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Abstract 
 

Title: Organisational Culture and Leadership in Nursing – a case study of Gastroenhedens Intensive 

Observationsafsnit 

 

Organisational culture is a complex phenomenon created as a result of interaction between manage-

ment and employees. Today a good life is often associated with a good working life and this makes 

demands on leaders and organisations to create the best work environment for employees through 

organisational culture and practised leadership. By creating a certain culture, management can moti-

vate employees, create an attractive workplace and thus increase retention. This thesis seeks to ex-

plore the organisational culture and leadership within Gastroenhedens Intensive Observationsafsnit 

(GIO) at Hvidovre Hospital together with the internal challenges this culture may cause. 

 

Initially, the thesis uncovers the fields of culture, leadership and working life of employees based on 

relevant literature. The theoretical analysis identifies understandings and dynamics within the three 

fields and explains how the thesis will make use of the theory. 

 

Methodologically, the thesis makes use of qualitative semi-structured interviews conducted with 

nurses and the head nurse at GIO in order to analyse their experience of the organisational culture 

and leadership. 

 

Next, based on phenomenology, the thesis undertakes an empirical analysis of the nurses’ experience 

of the organisational culture, the practised leadership and the internal challenges these phenomena 

create for the organisation. 

 

Through the analysis, the thesis identified decisive internal challenges. The main findings about the 

culture include lack of opportunity to practice professional skills and a gap between experienced 

nurses and newly qualified nurses. The analysis of the leader/head nurse has shown a desire to practise 

transformational leadership, however, working conditions and personality are obstacles to this. These 

findings affect the employees’ motivation and commitment to the organisation. 
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1.0 Indledning 
Rammerne for danskernes arbejde har udviklet sig gennem de sidste 100 år. Gennem tiden er den 

gennemsnitlige arbejdstid blevet lavere, men det betyder ikke, at arbejdet fylder mindre i danskernes 

hverdag (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018). Vi bruger halvdelen af vores vågne 

tid på arbejde, og det er derfor en væsentligt del af vores liv, og det, der sker på vores arbejdsplads, 

påvirker os i privatlivet. Hvis vi føler, at vi trives på vores arbejdsplads, så øger det chancen for, at 

vi også trives generelt (God Arbejdslyst Indeks 2019). 

 

Men trivsel på arbejdspladsen påvirker ikke kun vores generelle trivsel. Det påvirker også vores en-

gagement og lyst til at blive på arbejdspladsen. Engagement hos medarbejdere handler om medarbej-

dernes subjektive oplevelse af arbejdets indhold, som bidrager til at øge motivation og arbejdsglæde 

(Sledge et al., 2008). Således bidrager engagement hos medarbejdere til en lavere risiko for sygefra-

vær og en lavere personaleomsætning (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018). 

 

En af de faktorer, der påvirker vores engagement og arbejdslyst, er organisationskultur. Denne skabes 

gennem et samspil mellem ledelse og medarbejdere. Kultur og ledelse kan derfor ikke stå isoleret, 

men skal ses som begreber, der påvirker hinanden. Derfor er en leders vigtigste opgave også at skabe 

og lede kultur. (Schein, 2010). Dette skyldes, at ledelsen ved at udnytte kulturen kan motivere med-

arbejdere til at yde en indsats, da en stærk kultur hjælper medarbejdere til at udføre deres job bedre 

og motiverer dem til at arbejde hårdere (Guldberg, 1990). 

 

Det er ovenstående omkring arbejdsliv, jeg finder interessant, og som danner grundlag for interessen 

for at afdække den indflydelse, som organisationskultur kan have for medarbejdere og deres motiva-

tion. 

 

1.1 Problemfelt 
Engagement og arbejdslyst har stor betydning for, hvor længe vi ønsker at blive på en arbejdsplads, 

og det er derfor afgørende, at man som arbejdsplads har fokus på, at ovenstående faktorer holdes i 

live hos den enkelte medarbejder (Phillips & Connell, 2003). En af de brancher, som oplever proble-

mer med at fastholde deres medarbejdere, er de offentlige sygehuse i Danmark. Der er i øjeblikket 

mangel på sygeplejersker over hele landet, og det giver de færdiguddannede sygeplejersker mulighed 
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for let at shoppe rundt mellem job, hvis de ikke oplever den rette arbejdsglæde ved deres position 

(Bech, 2018). 

 

Kulturen i de mange afdelinger rundt om på sygehusene er én af de håndtag, lederne kan være med 

til at skrue på for at skabe arbejdsglæde og engagement hos medarbejderne (Warrick, 2017). Men 

hvordan? Kultur er en abstraktion, men de dynamikker, som den skaber i en organisation, er stærke, 

og hvis man ikke forstår deres styrke, så bliver man et offer for kulturen (Schein, 2004). Så hvordan 

undgår man som organisation at blive offer for sin egen kultur? Hvordan kan kulturen styrke medar-

bejdernes motivation og arbejdsglæde? Hvordan sikrer man, at der er sammenhæng mellem medar-

bejdernes og ledelsens syn på kulturen? Og hvordan kan ledelse understøtte kultur? 

 

Medarbejderne er en afgørende ressource for en organisation (Coyle-Shapiro & Shore, 2007), og ikke 

mindst når man arbejder med menneskeliv i et højt specialiseret medicinsk område (Brewer & Lok, 

1995). Derfor er det vigtigt, at man som organisation tiltrækker og fastholder de rette medarbejdere, 

som bidrager positivt til organisationskulturen, samt at ledelsen i samskabelse med medarbejderne 

dyrker styrkerne i kulturen, da dette skaber en succesfuld arbejdsplads. 

 

1.2 Introduktion til specialets case 
Dette speciale tager udgangspunkt i en semi-intensiv afdeling på Hvidovre Hospital. Afdelingen er 

ét afsnit ud af otte i Danmarks største gastroenhed, som er en specialiseret afdeling inden for kirurgi 

og medicinsk gastroenterologi. Gastroenheden beskæftiger ca. 470 medarbejdere og har mere end 

8.000 operationer årligt. Derudover er enheden aktiv inden for uddannelse, forskning og udvikling 

(Gastroenheden - Kort fortalt). Enheden, som dette speciale bygger på, hedder Gastroenhedens In-

tensive Observationsafsnit (GIO). Dette er en mindre, og specialiseret afdeling, som beskæftiger ca. 

