv udvikle og videreudvikle indsatser, der 
optimerer opnåelsen af værdierne vil øge motivationen. Desuden skal ledelsen acceptere en 
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fleksibilitet i medarbejdernes arbejde, som gør, at arbejdet kan prioriteres efter patienternes 
behov. Derudover bliver opgaven, ledelsesmæssigt at være med til at udvikle et operationelt 
målesystem, der kan påvise om organisationen skaber værdi.  

 
Patient perspektiv på PRE og PRO data 
For ikke kun at få et indblik i hvad patienterne anser som værdi i sundhedsvæsenet, men også få deres 
perspektiv på hvad man potentielt kan bruge som redskaber mhp. at måle opnåelsen af disse værdier 
indgik der i interviewet også spørgsmål relateret til dette emne (se bilag 4). Tre ud af seks patienter udtalte, 
at man bør måle på patientfredshed, herunder hvor glad patienten er for det samlede udrednings- og 
behandlingsforløb. En patient udtrykte: ”Patienttilfredshed kan måles på mange måder, altså der er 
forskellige spørgeskemaer, hvad der er vigtigt, er at få klarlagt fra start, er patientens behov, og ved endt 
behandling, få analyseret om behovet efter at opgaven er løst” (citat P6). På spørgsmålet i 
spørgeskemaundersøgelsen: ”Værdi bør måles på patient tilfredshed / hvor glad patienten har været for 
det samlede udredning og behandlingsforløb”, svarede sammenlagt 93,0% ud af 199 patienter at de i en 
eller anden grad var enig i den anførte påstand (Tabel 3). Tilsvarende udtrykte tre patienter under 
interviewet, at man bør måle på individuelle patientcentrerede mål. En patient uddybede hvordan han 
sætter patientcentreret mål: ”Ja, altså her på afdelingen der sætter vi nogle mål (for behandlingen) for om 
man kan gå eller hvad man kan gøre med hånden” (citat P2). I spørgeskemaundersøgelsen blev det 
ligeledes dokumenteret, at patienterne finder det vigtigt, at man måler værdi ud fra patientspecifikke mål. 
På spørgsmålet: ”Værdi bør måles ud fra individuelle patientspecifikke mål – som vil øge patientens 
livskvalitet”, svarede sammenlagt 97,6% ud af 201 patienter, at de i en eller anden grad var enig i den 
anførte påstand (Tabel 3).  
To patienter i interviewet angav ligeledes, at man bør måle på hvor god kommunikationen har været. 
Tilsvarende var der mange i spørgeskemaundersøgelsen, der syntes, at det er en god ide, at man på en eller 
anden måde måler på hvor god kommunikationen med sundhedspersonalet har været. På spørgsmålet: 
”Værdi bør måles på hvor god kommunikationen med sundhedspersonalet har været”, svarede 
sammenlagt 91,1% ud af 202 patienter at de i en eller anden grad var enig i den anførte påstand (Tabel 3). 
Tilsvarende kom der under patientinterviews andre forslag til målinger, herunder af livskvalitet, om 
patienten har modtaget den rigtige behandling eller om patienterne føler sig trygge. 
 
Medarbejder perspektiv på PRE og PRO data 
Medarbejderne fik tilsvarende spørgsmål i forhold til hvordan man potentielt kan måle disse 
værdiskabende ydelser. Ligesom ved patientinterviews udtalte en medarbejder, at man især ved de 
kroniske og progredierende forløb, primært bør måle på tilfredshed. En anden medarbejder pointerede dog 
de udfordringer der kan være med at måle på tilfredshed: ”Det synes jeg er svært at måle ud fra fordi så 
bliver det jo også sådan lidt, kan jeg lide lægen, kan jeg lide sygeplejersken eller kan jeg lide det 
plejepersonale. Jeg synes, at det er svært at være målbar på den måde. Ikke at jeg ikke synes at det giver 
mening” (citat M1). Denne medarbejder hældte mere til, at man målte på hvor hurtig udredningen og 
behandlingen har været. Ligesom patienterne angav, at man bør måle på hvor god kommunikationen har 
været forslog en medarbejder: ”Måle ved spørgeskema, hvor vidt patienten føler sig rigtig hørt, kommer af 
med sit, føler at han får behandling og får den videre opfølgende behandling” (citat M2). Tilsvarende, at 
man kan måle på om den positive effekt af behandlingen medfører en samfundsøkonomisk gevinst i 
forhold til at vende tilbage på arbejdsmarkedet. Samtidig anerkendes det, at den målstyring eller 
resultatstyring, der bliver lavet, kommer til at afgøre hvad fokus bliver for udredning og behandling, 
uafhængigt af hvor værdiskabende dette måtte være: ”Hvis den (resultatliste) siger, at hvis man opfylder 
punkt B så giver det kroner og øre, så opfylder alle afsnit og afdelinger punkt B. For sådan er det jo uanset 
om vi synes, at den er værdiskabende eller ej. Så på den måde bliver det jo dem som laver 
spørgeskemaerne, der bestemmer hvad der er værdiskabende” (citat M2). 
 