15 sygeplejersker, der arbejder med intensiv patienter (Bilag 1). Det er derfor en afdeling, som kræver 

et højt fagligt niveau, da patienterne oftest er livstruende syge eller har mange komplikationer. Spe-

cialet vil udelukkende fokusere på sygeplejerskerne i afdelingen, da disse er det bærende personale i 

hverdagen, og dermed er dem, der dominerer kulturen. 

 

Specialets case er en del af det danske sygehusvæsen, som i øjeblikket er under pres bl.a. grundet stor 

mangel på sygeplejersker i Danmark. Samtidig eksisterer der en generel kultur på sygehusene, der 

ikke dyrker arbejdsforhold, videreuddannelse og arbejdsmiljø (Bech 2018). Dermed oplever mange 
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afdelinger på de danske sygehuse de samme problemstillinger. Med udgangspunkt i dette betragtes 

valget af case ikke som unikt, og elementer vil kunne overføres til at belyse andre afdelinger. Dog vil 

nogle af de forhold, der gør sig gældende i GIO være anderledes på andre afdelinger. 

 
1.3 Problemformulering 
Med flere sygeplejersker i både familien og den nære vennekreds har jeg været vidne til stor frustra-

tion omkring den store personaleomsætning i sygehusvæsenet. Gennem samtale med flere sygeple-

jersker er jeg blevet opmærksom på, at ledelse og kultur har en særlig rolle og påvirkning på motiva-

tion og lysten til at blive i de respektive afdelinger. Dette er udgangspunktet for specialets problem-

formulering. 

 

Organisationskulturen i GIO repræsenterer en række potentielle problemstillinger, og disse forstær-

kes gennem ledelsen og de generelle udfordringer i sygehusvæsenet. Specialets primære formål er 

derfor at undersøge, hvilke udfordringer som kulturen skaber for afdelingen og sygeplejerskerne, og 

hvordan ledelsen håndterer disse. 

 

Specialets problemformulering: 

 

 

 

 

 

Ovenstående problemformulering tager udgangspunkt i oplevelsen og er derfor i overensstemmelse 

med specialets videnskabsteoretiske ståsted fænomenologien, som redegøres for i afsnit 4.2.1. 

 

Der eksisterer allerede en fyldestgørende mængde litteratur om organisationskultur og ledelse. Her-

under Schein (2010), Alvesson og Spicer (2011), Weick (1995) og Pjetursson (2005). Ofte er formålet 

med denne at belyse organisationers meningsstrukturer, symboler og grundlæggende antagelser, og 

dermed måden en organisation handler og gør tingene på. Med udgangspunkt i dette er motivationen 

bag specialet at belyse den måde GIO gør tingene på, og hvordan organisationskulturen er blevet en 

faktor for trivslen i afdelingen. 

 

Hvordan oplever sygeplejerskerne organisationskulturen og ledelsen i 
Gastroenhedens Intensive Observationsafsnit, og hvilke interne udfor-

dringer opstår på baggrund af dette? 



 4 

Formålet med forskningen i indeværende speciale er todelt. Praktisk ønsker specialet at belyse, hvilke 

oplevede udfordringer organisationskulturen i GIO skaber for afdelingen og sygeplejerskerne, samt 

hvordan ledelsen påvirker disse problemstillinger. Teoretisk ønsker specialet at afdække, hvordan 

eksisterende teori omkring kultur, ledelse og medarbejdere kan benyttes til at belyse de oplevede 

udfordringer i organisationskulturen og ledelsen. 

 

1.4 Underspørgsmål 
For at besvare specialets problemformulering bliver denne undersøgt ud fra tre perspektiver - kultur, 

ledelse og medarbejdere. Disse tre er alle selvstændige forskningsområder, men er afhængige af hin-

anden. Der er derfor lavet tre underspørgsmål til at danne ramme for specialet, og disse vil være 

styrende for analysen og dens opbygning. 

 

Det første spørgsmål omhandler kulturen, og spørgsmålets formål er at belyse GIOs organisations-

kultur, og hvilke udfordringer denne skaber. Det andet spørgsmål omhandler GIOs ledelse, og hvor-

dan denne forholder sig til organisationskulturen. Det tredje og sidste spørgsmål undersøger GIOs 

medarbejdere, hvordan disse motiveres og fastholdes samt rekrutteringsprocessens udformning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Rammevilkår for specialet 

Grundet de særlige omstændigheder omkring coronavirus er specialets rammevilkår påvirket. Dette 

betyder eksempelvis, at litteratursøgningen har været begrænset, da bibliotekerne i Danmark har væ-

ret lukket. Begrænsningen har bl.a. bestået i, at meget litteratur ikke kan findes online, og at jeg kun 

i begrænset omfang har kunne erhverve mig relevant litteratur.  

Hvad karakteriserer organisationskulturen i GIO, og hvilke elementer 
skaber interne udfordringer? 

Hvordan karakteriseres ledelsen i GIO, og hvilke implikationer skaber le-
delsesformen for afdelingen? 

Hvordan fastholder og motiverer GIO sine medarbejdere, og hvordan til-
trækkes nye? 
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3.0 Teori 
Følgende kapitel vil præsentere det teoretiske grundlag for specialet. Analysen består som nævnt af 

tre teoretiske områder - kultur, ledelse og medarbejdere. Disse områder er alle teoretisk komplekse 

og omfattende, hvilket betyder, at der er foretaget nødvendige til- og fravalg indenfor hvert område, 

således at teorien er relevant for specialets problemstilling og omfang. 

 

Indeværende kapitel vil redegøre for det teoretiske udgangspunkt for specialet og de tre områder for 

at tydeliggøre specialets formål. De tre områder er valgt på baggrund af specialets genstandsfelt, og 

er alle kendetegnet ved et fokus på mennesker og sociale konstruktioner. På denne baggrund vil der 

skabes et naturligt samspil mellem de valgte teorier på tværs af områderne. 