Leder perspektiv på PRE og PRO data 
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Lederen udtrykte på samme måde som patienterne og medarbejderne, at det kan være relevant at måle på 
patienttilfredshed og patientoplevet kvalitet, men desuden også effekten af det samlede 
behandlingsforløb.  Ligesom en af medarbejderne sagde, udtrykte lederen også den ulempe og udfordring, 
der kan opstå når man opbygger nogle bestemte styringsmål og en incitament struktur: ”Kvantitative 
parametre, de lever deres eget liv, og lige pludselig er det parametrene, der bliver styrende, hvor 
parametrene jo bare skulle være en markør for noget andet, så bliver de selv målet, og det synes jeg er 
faren… Pludselig så er missionen at få nogle bedre tal, hvor tallene i virkeligheden bare skulle afspejle noget 
bagvedliggende, og de afspejler jo aldrig hele billedet”. Samtidig udtrykte lederen ulempen ved for meget 
patienttilfredshedsstyring: ”Jeg er bekymret for, for meget PRO-data og for meget direkte 
patienttilfredshedsstyring, fordi patienterne ofte ikke ved hvad ligesom den gode behandling er. Men de 
måler det på nogle surrogat-markører, der handler noget om hvor imødekommende de læger er eller det 
personale er, hvor let man kan komme til at snakke med nogle”. Under interviewet med lederen blev 
vigtigheden af det økonomiske perspektiv på præstationsmåling ligeledes fremhævet: ”Altså økonomi 
betyder sindssygt meget, når man styrer og det at de incitament-strukturer for hvordan vi ligesom måler 
produktionen, at den er gået fra én måling. Primært DRG til en anden måling, som nu er mindre defineret, 
og det har frisat os, så vi har kunne gøre nogle ting”. ”Vi har omlagt helt vildt meget til telefonkontakter”. 
”Så den økonomiske ændring af den økonomiske styring, gør at nogle af de ting som vi gerne ville have 
gjort, men som vi ikke havde råd til at gøre, at vi kan gøre det nu. Og, det kan man sige, at det er jo en vis 
værdibaseret, vi synes at det er bedre for patienten, vi synes også at det er bedre for ressourceudnyttelsen”. 
 
PRE og PRO - patienter, medarbejder og leders perspektiv overfor foreliggende data 
Alle parter inkluderet i interviewene fandt det svært at komme med relevante PRO og PRE data, der 
fremadrettet kan bruges til måling af værdierne. Alligevel blev der fra patienternes side både foreslået PRE 
data i forhold til måling af tilfredshed med det samlede udrednings- og behandlingsforløb samt god 
kommunikation med sundhedspersonalet, som også vil kunne måles på en form for 
tilfredshedsspørgeskema. Desuden foreslog patienterne PRO data i form af patientspecifikke rapporteret 
outcome mål, hvor der måles på effekten af den enkelte patients behandling, og hvor målene er forskellige 
fra patient til patient. Ofte følger disse mål SMART princippet for målsætning, og evaluering af graden af 
målopnåelse kan potentielt vurderes i en Goal attainment scale (GAS, skala fra -2 til +2 hvor 0 er lig med at 
målet er opnået) (Turner-Stokes L 2009). Det er interessant at ligesom under perspektivet på værdier i 
sundhedsvæsenet, hvor der var stor overensstemmelse mellem patienter og medarbejdere, vurderede 
medarbejderne ligesom patienterne, at det er væsentligt at måle PRE data i form at patienttilfredshed med 
udrednings- og behandlingsforløbet samt kommunikationen. Dog kan der jf. kommentarerne være en 
række udfordringer med at lade sig styre af sådanne PRE data. Medarbejderne kom ligeledes med forslag til 
PRO data i form af, om patienten kunne vende tilbage på arbejde. Lederen mente at PRO data skulle 
opbygges omkring patientoplevet kvalitet samt effekt af behandlingen, uden at dette blev yderligere 
udspecificeret. Det virker naturligt og relevant både at bruge PRE og PRO data i forbindelse med måling af 
værdiopnåelsen. Desuden at anvende spørgeskemaer i forbindelse med indsamling af data. Som foreslået i 
”Program PRO’s” redegørelse, vil det ligeledes være relevant at begrænse omfanget af spørgsmål i 
spørgeskemaerne. I ”Program PRO” foreslås det at der laves ca. 12 spørgsmål. Desuden at der laves en 
fordelingen af sygdomsspecifikke spørgsmål, domænespecifikke spørgsmål og generiske spørgsmål. Man 
skal desuden have fokus på, at PRO data både skal være klinisk relevante samt målbare og illustrere 
patienternes udbytte af behandlingen eller forløbet.  
Sammenligner man aktuelle studie med det ”Nationale projekt i værdibaseret styring”, ses det af eksemplet 
med apopleksi, at de effektmål man valgte, var meget generelle og som sådan kunne bruges på mange 
forskellige patientgrupper. Dette illustreres ligeledes ved eksemplet med brug af et generisk 
livskvalitetsspørgeskema. Eksemplet fra ”Hjerter” (Figur 5) viser, at man har valgt meget mere 
sygdomsspecifikke effektmål, hvilket afspejles i de PRO spørgsmål man har brugt. De PROM og PREM man i 
sidste ende benytter sig af, skal dog gerne kunne samle data ind på alt hvad der er udspecificeret i 
organisationens mål og som i aktuelle studie er anført i ”Public Value Account”.  
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Samtidig er det vigtigt, som anført under PIUs anbefalinger relateret til udvikling af PRO-måleredskaber 
(Patientinddragelsesudvalget 2017 s.5), at ”PRO indikatorer skal være handlingsorienterede for patienter, 
behandlere og pårørende” hvilket f.eks. måling på patientspecifikke SMART mål ville sikre. Samtidig er det 
relevant at ”PRO spørgsmål formuleres positivt og motiverende og har svarkategorier, der tager højde for 
sundheds-kompetencer”.  
Med andre ord foreligger der et stort arbejde med udvikling af relevante og effektive PREM og PROM, og 
før disse er på plads, vil meget af incitamentsstrukturen forsat være bundet op på produktion og økonomi. 
 
Hvilken strategi kan Rigshospitalet lave mhp. at skabe mest mulig offentlig værdi 
For at få overblik over hvilke faktorer, der har indflydelse på om en strategi får succes tager jeg i 
nedenstående analyse udgangspunkt i Mark Moors teori med den strategiske triangle samt ”public value 
scorecard” (Figur 6 og 7). For at illustrere den afhængighed de forskellige elementer har af hinanden, har 
jeg valgt en illustration med tandhjul (Figur 11), der kun kan dreje rundt som en smurt maskine, hvis alle de 
enkelte tandhjul falder i hak og fungerer godt i samarbejde. Først på dette tidspunkt vil man have en 
strategi, der kan blive til en succes. Figur 11 giver med udgangspunkt i aktuelle studie et overblik over hvilke 
områder, der er vigtige at fokusere på og arbejde med for ledelsen på Rigshospitalet i forhold til en 
fremtidig strategi, der vil sætte fokus på de vigtigste elementer mhp. værdiskabelse, samtidig med at den 
er gennemførlig, fremtidsmæssig bæredygtig samt sanktioneret af alle interessenter, som er en 
forudsætning for et godt resultat (Moore 2000). Dog skal man også være bevidst om, at strategier er 
dynamiske og skal ændres hvis nogle af forudsætningerne i strategien ændres f.eks. værdiperspektivet. 
Med andre ord skal strategien konstant smøres af ledelsen, for at sikre at den smurte maskine ikke ruster 
fast og man dermed ikke til stadighed når målene.  
 

Diskussion 
Introduktion og afgrænsning 
I den følgende vil jeg især fokusere på at diskutere de dilemmaer, der kan være i forbindelse med 
overgangen til værdibaseret sundhed og styring. Først vil jeg dog diskutere forskellen mellem styring under 
NPM og værdibaseret sundhed. Under analysen er de øvrige underspørgsmål fra problemformuleringen 
diskuteret.  
 
Forskellen mellem styring under NPM og værdibaseret sundhed 
Som beskrevet under baggrund er grundtankerne ved NPM, at der styres ved mål- og rammestyring. Med 
andre ord er fokus på resultatmåling og hvor konkurrence herunder benchmarking kan være gode 
styringsredskaber i forhold til effektivisering, mhp. at præstere mere med færre ressourcer. Tankerne er en 
stram styring og med en evalueringskultur, der har fokus på om resultaterne opnås. Denne stramme styring 
og kontrol har så af nogle fået prædikatet mistillidsstyring som det også blev udtalt af direktøren for Danske 
Regioner: ”Derfor er vi røget for langt over i mistillidsstyring, kontrol og registrering, der ikke giver mening” 
- citat af direktør i Danske Regioner, Adam Wolf (Information 7. november 2016). Styringen har især været 
på antallet af patienter, der ses og behandles i henholdsvis ambulatorieregi eller under indlæggelse 
(driftmålsstyring), og afregningen har foregået via DAGS og DRG takster. 
Ved værdibaseret sundhed og styring er der fra politisk side lagt op til mindre politisk brug af 
driftsmålstyring, dvs. mere ledelse og mindre styring. Det betyder, der skal være fokus på hvad, der giver 
patienterne mest mulig værdi og at værdi opstår i mødet mellem den enkelte patient og behandler.  
Med andre ord giver det ledelsen nogle frihedsgrader i forhold til at finde de løsninger, der lokalt giver mest 
mening i forhold til at skabe mest mulig værdi for patienterne. Lederen udtalte i interviewet: ”Det ændrer, 
at man mere frit kan tænke på hvordan man bedst kan behandle patienterne uden at lægge sig fast på om 
den skal i indlæggelseskassen eller i ambulantkassen eller telefonkassen, altså at der bliver sådan en mere 
flydende måde at kunne organisere det på”. Samtidig lægges der mere ansvar over på medarbejderne, der 
fremadrettet skal fungere som strategisk selvledende medarbejdere, som ud fra den strategi, der er lagt fra 
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ledelsen, finder de bedste løsninger, der giver mest mulig værdi for patienterne i mødet med patienterne.  
Derfor er det alt afgørende med patientinddragelse i forhold til værdiskabelsen. 

Figur 11. Overblik over hvilke områder der er vigtige at fokusere 
på og arbejde med for ledelsen på Rigshospitalet i forhold til 
fremtidig strategi – dette med udgangspunkt i aktuelle studie. 
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Selvom værdiskabelsen er en kontinuerlig udviklingsproces lokalt, er det væsentligt, at medarbejderne har 
nogle overordnet klare mål samt retning for hvordan man sikre mest mulig værdi for patienterne, samt har 
nogle effektive præstationsmålinger, der dokumenterer, at man opnår denne værdiskabelse. Dette kan 
bl.a. opnås ved brugen af en ”public value account”, der så bindes op på nogle PRE og PRO data, der kan 
dokumentere opnåelsen af de værdiskabende ydelser. Samtidig vil der forsat være nogle nationale og 
regionale mål og krav, som ledelsen og medarbejderne skal sikre, bliver overholdt, og som vil blive lagt 
ovenpå styringen ud fra PRO og PRE data. Region Hovedstaden pointerer dog, at man ”fortsat skal have en 
datadrevet ledelse af sundhedsvæsenet, og driftsmålstyring kan fortsat være et vigtigt ledelsesredskab” 
(Region Hovedstaden 2020 s.5). Dette bunder også i det dilemma, der kan opstå ved at slippe driftsledelse 
helt, som lederen også kom ind på under interviewet: ”Hvad hvis nu man i virkeligheden beskytter sine, 
altså sørger for at ens medarbejdere har masser af tid til at læse og fordybe sig og forske og ikke laver så 
meget specielbehandling i det nye system, kunne man så bare skære det ned, altså uden at det ligesom ville 
have nogle konsekvenser fordi at aktiviteten ikke bliver målt på den samme måde?”. ”Ville det hedde at sub-
optimere”. 
 