 

Kapitlet er delt op i fem afsnit: 

1. Første afsnit omhandler specialets forståelse af organisationsbegrebet. 

2. Det andet afsnit præsenterer specialets forståelse af kultur og tilhørende relevante begreber 

for at danne grundlag for specialets analyse af kulturen i GIO. 

3. Tredje afsnit omhandler ledelse og vil redegøre for den moderne leders rolle i organisationen. 

4. Det fjerde afsnit har fokus på medarbejdere, og hvad der er relevant i forbindelse med fast-

holdelse af disse. 

5. Det femte og sidste afsnit præsenterer specialets analysestruktur for at vise, hvordan de teo-

retiske områder bruges i analysen. 

 

3.1 Organisationsforståelse 
Specialet tager udgangspunkt i en organisationsforståelse, der bygger på Limas (2005) tanker om 

organisationer som sociale systemer. Ifølge Lima eksisterer organisationer som begreber, og noget vi 

møder i vores hverdag. Men fokus bør flyttes væk fra at tænke i organisationer til i stedet at tænke i 

organisering. Dette skyldes en ubrydelig sammenhæng mellem menneskers handlinger og organisa-

tioner, der uden de menneskelige handlinger blot kan ses som bygninger. Organisationer er derfor et 

resultat af menneskers handlinger, der med tilbagevirkende karakter betyder, at når vi handler, så 

skaber vi. Dette kan være produkter såvel som relationer eller andre kulturelle produkter. Uanset hvad 

vi skaber, så har dette betydning for potentielle muligheder og begrænsninger i vores liv (Lima, 2005). 
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Figur 1: Limas organisationsforståelse 
(Lima, 2005) 

 

Denne forståelse af organisationer spiller sammen med specialets videnskabsteoretiske ståsted fæno-

menologien (Denne beskrives i afsnit 4.2.1), som også vil påvirke specialets forståelse af organisati-

oner. Dette skyldes, at organisationer ses som et uhåndgribeligt fænomen, der på lige fod med andre 

fænomener er skabt i vores livsverden, og derfor er sociale konstruktioner, der opfattes forskelligt af 

individer. Denne forståelse opfatter altså organisationer som kultur, der skabes gennem interaktive, 

sociale systemer (Lima, 2005). 

 

3.2 Kultur 
Specialet vil have et overvejende fokus på kulturen i GIO, og hvilke interne udfordringer denne med-

fører. Derfor redegøres der for kulturbegrebet samt for, hvorledes specialet opfatter dette. 

 

Kultur kan enten ses som noget organisationer har, eller noget organisationer er (Hatch et al., 2005). 

Dette er ikke en ligegyldig sondring, da opfattelsen har indflydelse på, hvordan vi påvirker og arbej-

der med kultur i organisationer. Dette speciale tager udgangspunkt i opfattelsen, at kultur er noget, 

som organisationer er. Ifølge Smircich (1983) kan kulturen med denne opfattelse beskrives således 

“Kultur som grundlæggende metafor fremmer en opfattelse af organisationer som ekspressive for-

mer, manifesteret gennem menneskelig bevidsthed. Organisationer forstås og analyseres ikke pri-

mært ud fra deres økonomiske eller materielle vilkår, men med hensyn til deres ekspressive, idémæs-

sige og symbolske aspekter” (ss. 347-348). Således ses kultur som noget, der kan knyttes til de men-

nesker, der er i organisationen, og derfor er kultur en social konstruktion, der baseres på, hvad orga-

nisationens medlemmer kan blive enige om. Med udgangspunkt i dette er kultur noget mennesker 

skaber i fællesskab (Hansen et. al, 2011). 
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Denne opfattelse af kultur er i overensstemmelse med Edgar Scheins (2010). Ifølge Schein kan kultur 

defineres som “Et mønster af fælles grundlæggende antagelser, som gruppen lærte sig, medens den 

løste sine problemer med ekstern tilpasning og intern integration, og som har fungeret godt nok til at 

blive betragtet som gyldig og derfor læres videre til nye gruppemedlemmer som den korrekte måde 

at opfatte, tænke og føle på i relation til disse problemer” (Schein, 2010, s. 29). Scheins kulturelle 

univers skal altså også ses som et resultat af erfaringer gjort i fællesskab. Når en gruppe opnår fælles 

erfaringer, så vil disse danne grundlag for et fælles syn på omverden, og kulturen vil være disse fælles 

erfaringer, som har ledt gruppen til en fælles opfattelse, som til sidst vil blive taget for givet (Schein, 

2010). 

 

I specialet benyttes Scheins kulturanalyse til at definere GIOs kultur. Umiddelbart står Scheins op-

fattelse af kultur som en fælles opfattelse i kontrast til specialets videnskabsteoretiske ståsted. Men 

Schein taler også om kultur på et mikroniveau, hvor fokus er på den individuelles opfattelse og for-

ståelse af kultur (Schein, 2004). Kulturen virker altså på flere niveauer, da noget i kulturen er over-

ordnet fælles, alt imens der stadig er plads til, at individet har sin egen unikke opfattelse og forståelse 

af kulturen og dens normer (Hastrup, 2004). Således er kulturen med til at forme individet, ligesom 

individet er med til at give kulturen betydning. Den videnskabsteoretiske tilgang vil derfor stadig 

være i samspil med teorien og bevirke, at opfattelse af kulturen i GIO er subjektiv og socialt skabt 

mellem medlemmerne. Således vil specialets analyse af GIOs kultur være et øjebliksbillede, der er 

baseret på medlemmernes personlige opfattelser og ikke en egentlig definition. 

 

3.2.1 Scheins kulturanalyse 
En væsentlig pointe hos Schein (2004) er, at han i sin kulturanalyse tager udgangspunkt i, at kultur 

skal analyseres på tre niveauer. Dette skyldes, at kulturen breder sig over håndgribelige elementer, 

der kan ses og føles til ubevidste, grundlæggende antagelser, der er definerende for kulturens kerne 

(Schein, 2004). 