Dilemmaer og udfordringer 
Produktion og økonomi overfor værdier 
I indledningen til min opgave har jeg oplistet en række udfordringer i den daglige klinik med at levere den 
bedst mulige kvalitet i udredning og behandling af vores patienter, sikre faglig kompetenceudvikling af 
kolleger samt sikre udvikling af specialet igennem forskning overfor ressourcer, der ikke slår til og en 
forventning om at slække på disse forhold for at øge produktionen (se flere patienter på kortere tid).  
Det er ikke politikernes plan at tilføre flere ressourcer i forbindelse med indførelse af værdibaseret sundhed 
og styring. Dette betyder, at redskaberne til at øge den patientoplevede værdi skal findes indenfor de 
allerede eksisterende ressourcer. Dvs. der ses på effektivisering og bedre ressourceudnyttelse mhp. at øge 
værdiskabelsen, hvilket er i tråd med Danske Regioner (Figur 2). I opgaven er jeg kommet med en række 
forslag, såsom behovstyret kontakter, omlægning af fremmødekontakter til telefon eller videokontakter 
samt sikring af bedre patienthåndtering af sygdom, hvilke er beskrevet i ”public value account” og ”public 
value scorecard”, og som kan øge værdien for patienterne og samtidig reducere ressourceforbruget eller 
holde det stabilt. Dog vurderes det, at de klinikker, der har lange ventelister og især mangler 
mandskabsressourcer, ikke vil kunne fjerne deres ventelister, ved blot at skifte til værdibaseret styring. 
Med det øgede antal patienter, der søger sundhedsvæsenet, bl.a. grundet den aldrende befolkning, står 
mange klinikker fortsat med dilemmaet mellem at skulle levere den højeste mulige patientcentrerede 
værdi, men samtidig sikre hurtigst mulig udredning og behandling, med det samme antal 
sundhedspersonaler. Med andre ord kan vi stadig stå med dilemmaet ”At mange sundhedsvæsener har en 
udfordring i at kontrollere et stigende budgetpres uden kvaliteten lider skade” (DEFACTUM 2018 s.24). 
I forhold til den anden udfordring med at sikre faglig kompetenceudvikling og forskning, kan man 
tilsvarende spørge hvordan dette skal prioriteres fremadrettet under værdibaseret sundhed, når det er 
nogle af de forhold, der har været under pres under NPM, hvor styrings incitamenterne bl.a. har været DRG 
/ DAGS (produktion) og ventetids garantier? Under værdibaseret styring vil disse parametre kun indirekte 
blive målt, hvis man antager, at det øger den faglige kvalitet og derigennem øger den patientoplevede 
kvalitet herunder outcome, hvilke kan have indflydelse på PRO og PRE data.  
Som beskrevet af både medarbejdere og leder, vil det der bliver målt på, herunder det der giver 
økonomiske incitamenter, blive styrende for arbejdet i de enkelte afdelinger og klinikker. 
Dette leder til spørgsmålet: 
Skal der være et værdihierarki? 
John M. Bryson og medforfattere (Bryson JM 2015) stiller bl.a. spørgsmålet om der bør være et hierarki i 
forhold til værdierne. Med ovenstående beskrevne udfordring bliver dette spørgsmål endnu mere relevant. 
Tilsvarende er dette også spørgsmålet fra den ”anden interne erfaringsopsamling fra projekter om 
værdibaseret styring i Region Hovedstaden”: ”Hvad der vægter højest: arbejdet med at opnå højere værdi 
for patienten eller at opnå den forventede aktivitet?” (VIVE marts 2019 s.7) (Tabel 1).  
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Den forventede aktivitet kan kobles til korte ventelister og hurtig udredning og behandling, hvilke jf. ”public 
value account” også er værdiskabende ydelser på linje med høj faglig kvalitet og patientoplevet kvalitet.  
Skal hurtig udredning og behandling og høj aktivitet for at nedbringe ventelisterne fortsat være den 
foretrukne styringsparameter, og dermed være den værdi, der ligger øverst i værdihierarkiet?  
Dette sættes endnu mere på spidsen når hospitalerne fortsat skal overholde en række nationale mål, 
herunder udrednings- og behandlingsgarantien, samtidig med at DRG- / DAGS produktionsværdi i en vis 
grad fortsat monitoreres. Og, ligesom lederens kommentarer i interviewet slår fast, er de økonomiske 
incitamenter meget afgørende for hvordan der prioriteres i en afdeling, hvorfor der også stilles spørgsmålet 
i ”anden interne erfaringsopsamling fra projekter om værdibaseret styring i Region Hovedstaden”: ”I hvor 
høj grad vil sidstnævnte (DRG- / DAGS produktionsværdi) fremover have indflydelse på hospitalets og 
afdelingsbudgetter?” (VIVE marts 2019) (Tabel 1). 
Tilsvarende udtalte lederen under interviewet, at man nogle gange må graduere værdierne for samlet set 
at kunne levere mere værdi til flere patienter. Lederen diskuterede altså om man med fordel kan levere lidt 
lavere kvalitet, hvis lidt flere patienter, så kan få glæde af denne kvalitet (Værdi i sundhedsvæsenet fra 
leders perspektiv).  
Tilsvarende kan man stille spørgsmålet om værdihierarkiet bør se forskelligt ud fra speciale til speciale eller 
ligefrem fra sygdom til sygdom. Som eksempel kan bruges det onkologiske speciale hvor det er helt 
naturligt at have nogle hardcore præstationsmål i form af overlevelsestid af kræftsygdommen, hvor 
værdien hurtig udredning og behandling er meget afgørende for at opnå gode effektmål i forhold til 
overlevelsestiden. I den anden ende vil patienter med en langsomt progredierende sygdom uden kurativ 
behandling, som parkinson sygdom, eller patienter med visse bevægeapparatsgener, hvor tid og ro i sig selv 
kan fjerne mange symptomer, måske være mere tilbøjelige til at prioritere andre værdier højere end hurtig 
udredning og behandling? Dette også set i betragtning af, at man, jf. bevægeapparatsgener, risikerer at 
overbehandle hvis højeste mål er hurtig udredning og behandling, hvilket hverken er til gavn for 
patienterne eller samfundsfundsøkonomien. 
Dvs. der er behov for mere entydige mål og krav i forhold til værdiskabelse. For at værdibaseret styring kan 
fungere, skal det til hver en tid være tydeligt for ledelser og medarbejdere, hvad de kommer til at blive målt 
på, samt hvad der vægtes højest, når der fremover skal reguleres.  
Dette leder dermed til spørgsmålet: 
Kan måling med patient rapporteret data i form af PRO og PRE data, sikre den værdiopnåelse man ønsker? 
Hvad der opleves som værdiskabende kan være vidt forskelligt fra patient til patient afhængig af den 
enkelte patients behov og oplevelser med sundhedsvæsenet. Desuden behøver værdiopfattelsen heller 
ikke være statisk eller iboende hos den enkelte men kan opstå igennem aktiviteter / oplevelser som så 
vurderes at være værdifulde eller ikke (Hartley et al. 2017). Disse erfaringerne gjorde de også under VIVE’s 
(marts 2019) undersøgelse, hvor de så en forskel på hvad patienter anser som værdiskabende / værdifuldt 
både på tværs af sygdomsgrupper men også indenfor samme sygdomsgruppe, hvorfor patientinddragelse 
og individualisering af patientforløb er vigtig (VIVE marts 2019).
Som anført under baggrund, foreslår patientinddragelsesudvalget Region Hovedstaden (2017), at der laves 
spørgeskemaer med ca. 12 spørgsmål. Desuden, at der laves en fordelingen hvor ½-delen er 
sygdomsspecifikke spørgsmål, 1/3-del er domænespecifikke spørgsmål og 1/6-del er generiske spørgsmål. 
Men kan disse spørgsmål fange om alle patienternes behov og ønsker i forhold til værdiskabelse bliver 
tilgodeset indenfor bestemte sygdomsgrupper? Hvis der tales om at styre efter patientcentrerede mål for 
behandlingen, herunder SMART mål, bliver målene meget specifikke, realistiske og relevante for den 
enkelte patient samt målbare, men er så meget forskellig fra patient til patient. Hvordan kan så individuelle 
og specifikke mål, som gerne skulle være de mest værdiskabende for patienten, inkluderes i en ”generisk” 
form for PRO data? Et andet væsentligt dilemma, som også præciseres i Region Hovedstadens ”model for 
værdibaseret sundhed” (2020), kan opstå hvis patienternes ønsker og vurdering af egne symptomer og 
behandlingsbehov går imod de faglige standarder for god kvalitet og den sundhedsfaglige vurdering af 
patientens behov for behandling. Skal man så lade patientens ønsker og vurderinger gå forud for den 
sundhedsfaglige vurdering af behov, da dette så kan få en positiv effekt på PRE og PRO data fra denne 
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patient? Et eksempel kan være om en læge skal lade en patient få en skanning, der ikke lægefagligt er 
nødvendig, men som patienten ønsker fordi han / hun er nervøs for at fejle noget og som lægen ikke 
kommunikativt kan ændre ved, da PRE data og evt. PRO data ellers kan komme til at se negative ud? 
 
Ledelsesudfordringer i forbindelse med værdibaseret sundhed og styring 
Som det fremgår ovenfor, bliver overgangen til værdibaseret sundhed og styring en stor ledelsesmæssig 
udfordring. Offentlige ledere skal som følge af denne kompleksitet omkring værdiskabelse, ”værdsætte 
variationen i fantasi, kapacitet, engagement og høj bevidsthed” (Alford et al. 2017).  
Nogle af disse udfordringer består bl.a. i at der skal ændres fundamentalt på den ledelseskultur, der har 
været under NPM, hvor der var nogle tydelige styringsmål og klar evaluering af resultatopnåelse, til at 
målene bliver mere utydelige (som de er lige nu) og der overordnet ønskes mindre styring og kontrol og 
mere ledelse med tillid til, at medarbejderne sikrer bedst mulig værdiskabelse for patienterne (Figur 12). 
Dette leder til spørgsmålet: 

Hvordan sikres der en balance mellem uddelegering af ansvar og kontrol? 
De enkelte sygehus- og afdelingsledere står fortsat til ansvar for at økonomien bliver overholdt samt at der 
leveres på de Regionale og Nationale mål, såsom udrednings- og behandlingsgaranti, samtidig med at de 
skal lade medarbejderne få mere frie tøjler til at sikre værdiskabelsen. Kan disse forhold skabe en ”kamp” i 
forhold til værdihierarki mellem ledere og medarbejdere, hvis prioritering i forhold til værdierne ikke er 

 Figur 12. Fra NPM styring til værdibaseret styring? 

sammenfaldende? Kan der opstå en konflikt mellem ledelserne og medarbejderne hvis ledelsen prioriterer 
værdierne ”hurtig udredning og behandling” mhp. at opfylde udrednings- og behandlingsgarantien samt 
holde aktiviteten oppe, mens medarbejderne f.eks. vil prioritere patientoplevet kvalitet og faglig kvalitet, 
og det viser sig, at man ikke kan effektivisere sig til kunne opretholde begge dele? Hvem skal bestemme om 
der skal leveres bedst mulig kvalitet til den enkelte patient, eller om man skal levere ”lidt kvalitet” til flere 
patienter, og hvad der er mest værdiskabende samfundsmæssigt?  Dette er præcist det spørgsmål, der 
også stilles af lederen under interviewet og hvor lederen tager et samfundsmæssigt perspektiv og giver 
samtidig udtryk for at der også må styres ud fra de økonomiske incitamenter. I interviewene tager 
medarbejderne i stedet et patientperspektiv og styres ud fra motivationsfaktorer herunder faglig kvalitet og 
kompetencer. Hvordan skal ledelserne balancere uddelegering af ansvar for værdiopnåelse til 
medarbejderne, og samtidig selv sikre og kontrollere, at de kommer i mål med politikernes øvrige 
værdimål? Og, hvordan sikrer lederne samtidig, at motivation og læringskulturen højnes hos 
medarbejderne omkring værdibaseret sundhed? 
Tilsvarende kan ledelserne miste overblik og styring med arbejdsbyrden i de enkelte klinikker, hvis man som 

følge af omlægning til behovstyret ambulatoriekontakter vil kræve fleksibilitet i programmerne. Hvordan 

sikrer ledelsen kontrol og styring med optimal personale ressourceudnyttelse, i et system som kræver 

fleksibilitet og frie ambulatorietider, for at kunne honorere et behovstyret ambulatorie, som styres af 

medarbejderne?  