 

Scheins tre niveauer af kultur kan illustreres som et isbjerg, der viser i hvor høj grad de forskellige 

niveauer er synlige. 
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Figur 3: Scheins kulturanalyse 
(Schein, 2004) 
 

 

Niveau 1: Toppen af isbjerget viser overfladen, som kaldes artefaktniveauet. Dette henviser til de 

fænomener man kan se, høre og føle. Artefakter inkluderer derfor en gruppes synlige univers såsom 

fysiske omgivelser, arkitektur, sprog, teknologi, beklædning samt myter og historier, der kan obser-

veres (Hansen et al., 2011). 

 

Niveau 2: Det midterste niveau af isbjerget beskriver organisationens skueværdier. Dette henviser til 

værdier, normer, adfærdsregler, organisering og mål, som man i organisationer benytter for at tyde-

liggøre og sætte rammen for kulturen - både overfor sig selv og andre (Schein, 2004). Ser man på 

isbjerget, så ligger skueværdierne lige under overfladen, og disse diskuteres ofte åbent i organisatio-

nen, da de er udtalte svar på spørgsmål om hvorfor (Hansen et al., 2011). 

 

Niveau 3: Det nederste niveau af isbjerget består af de grundlæggende, underliggende antagelser. 

Disse er usynlige for iagttagere, og dækker over ubevidste anskuelser, opfattelser, tanker og følelser, 

der tages for givet af gruppens medlemmer, og derved danner et kulturelt paradigme (Hansen et al., 

2011). Gruppens medlemmer ser de grundlæggende antagelser som ubetingede sandheder, og derfor 

bliver denne del af kulturen blind for sig selv (Schein, 2004). 

 

Ifølge Schein (2004) er organisationens artefakter en afspejling af de grundlæggende antagelser. Der-

med kan artefaktniveauet være svært at forstå, da de synlige manifestationer ved første øjekast synes 
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overfladiske, og først giver mening, når de to underliggende niveauer er afdækket. Derfor handler 

det, med Scheins kulturanalyse, om at afdække overensstemmelser og harmonier frem for differenti-

eringer og tvetydigheder (Hansen et al., 2011). 
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3.3 Ledelse 
Ifølge Alvesson og Spicer (2011) er lederskab ofte definerende for organisationers trivsel. De argu-

menterer dog også for, at der ikke findes én definition af ledelse, da ledelse indeholder så mange 

facetter, at det er tæt ved umuligt at indkapsle disse. Derfor bør man ikke se lederskab som en defi-

neret proces, men som et fænomen, der kan tilpasses og benyttes forskelligt alt efter, hvem der gør 

brug af det. Med dette udgangspunkt er ledelse et fænomen, der er baseret på den givne kulturelle 

kontekst, og derfor accepteres de mange betydninger, der tillægges ledelsesbegrebet (Alvesson & 

Spicer, 2011). 

 

Denne anskuelse af ledelsesbegrebet er i overensstemmelse med specialets videnskabsteoretiske stå-

sted, da det opleves som et skiftende fænomen, der opfattes forskelligt afhængig af kontekst og indi-

vid. 

 

I de følgende afsnit vil der blive set nærmere på lederrollen og dennes udviklingen gennem de senere 

år. Herunder hvad der er kendetegnende for den moderne ledelse. Efterfølgende vil specialet se nær-

mere på ledertyper, og hvordan disse kan relateres til den moderne ledelse. 

 

3.3.1 Den moderne ledelse 
Ledelse har gennem tiden været præget af uddelegering og styring af arbejdsgange (Alvesson & Spi-

cer, 2011). Anderledes er det i dag, hvor ledelse ofte opfattes som en social relation (Lima, 2005). 

Med udgangspunkt i dette præges organisationer i dag ikke af hierarkiske strukturer, men oftere af 

flade strukturer, som muliggør tættere relationer mellem ledelse og medarbejdere. En af hovedopga-

verne i den moderne ledelse indebærer at fastholde organisationens vision under de konkrete betin-

gelser, som arbejdets udførelse kræver. Således må ledelsen sikre, at alle ved, hvad opgaven er, hvor-

for vi er her, og hvad berettigelsen for arbejdet er (Lima, 2005). Dette sker ved at kommunikere 

organisationens fælles værdier, mission og visioner, hvorfor der skabes en fælles ramme for i hvilket 

omfang ledelsen og medarbejderne kan udfolde sig (Chirimbu, 2014). 

 

Dernæst er en ledelsesopgave at sikre udførelse af det kommunikerede. I dag skal ledelsen være med-

skabende for medarbejdernes interesse for at udføre arbejdsopgaver, og dermed realisering af den 

enkelte medarbejders mål. Dette kræver ledelsens sikring af den enkelte medarbejders kompetencer 

i forhold til dennes arbejdsopgaver, og man må derfor som leder være i tæt dialog med sine medar-

bejdere for at kende deres behov (Lima, 2005). I forlængelse af dette påpeger Alvesson og 
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Sveningsson (2003), at et vigtigt træk ved moderne ledelse er evnen til at lytte til sine medarbejdere. 

Ikke blot i forbindelse med det professionelle, men generelt. Chirimbu (2014) tilslutter sig dette og 

beskriver, at den moderne ledelse handler om, hvordan man bør interagere bedre med sine medarbej-

dere og sikre sig, at de har de rette muligheder for udvikling. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående eksisterer der altså ikke én definition af ledelse, som kan danne 

ramme for rigtigt og forkert. Det er et spørgsmål om kontekst, og den moderne ledelse bør derfor tage 

udgangspunkt i organisationens situation og dens medarbejdere. 

 

Som nævnt er moderne organisationer ikke præget af en hierarkisk struktur, men af en mere flad 

struktur, som også har ændret kravene til, hvordan ledelsen kommunikerer og udstikker retningslinjer 

(Chirimbu, 2014). Lederens rolle er ikke længere at udtale en endegyldig sandhed, som danner retning 

for alle beslutninger. Den moderne ledelse skal i stedet virke som facilitator og en mediator, der sætter 

rammerne for ledelseskulturen. Således må den moderne ledelse tilvejebringe et sammenhængende 

og troværdigt organisatorisk miljø, og vide hvilke ønsker, der eksisterer hos organisationens med-

lemmer. Dette skyldes, at der sættes krav til ledelsen om at sikre passende organisatoriske rammer, 

som kan understøtte og manifestere medlemmernes evner og initiativer. For at understøtte disse ev-

ner, sættes der krav til den moderne ledelse om at decentralisere og uddelegere fra centralt niveau til 

lavere niveauer. Dette betyder ikke en mindskelse af ledelsens autoritet, men at ansvarlighed for og 

initiativ til beslutninger og handlinger sker på alle niveauer i organisationen (Chirimbu, 2014). 