Værdiskabelse og uddannelse af kolleger 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FYoungWorldLeader%2Fphotos%2Fa.332431487461956%2F452140798824357%2F%3Ftype%3D3%26eid%3DARDNQKwl5lum4fL6bW1XHpZVaUjXT2gb7cXgc3kL94om5ypojjmgHMJni7r0gHneBNt99IzrAdnrDY2B&psig=AOvVaw2unz8VUFiaMprWht-w1N1W&ust=1595668419396000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLju3sLG5eoCFQAAAAAdAAAAABAD
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Det er tilsvarende et ledelsesmæssigt dilemma, at værdiskabelse i form af at skabe tryghed ved at 
patienterne bliver set af de samme sundhedspersoner, som også var en af forudsætningerne for at nogle 
patienter ville overgå til behovstyret ambulatoriekontakter, strider imod de uddannelsesforpligtigelser 
ledelserne har i forhold til at uddanne nye kolleger. Som det fremgår af medarbejderinterviewene, kan man 
ligeledes effektivisere tiden med patienterne i ambulatoriet, hvis det er den samme sundhedsperson, der 
kender patienten, og som altid ser patienten i ambulatoriet. Hvordan skal ledelsen balancere 
værdiopnåelse og effektivitet overfor kravet med at uddanne yngre kolleger? 
 

Konklusion 
Hovedformålet med denne masteropgave er jf. problemformuleringen at skabe overblik over hvad der giver 
værdi for patienter i det offentlige sundhedsvæsen.  
Efter kodning og analyse af seks interviews og efterfølgende spørgeskemaundersøgelse med besvarelse fra 
203 patienter, kan jeg konkludere at patienter især finder syv kategorier som værdiskabende: 1. God 
Kommunikation, 2: Uddannelse i sygdommen, 3: Tid til patienten når der er et behov, 4: Nem 
tilgængelighed til sundhedspersonale, 5: Hurtig udredning og behandling, 6: Kvalitet / Rigtig behandling, 7: 
Tryghed. Det bemærkelsesværdige i forhold til de fundne værdier er, at de er så generelle, at de kan bruges 
på alle patientgrupper uafhængigt af sygdom. Analysen viser ligeledes at flere af kategorierne er gensidigt 
afhængige af hinanden, f.eks. er tryghed afhængig af om der leveres værdi i forhold til alle de øvrige 
kategorier. Indenfor kategorien Kvalitet / Rigtig behandling kan man gå i dybden og gøre behandlingen 
meget sygdoms- og patientspecifikt herunder lave SMART mål for behandlingen for den enkelte patient. 
Analysen viste ligeledes vigtigheden af at prioritere ressourcerne på de værdiskabende ydelser i starten af 
et sygdomsforløb, da dette vil give størst effekt for patienterne, samtidig med, at dette kan give en 
ressourcebesparelse i længden og dermed også være samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt. 
I forhold til ledelsesstrategien under værdibaseret sundhed, kommer man jf. interview med lederen til at 
have friere rammer til at kunne lægge en strategi, der giver mere værdi for patienterne, uden at det koster 
flere ressourcer. Dette skyldes især, at der ikke længere skal styres efter DRG og DAGS takster, men 
økonomien i stedet er rammestyret. Samtidig er målet, at medarbejderne skal være meget mere strategisk 
selvledende, hvor det skal være dem, sammen med patienten, der finder ud af hvad der er mest 
værdiskabede for den enkelte. Med andre ord handler det ikke kun for ledelsen om at lave patient-
empowerment, men i lige så høj grad medarbejder-empowerment. Der skal derfor udarbejdes en strategi 
for arbejdet på sygehuset og i afdelingerne, som giver mål og retning for medarbejderne, og som giver god 
mening for både patienter, medarbejdere og ledere, men i lige så høj grad for politikerne, som i sidste ende 
skal sanktionere strategien. I analysen er der forsøgt udarbejdet en strategi på baggrund af en ”public value 
account” der vil være gennemførlig og sanktioneret af alle interessenter. Denne giver desuden 
løsningsforslag til hvordan man kan levere mere værdi for færre, eller samme ressourcer, herunder 
behovstyrede ambulatoriekontakter, når muligt, omlægning af fremmøde kontroller til telefon og 
videokontroller, uddannelse af patienter mhp. bedre håndtering af egen sygdom og skabelse af netværk 
der kan medføre at patienterne bidrager med mere samskabelse i sundhedsvæsenet. Der står så nogle 
udfordringer tilbage i forhold til incitament styring jf. diskussionen. Der skal styres efter værdi, men flere 
værdier kan komme i konflikt med hinanden hvis ressourcerne ikke slår til. Det er derfor vigtigt, at der 
fremadrettet bliver lavet klare regler for hvordan disse værdier skal vægtes i forhold til hinanden. Men 
politikerne har måske allerede lavet et værdihierarki ved at påpege at de Nationale retningslinjer for 
udrednings- og behandlingsgaranti skal overholdes, hvorved hurtig udredning og behandling kommer til at 
være den værdi der vægter højest. For at sikre at man kommer i mål med levering af værdi til patienterne, 
er der behov for effektive præstationsmålinger. Mange af de anførte værdier vil kunne måles via PRO og 
PRE spørgsmål, men jf. diskussion kan der ligeledes være nogle udfordringer med disse i forhold til at gøre 
dem patientspecifikke nok.  
Ifølge analysen, og også set i tidligere undersøgelser, arbejder medarbejderne allerede for at skabe mest 
mulig værdi for patienterne. Patienternes og medarbejdernes perspektiv på værdi i sundhedsvæsenet er 
sammenfaldende og så længe medarbejderne får mulighed for at levere denne værdi til patienterne 
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kombineret med at de får opfyldt deres tre psykologiske behov, dvs. autonomi, kompetencer og social 
tilknytning, vil de som Indre og PSM motiverede, finde mening og motivation i deres arbejde. Lederen har 
ligeledes nogle sammenfaldende værdier med patienter og medarbejdere, men tager et noget mere 
samfundsmæssigt syn på værdiskabelse. 
Afslutningsvis og som diskuteret i ”første erfaringsopsamling på projekter om værdibaseret styring i Region 
Hovedstaden”, bliver det en udfordring konstant at finde ud af, hvordan afdelingerne kan få et incitament 
til hele tiden at arbejde for ”mere værdi for patienten”, samtidig med, at sundhedsvæsenet fortsat bliver 
mere presset på ressourcer bl.a. som følge af flere og dyrere behandlingsmuligheder og en aldrende 
befolkning. Og, som man fra politisk side pointerer, er det også et dilemma, at den ekstra tillid og frihed, 
som regionsrådet ønsker at give ledere og medarbejdere på hospitalerne, kan komme under pres fra 
omverdenen med krav om detailstyring og en stram økonomi. 