 

I den forbindelse er relationel ledelse blevet udbredt. Her betragtes det moderne lederskab som noget, 

der deles mellem ledelse og medarbejdere. Ledelse bliver derfor et fænomen, der eksisterer forskelligt 

fra medarbejder til medarbejder. Dette skyldes, at relationel ledelse handler om, at være engageret i 

mange forskellige relationer og interaktioner for derigennem at kunne forstå og reagere på udfordrin-

ger i organisationen (Larsen & Rasmussen, 2015). 

 

En anden dominerende måde at tænke det moderne lederskab på er, ifølge Alvesson og Spicer (2011), 

transformationel ledelse. Dette er en tilgang, der ser lederskab som mere end blot et spørgsmål om 

handlinger, hvis formål er baseret på ledelsens ønske om at belønne eller sanktionere medarbejdere. 

Tværtimod søger denne ledelsestilgang at appellere til medarbejdernes følelse af en større helhed, 

som de med entusiasme ønsker at bidrage til. Således søger ledelsen at være et inspirerende eksempel, 
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have en tiltrækkende vision, vise hensyn og være intellektuelt stimulerende for at transformere med-

arbejdere til at være frivillige følgere (Alvesson & Spicer, 2011). 

 

Specialet vil analysere ledelsen i GIO samt hvilke udfordringer, der opstår på baggrund af denne med 

udgangspunkt i ovenstående teorier om ledelse. 

 

3.3.2 Ledelsesroller 
Selvom det virker meningsløst at lave en endegyldig definition af ledelse, så er det stadig muligt at 

give det et forsøg for at skabe overblik over kompleksiteten ved fænomenet. En måde hvorpå dette 

kan gøres er, ifølge Alvesson og Spicer (2011), ved at skabe metaforer, som indfanger det særlige i 

måden, hvorpå vi forstår fænomenet. En metafor kan således skabe mentale forestillinger, der er mere 

håndgribelige og til at forstå. 

 

Nogle af dem, der har skabt metaforer for ledelsesroller, er Hatch et al. (2005), der definerer rollerne 

bestyreren, kunstneren og præsten. Den første rolle, der præsenteres, er bestyreren, som er kendeteg-

net ved et fokus på rationel organisering, der skabes gennem teknisk ledelse. Dette kommer til udtryk 

i form af regnskab, processer og kontrolforanstaltninger, der skal overvåge og sikre kvalitet af pro-

dukter. Således søger bestyreren at skabe orden i en kaotisk verden. Selvom orden og kontrol er vig-

tigt for bestyreren, så er der blandt ledere en anerkendelse af, at der eksisterer en fare ved at blive for 

fokuseret på denne rolle. Hatch et al. (2005) argumenterer derfor for, at der er brug for en grad af 

kaos for, at ordenen ikke bliver hæmmende for udviklingen af organisationen. Dette skabes gennem 

kreativitet, der sikrer innovation, og at organisationen ikke stagnerer eller mislykkes i sine forsøg på 

at tilpasse sig omverdenen (Hatch et al., 2005). 

 

Den anden rolle som Hatch et al. (2005) præsenterer er kunstneren. Denne rolle relaterer sig til den 

kreative leder. Ved at underminere al gammel tro og samtidig frigive fantasien kan kunstneren indføre 

kaos, der enten kommer til udtryk ved at være destruktiv eller produktiv. Dette betyder, at man som 

leder i form af kunstneren må omfavne de muligheder for forandring, som kaos medfører. Ofte kan 

forandringer i organisationen dog skabe frygt hos medarbejderne. Derfor kan denne rolle frygtes af 

mange, da man som medarbejder kan frygte det rum som kaos frigiver, og som erstatter de oplevede 

fordele ved orden og sikkerhed. Kunstneren og bestyreren er modsætninger, men Hatch et al. (2005) 

påpeger, at både kreativitet og rationalitet er vigtige kræfter i en organisation. 
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Dette leder videre til den tredje ledelsesrolle, præsten. Præsten søger at formidle orden og kaos ved 

at give mod og inspirere medarbejdere til at omfavne organisationens kreative potentiale, og samtidig 

berolige medarbejderne til at imødekomme den potentielle frygt for det ukendte. En leder må derfor 

påtage sig kunstnerens rolle, når der skabes store forandringer i organisationen. Men som præsten må 

man samtidig med, at fantasien fremmes hos medarbejderne, også forsikre dem om, at de trygt kan 

se frygten i øjnene. Således må præsten symbolisere de dybe værdier, der tillader medarbejdere at 

konfrontere forandringer. Præsten er herunder kendetegnet ved at berolige organisationens medlem-

mer og forsikre dem om, at der er et behov for forandringer, og at disse ikke vil være ødelæggende 

(Hatch et al., 2005). 

 

Det er endelig vigtigt at pointere, at rollerne ikke skal ses adskilt, men at man som leder må kombinere 

de tre ledelsesroller for at skabe effektivitet (Hatch et al., 2005). 

 

  
Figur 4: Hatch et al. (2005) De tre ledelsesroller 

 
 
3.3.3 Ledelse i sygehusvæsenet 
I analysen af ledelse i sygehusvæsenet er det vigtigt at forstå den faglighed, der præger kulturen såvel 

som ledelsen. Ifølge Mo (2008) må man derfor se sygehusvæsenet som et institutionelt felt, der er 

struktureret omkring medicin som vidensfelt. Dette indebærer, at organisatoriske elementer, herunder 

ledelse, altid vil blive set i lyset af medicinsk logik. Derudover er strukturering af ledelse på sygehuse 

etableret på baggrund af medicinske specialer, hvor der er tradition for, at man leder sit eget felt. 

Dette betyder, at ledelse ses som et sundhedsfagligt ansvar og ikke som et selvstændigt vidensfelt 
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(Mo, 2008). Ifølge Buchanan et al. (1997) er der en opfattelse blandt sundhedsfaglige ledere om, at 

ledelse er let at lære, og at mange derfor udtrykker modstand overfor ikke-medicinsk personale, som 

træffer beslutninger, der har indvirkning på patientpleje. 

 

Sundhedsfagligt personale i ledende stillinger antages at have autoritet blandt medicinske kollegaer, 

og samtidig er de i stand til at påvirke faglige prioriteter (Mo, 2008). Således bliver faglig ekspertise 

centralt i opbygningen af det organisatoriske. Som sundhedsfaglig leder har du adgang til ekspertise, 

der muliggør en prioritering af det medicinske vidensområde fremfor det ledelsesmæssige. En leder 

med en mindre sundhedsfaglig baggrund vil derfor ikke have den samme adgang til den medicinske 

viden, og derfor sættes sundhedsfaglige ledere i en unik position over ikke-sundhedsfaglige (Mo, 

2008). 

 

Ledelse i sygehusvæsenet skal derfor på baggrund af ovenstående ses i lyset af det faglige udgangs-

punkt, der har stærk indvirkning på anerkendelsen af behovet for ledelse, og der synes generelt at 

være en ambivalens overfor ledelse (Mo, 2008). Dette er relevant for specialets analyse af ledelsen i 

GIO, da det kan være med til at årsagsforklare sammenhænge og handlinger. 
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3.4 Medarbejdere 
Sidste del af specialets teoretiske analyse fokuserer på medarbejdere. De valgte teorier har til formål 

at belyse, hvordan GIO rekrutterer og udvælger medarbejdere, samt hvorledes disse integreres i af-

delingen, motiveres og fastholdes. 

 

3.4.1 Person-Organization fit vs. Person-Job fit 
Der eksisterer en generel anerkendelse af, at det i en rekrutteringsproces er vigtigt, at der er fokus på, 

hvorledes kandidaten passer til stillingen eller organisationen (Valentine et al., 2002). Således findes 

der to generelle orienteringer, som kan benyttes: et Person-Organisation fit eller et Person-Job fit. Et 

Person-Job fit er kendetegnet ved, at der er fokus på at finde det rigtige match mellem kandidaten og 

den stilling, der søges til. Der er altså fokus på selve stillingens krav, og hvorledes en kandidat kan 

opfylde disse med sine kvalifikationer. Oftest er dette fokus mest dominerende hos ansøgeren, men 

ses i høj grad også benyttet i stillinger, hvor faglige kompetencer til det givne område er afgørende 

(Sekiguchi & Huber, 2011). 

 

Anderledes er det for et Person-Organization fit, der er kendetegnet ved, at der er fokus på en sam-

menhæng mellem kandidaten og organisationens kultur, værdier etc. (Sekiguchi & Huber, 2011). 

Dette fokus baseres altså på værdier og mål hos henholdsvis kandidat og organisation, og hvorledes 

disse kan forenes. Fra kandidatens synspunkt er der fokus på, hvorvidt en organisation kan understøtte 

de behov, der eksisterer hos kandidaten, og om organisationens kontekst passer til kandidatens per-

sonlighed (Valentine et al., 2002). Dette fokus er i dag dominerende i mange organisationer, da det 

har den største effekt på fastholdelse og følelsen af at høre til i en organisation (Sekiguchi & Huber, 

2011). 

 

Spørgsmålet om fit baseres altså på udvekslingen mellem medarbejdere og organisationen, og en 

forventning om gensidighed spiller en vigtig rolle i den enkeltes tilpasning til det organisatoriske 

miljø og organisationens relation til medarbejderne (Valentine et al., 2002). Således spiller den psy-

kologiske kontrakt en central rolle i forholdet efter den indledende proces, som har vurderet “fittet”. 

Psykologiske kontrakter etablerer forholdet mellem medarbejdere og organisationen ved at skabe 

hengivenhed, tillid og forventninger. Medarbejderen udfører hertil sit arbejde med den forståelse, at 

organisationen vil yde den aftalte kompensation, som kan være den aftalte løn, uddannelse, organi-

sationskultur eller andre aftalte eller forventede elementer (Valentine et al., 2002). Det er derfor af-

gørende, at organisationen er eksplicit omkring den kompensation, som de kan give, og at 
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medarbejderen er eksplicit omkring sine ønsker. Således kan organisationer styrke den psykologiske 

kontrakt og ansættelsesforholdet ved at opfylde og understøtte “fittet” og derved fremstå pålidelige 

(Valentine et al., 2002). 

 

Når medarbejdernes personlighed og organisationskulturen spiller positivt sammen, så skabes der 

yderligere positive synergier. Ifølge Caldwell og O’Reilly (1990) ses der en tydelig sammenhæng 

mellem Person-Organization fit og medarbejdernes tilfredshed, effektivitet og stressniveau. Dette be-

tyder, at hvis der er en høj grad af match mellem medarbejderne og organisationens kultur og arbejds-

miljø, så vil der skabes et øget engagement i organisationen, og dette vil endvidere forbedre medar-

bejdernes opfattelse af sammenhæng mellem deres personlige værdier og organisationens værdier 

(Valentine et al., 2002). Et fit mellem organisationskulturen og medarbejderens personlighed er altså 

afgørende for ansættelsens forløb. 

 

3.4.2 Fastholdelse af medarbejdere 
Set i lyset af specialets opfattelse af medarbejdere som en afgørende ressource i en organisation, 

finder jeg det relevant at undersøge, hvorledes GIO vælger at motivere og fastholde sine medarbej-

dere. Dette vil blive gjort ud fra et kultur- og ledelsesperspektiv. Endvidere ser specialet motivation 

som subjektivt, hvorfor dette kan variere, og der ikke tages udgangspunkt i en specifik teori om med-

arbejdermotivation. 

 

Generelt set er motivationsbegrebet gået fra at omhandle økonomiske og ydre incitamenter til at om-

handle mere subjektive, indre incitamenter (Hansen et al., 2012). Med udgangspunkt i specialets vi-

denskabsteoretiske ståsted og fokus på organisationskultur er dette positivt. Den subjektive opfattelse 

af motivation og fastholdelse vil derfor være centralt for specialet. 