 
Perspektivering 
I forhold til fremadrettet arbejde med værdibaseret sundhed og styring i det offentlige sundhedsvæsen, vil 
denne masteropgave give alle parter i sundhedsvæsenet, lige fra politikere til sygehusledelser, 
afdelingsledelser, klinikledelser og medarbejdere et godt overblik over den viden, der på nuværende 
tidspunkt findes i forhold til dette koncept. Desuden har undersøgelsen, med stor sikkerhed, vist hvilke 
værdier, patienterne især finder værdiskabende, hvilke man derfor, uafhængigt af sygdomsgruppe, bør 
have fokus på i forbindelse med fremtidig præstationsmåling af om vi leverer mest mulig patientcentreret 
værdi. Det største fremadrettede arbejde bliver politisk og ledelsesmæssigt at få lavet regler for hvilke 
værdier, der skal vægtes højest og evt. få lavet et værdihierarki samt få præciseret hvilke økonomiske 
incitamenter sygehusledelser og afdelingsledelser skal bruge. Og, i alt dette arbejde ikke glemme at have 
medarbejderne med i forhold til at sikre, at strategien giver mening og er motiverende. Desuden foreligger 
et større arbejde i at få lavet PROM og PREM, der kan dokumentere værdiskabelsen, inkl. på individniveau.  
I forhold til diskussionen omkring værdihierarki, kunne det være interessant i en fremtidig undersøgelse at 
se på hvordan patienterne ville opbygge et værdihierarki, set i lyset af, at det er dem, der fra det offentlige 
sundhedsvæsen, skal føle, at de modtager mest mulig værdi, og som i sidste ende skal legitimere 
værdihierarkiet. Med baggrund i at alle må erkende, at sundhedsvæsenet ikke har ubegrænset ressourcer 
og at der derfor må prioriteres mellem værdiskabende ydelser. 
 

Implikationer på egen ledelsespraksis 
Arbejdet med denne masteropgave har givet mig et unikt indblik i både hvad patienter og medarbejdere 
anser som de vigtigste værdiskabende ydelser. Dette kan jeg inkorporere i den fremtidige strategi for 
hvordan vi skal arbejde i mine klinikker med værdibaseret sundhed, og med de refleksioner, der kan være 
omkring et værdihierarki. Desuden har jeg via interview med min egen leder fået et indblik og forståelse for 
hvilke styringsparametre han lader sig styre af, herunder vigtigheden af det økonomiske perspektiv. Dette 
giver mig en større forståelse i forhold til de strategier han foreslår for bl.a. mine klinikker. Dette har gjort, 
at jeg, fra at have fundet nogle af de strategier og styringer i forhold til økonomi og produktion, som 
lederen har benyttet sig af som meningsløse og demotiverende, til at forstå de tanker, der ligger bag hans 
beslutninger. Dette vil fremadrettet gøre det nemmere for mig at bidrage med meningsgivning til mine 
medarbejdere, når der udstikkes strategier fra min leder. Jeg har ligeledes fået indblik i hvad mine 
medarbejdere finder meningsgivende og motiverende i deres arbejde, og er blevet overrasket over hvor 
stor betydning autonomi har. Da en af de ledelsesstile som jeg siden mit ledelsesfaglige grundforløb (LFG) 
gerne har ville arbejde med, har været den coachende ledelsesstil, samt at have strategisk selvledende 
medarbejdere, falder dette i tråd med ikke at være for styrende og, at den styring jeg benytter mig af, 
understøtter medarbejderne i forhold til deres motivationsfaktorer. Jeg skal sikre et klart mål og en 
strategi, hvorefter jeg via coaching af medarbejderne, mhp. at udbygge og udnytte deres potentiale, selv 
lader dem finde løsninger for at nå resultater. Af interviewene med medarbejderne (ikke beskrevet i 
opgaven) beskrives det, at det er det jeg praktiserer som leder, samt at dette skaber høj arbejdsmoral og 
glæde i deres arbejde. Undersøgelsen har således bekræftet nogle forhold hos mine medarbejdere, som 
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understøtter min ledelsespraksis, som jeg har forsøgt at udvikle under MPG forløbet. Desuden, at jeg ikke 
skal ændre på hvordan jeg laver strategisk ledelse i forhold til omlægning til værdibaseret sundhed og 
styring. Undersøgelsen har tillige givet mig indblik i vigtigheden af koblingen af de værdiskabende ydelser til 
præstationsmålinger, som i sidste ende kommer til at være styrende for prioriteringen. 
I forhold til min ledelsesudvikling fra starten af MPG og frem til nu, kan jeg ved at skue tilbage til LFG og 
PUF (personligt udviklingsforløb), konstatere at jeg, udover at have forbedret min coachende ledelsesstil, 
desuden som person, er blevet meget mere reflekterende. Alt har sine årsager, både den måde politikerne 
udstikker deres retningslinjer, til sygehusledelsens og min egen ledelses strategier og styring. Før opstart af 
MPG husker jeg, at jeg ofte ikke havde forståelse for de prioriteringer min egen ledelse gjorde, hvilket 
kunne frustrere mig. Når noget virker meningsløst kommer det til at virke demotiverende. Arbejdet med at 
sætte sig ind i andres perspektiv for at skabe mening for deres ageren, kombineret med de teoretiske 
begreber jeg har lært i løbet af MPG studiet, har gjort at jeg finder det nemmere at agere i systemet. Jeg 
finder mere ro i mig selv, både i konfliktsituationer samt i situationer hvor der skal styres uden, at der er 
udspecificeret nogle faste rammer at styre indenfor og nogle gange ej heller faste mål. Teorien og 
begreberne jeg har lært, kombineret med en refleksionsevne, giver mig en anden forståelse for 
kompleksiteten i hele organisationsstrukturen, herunder hvorfor forhold er som de er, men også hvordan 
man potentielt kan ændre dem. Her tænker jeg bl.a. på organisationskultur og narrativ teori. En bedre 
forståelse for organisationsstrukturen har desuden gjort det nemmere for mig at samarbejde med ledere 
på tværs af organisationen samt samarbejde med min egen ledelse. Som helt konkret eksempel på ændring 
af min ledelsespraksis, som følge af mit studieforløb under MPG, er at jeg har udviklet et MUS koncept med 
fokus på brugen af den coachende ledelsesstil. Desuden afholder jeg, som en af de eneste lægelige 
klinikansvarlige, MUS både med klinikkernes sygeplejersker og social og sundhedsassistenter, ud over de 
tilknyttede læger, hvilket medarbejderne udtrykker stor tilfredshed med, da jeg så kan være med til at 
udvikle alles kompetencer og udnytte deres potentiale, og tænke alle ind som et team med samme mål og 
retning til gavn for personalet samt klinikkerne.  
 