 

Ifølge Phillips og Connell (2003) er fastholdelse af medarbejdere vigtigt og vil kun blive vigtigere i 

fremtiden. Ledere må derfor være i stand til effektivt at analysere, forstå og håndtere dette. Fasthol-

delse af medarbejdere er tæt forbundet med motivation, arbejdsglæde og engagement (Phillips & 

Connell, 2003). Engagement betegner i denne sammenhæng en følelsesmæssig tilknytning til arbejds-

livet, som består af organisationen, afdelingen, kollegaer, ledelsen og konkrete arbejdsopgaver (Han-

sen et al., 2012). Krifa har sammen med Videncenter for God Arbejdslyst og Institut for Lykkeforsk-

ning udarbejdet en rapport, der har målt og beskrevet danskernes arbejdsglæde. Rapporten hedder 
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God Arbejdslyst Indeks 2019 og er en kortlægning af de syv faktorer, der primært skaber arbejdslyst 

og engagement hos danskerne. De syv faktorer omhandler, 1) hvorvidt ens arbejde giver mening, 2) 

om man oplever at kunne mestre sit arbejde, 3) om der er balance mellem arbejdsliv og privatliv, 4) 

oplevelsen af den ledelse man udsættes for, 5) om der er en oplevelse af medbestemmelse, 6) om man 

kan se konkrete resultater af sit arbejde og sidst 7) kollegaskab. Disse faktorer, som er undersøgt, 

forklarer tilsammen 74% af, hvad danskernes arbejdslyst består af (God Arbejdslyst Indeks 2019). 

 

Figur 5: God Arbejdslyst Indeks 2019 – 7 faktorer for arbejdslyst 

 

Ifølge rapporten så kræver arbejdet med at sikre trivsel og engagement prioritering, som både skal 

komme fra organisationen, ledelsen og medarbejderen selv. Ifølge Phillips og Connell (2003) handler 

det dog i høj grad om, at man som organisation skal stræbe mod at blive arbejdstagernes foretrukne 

valg. Dette involverer, at organisationen tilegner sig de bedste talenter, motiverer disse og sørger for, 

at de er tilfredse og loyale ved at udvikle dem, så de kan vokse som individer og udvikle deres kom-

petencer (Phillips & Connell, 2003). Alt dette er med til at sikre fastholdelse af medarbejderne og er 

i overensstemmelse med de værdier, som God Arbejdslyst 2019 har identificeret. 

 

I relation til GIO er det, med udgangspunkt i ovenstående, interessant at undersøge, hvad organisati-

onen gør for at fastholde og motivere sygeplejerskerne, samt hvilke faktorer, der påvirker sygeplejer-

skernes arbejdslyst. 
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3.5 Specialets analysestruktur 
I dette afsnit redegøres der for specialets analysestruktur, og hvordan ovenstående teoretiske forstå-

else benyttes til at strukturere specialet for at besvare problemformuleringen: Hvordan oplever syge-

plejerskerne organisationskulturen og ledelsen i Gastroenhedens Intensive Observationsafsnit, og 

hvilke interne udfordringer opstår på baggrund af dette? 

 

For at sikre en tilfredsstillende besvarelse er analysen, med udgangspunkt i problemformuleringen, 

delt op i tre dele, som er illustreret nedenfor: 

 

 
 

3.5.1 Analysedel 1 - Kultur 
I denne analysedel vil jeg belyse og redegøre for kulturen i GIO. Dette gøres for at identificere rele-

vante elementer i kulturen, der henholdsvis udgør udfordringer og styrker. Analysen tager udgangs-

punkt i Scheins kulturanalyse, og teorien vil blive anvendt sammen med indhentet relevant empiri. 

Dette gøres for at definere den specifikke kultur i GIO. Denne del af analysen vil danne et overordnet 

grundlag for forståelsen af GIO, og vil derfor blive anvendt i den videre analyse. 

 

3.5.2 Analysedel 2 - Ledelse 
Anden del af specialets analyse vil belyse ledelsen i GIO. Herunder vil der blive redegjort for ledel-

sens rolle, motivationen for at blive leder samt ledelsesformen, og hvordan de fysiske omgivelser 

spiller en rolle i opfattelsen af ledelsen. Hertil benyttes teorier om moderne ledelse, herunder Hatch 

et al.’s (2005) ledelsesroller, sammenholdt med forståelsen af ledelse i sygehusvæsenet. 
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Efterfølgende vil jeg se nærmere på, hvordan ledelsen påvirker afdelingen, samt hvilke fordele og 

ulemper ledelsesformen skaber. 

 

3.5.3 Analysedel 3 - Medarbejdere 
Sidste del af specialets analyse vil tage udgangspunkt i medarbejderne i GIO. I denne del vil jeg 

undersøge, hvad der motiverer medarbejderne og skaber fastholdelse, samt redegøre for rekrutterings-

processen og dennes påvirkning på fastholdelsen af sygeplejerskerne. For at gøre dette benytter jeg 

teorien om Person-Organization fit og Person-Job fit sammen med Krifas God Arbejdslyst Indeks 

2019 om, hvad der skaber arbejdsglæde for danskerne. 
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4.0 Metode 
Dette kapitel har til formål at klarlægge de metodiske overvejelser, der ligger til grund for specialet 

på baggrund af relevant teori. Først vil kapitlet præsentere, hvordan casestudiet af Gastroenhedens 

Intensive Observationsafsnit (GIO) danner ramme for det analytiske arbejde. Dernæst fremlægges 

det videnskabsteoretiske standpunkt, som specialet hviler på samt hvilke overvejelser, der danner 

grund for specialets tilblivelse og udformning. Herefter præsenteres opgavens empiri, og herunder 

dataindsamlingen og den efterfølgende behandling og anvendelse af data. På baggrund af dette vil 

relevante metodiske problemstillinger blive fremstillet og begrundet. Slutteligt vil kapitlet frem-

lægge, hvordan valget af fremgangsmåde i samskabelse med valg af metodiske, analytiske og teore-

tiske metoder sikrer validitet og en refleksiv besvarelse af den valgte problemformulering. 