Taksigelser 
Jeg vil gerne takke alle patienter, medarbejdere og leder for at have stillet sig til rådighed i forbindelse med 
interviewene og spørgeskemaundersøgelse. Desuden en stor tak til medarbejdere og kolleger fra egne samt 
andre klinikker og afdelinger for den hjælp og støtte jeg har fået i forbindelse med studiet og opgaven. 
 

English summary 
The main purpose of this master's thesis is, according to the research question, to create an overview of 
what provides value for patients in the public health service. 
After coding and analyses of six interviews and subsequent questionnaire survey with response from 203 
patients, I can conclude that patients in particular find seven categories as value-creating: 1. Good 
communication, 2: Education in the disease, 3: Time for the patient when there is a need, 4: Easy 
accessibility to healthcare professionals, 5: Quick medical investigation and treatment, 6: Quality in 
treatment / Proper treatment, 7: Feeling  comfort / safety. The remarkable thing about the values found, is 
that they are so general that they can be used on all patient groups regardless of disease. The analyses also 
show that several of the categories are mutually dependent on each other, e.g. feeling comfort depends on 
whether value is provided in relation to all the other categories. Within the category Quality in treatment / 
Right treatment, you can go in depth and make the treatment very disease- and patient-specific, including 
making SMART goals for the treatment of the individual patient. 
The analysis also showed the importance of prioritizing the resources on the creation of value at the 
beginning of a disease course, as this will give the greatest effect for the patients. This will at the same time 
save resources in the long run and thus also be socio-economically appropriate. 
In relation to the management strategy under value-based healthcare, cf. interview with the manager, you 
will have a freer framework to lay out a strategy that provides more value for the patients without it 
costing more resources. This is mainly due to the fact that it is no longer necessary to manage according to 
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DRG and DAGS tariffs, but the economy is instead framework controlled. At the same time, the goal is for 
the employees to be much more strategically self-managed, where it must be them, together with the 
patient, who find out what is most valuable for the individual. In other words, it is not just about 
management making patient empowerment, but just as much employee empowerment. A strategy must 
therefore be drawn up for the work at the hospital and in the wards, which provides goals and direction for 
the employees, and which makes good sense for both patients, employees and managers, but just as much 
for the politicians who will ultimately sanction the strategy. In the analyses, an attempt has been made to 
draw up a strategy based on a “public value account” that will be feasible and sanctioned by all 
stakeholders. This also provides solutions for how to deliver more value for fewer, or the same resources, 
including demand-driven outpatient contacts, when possible, conversion of attendance controls, to 
telephone and video controls, training of patients with regard to better self-management of disease and 
creation of networks that can lead to more co-production by patients in the healthcare system. There are 
challenges left in relation to the incentive management. Value must be managed, but several values can 
conflict with each other if the resources are insufficient. It is therefore very important that, in the future, 
clear rules are made, for how these values are to be weighted in relation to each other. However, the 
politicians may already have made a value hierarchy by pointing out that the National guidelines for 
medical investigation and treatment guarantee must be complied with, whereby rapid assessment and 
treatment will be the value that weighs the most. To ensure that you reach the goal of delivering value to 
patients, some effective performance measurements are needed. Many of the stated values can be 
measured via PRO and PRE questions, but there may also be some challenges with these in relation to 
making them patient-specific enough. According to the analysis, and seen in previous studies, the 
employees are already working to create the most possible value for the patients. The patients and 
employees’ perspectives on value in the healthcare system coincide and if the employees are given the 
opportunity to deliver this value to the patients combined with them meeting their three psychological 
needs, ie. autonomy, competencies, and social affiliation, and them being Intrinsic and Public Service 
motivated, they will find meaning and motivation in their work. The manager also has some overlapping 
values with patients and employees but takes a somewhat more societal view on value creation. 
Finally, it will be a challenge constantly to find solutions on how the departments can get an incentive to 
constantly work for "creating more value for the patients", while, the healthcare service continues to be 
under more pressure because of the lack of resources, e.g. as a result of more and more expensive 
treatment options and an aging population. And, as the politicians points out, it is also a dilemma that the 
extra trust and freedom that the Regional council wants to give managers and employees at the hospitals, 
can come under pressure from the outside world with demands for micromanagement and a tight 
economy. 
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