 

Generelt er udgangspunktet for specialets metode en abduktiv tilgang, da specialet tager afsæt i en 

række iagttagelser, som har vakt undren. Det er således en kreativ proces, der ikke er strengt logisk 

(Ryberg, 2016; Alvesson & Kärreman, 2011). 

 

4.1 Casestudie 
4.1.1 Hvad er et casestudie? 
Casestudiet har særlige muligheder for udarbejdelse af dybdegående forskning, da studiet tager ud-

gangspunkt i det enkeltstående og konkrete tilfælde, samt er afgrænset til et mindre geografisk om-

råde eller et begrænset antal personer, som danner ramme for casestudiets mål (Gomm et al., 2000). 

Det er endvidere karakteriseret ved at være en forskningsmetode baseret på en logik, der binder forsk-

ningsspørgsmål, fænomener, dataindsamling og analyse sammen i én forskningsstrategi. Casestudiet 

er derfor oplagt til at undersøge sammenhængende adfærdsforhold, og forklare udvalgte fænomener 

gennem dybdegående analyse af den udvalgte case. Dette skyldes muligheden for at undersøge og 

analysere data i en specifik kontekst, da man med casestrategien som forsker undersøger udvalgte 

fænomener, som de forekommer i den “virkelige verden” (Ramian, 2012). 

 

Ifølge Yin (2003) så kan casestudiet, som empirisk metode, beskrives således: “A case study is an 

empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, especially 

when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident” (s. 13). 
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Casestudiet kan således bruges til at forklare antagede kausale sammenhænge i den “virkelige ver-

den”, som er for komplekse til spørgeskemaer og eksperimentstrategier (Yin, 2003). 

 

Dette speciale vil tage udgangspunkt i GIO som case, og har til formål at undersøge og besvare spe-

cialets problemfelt. Ved at gøre brug af casestudiet som forskningsmetode er det mulig at undersøge 

de udvalgte fænomener således, at det bidrager til at nuancere problemstillingen og mit syn på virke-

ligheden (Flyvbjerg, 2010). Casestudiet benyttes endvidere, da konteksten i casen har stor relevans 

for de fænomener, der undersøges i specialet. 

 

Et casestudie kan enten være et singlecase eller multicase design (Ramian, 2012). Som forsknings-

metode har jeg valgt at benytte et singlecase design, da forskningsfeltet kræver, at flere forhold ana-

lyseres for at skabe en acceptabel besvarelse af specialets problemformulering. Ifølge Yin er en af 

rationalerne for at vælge et singlecase design, at der er tale om, at målet er at belyse omstændighe-

derne og forholdene i en hverdag eller almindelig situation (Yin, 2003). Dette er gældende for speci-

alet, som søger at belyse fænomener i GIOs hverdag. Med udgangspunkt i dette muliggøres det gen-

nem specialets analyse af kultur, ledelse og medarbejdere at forstå og undersøge specialets problem-

formulering. 

 

4.1.2 Begrænsninger ved casestudiet 
Ved at vælge et casestudie opstår der både muligheder og begrænsninger. Først og fremmest betyder 

valget af et singlecase design, at det begrænser specialets generaliserbarhed (Andersen, 2019). Ifølge 

Eriksen (2016) er dette dog ikke aktuelt, da lokale fænomener kan trækkes op på et højere og univer-

selt niveau. Jeg mener derfor, at singlecase studiet ikke er problematisk, da specialets problemformu-

lering tager udgangspunkt i én specifik afdeling, nemlig GIO. 

 

Endvidere tager specialet udgangspunkt i en case, som er valgt af mig selv. Dette betyder, at afgræns-

ningen af, hvad der danner ramme for casen og dens kontekst, er et valg som jeg som forsker har 

truffet. Derfor er casestudiet påvirket af disse valg, og det har betydning for, hvad der bliver set og 

overset (Ramian, 2012). 
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4.2 Videnskabsteori 
Denne del af metodekapitlet præsenterer specialets videnskabsteoretiske standpunkt, samt hvilken 

betydning dette har for udførelsen af specialet. 

 

Videnskabsteori beskæftiger sig med, hvordan man skaber viden gennem videnskaben, og hvilken 

slags viden videnskaben kan levere (Fuglsang et al., 2013). I forhold til videnskabsteori er det derfor 

essentielt at se nærmere på begreberne ontologi og epistemologi. Ontologien omhandler antagelser 

om virkeligheden, dennes beskaffenhed, om det værende og om tingenes væsen. Det epistemologiske 

omhandler på den anden side antagelser om erkendelsens væsen, hvad viden er, hvad vi kan opnå 

viden om, og hvordan man bør gå frem i videnskaben for at opnå viden (Juul & Pedersen, 2012). 

 

I indeværende speciale tages der udgangspunkt i medarbejdernes opfattelse af organisationen. Derfor 

vil den videnskabsteoretiske tilgang være fænomenologisk og hermeneutisk, da disse tilgange begge 

tilhører fortolkningsvidenskaberne, og de vil gøre det muligt at besvare specialets problemstilling. 

 

4.2.1 Fænomenologi 
Fænomenologi er læren om det, der viser sig for os (Husserl, 1980). Derved er virkeligheden det, der 

viser sig for vores erfaring, og den kan derfor ikke forklares uafhængigt af de erfarede subjekter, som 

den viser sig for. Således repræsenterer fænomenologien et opgør med positivismen og dennes natur-

videnskabelige tænkemåde, som udelukker subjektets egen erfaring (Juul & Pedersen, 2012). Fæno-

menologien søger at belyse livet, som det er, og derved indfange og bygge erkendelsen på oplevelsen 

eller erfaringen som den umiddelbare meningsskabelse, der sker i menneskers individuelle erfarings-

verden. Den fænomenologiske refleksion bør derfor være at skabe et fordomsfrit univers, der beskri-

ver erfaringer i første persons-perspektiv - altså den, som har oplevet eller erfaret (Husserl, 1980). 

Dette skyldes, at fænomenologien sætter subjektet som centrum for verden, fordi denne er som den 

nu engang opleves i bevidsthedens umiddelbare erfaring. Således spiller subjektet og fortolkning helt 

centrale roller, og verden kan ikke belyses uden at tage højde for vores erkendelse og fortolkning 

heraf (Juul & Pedersen, 2012). 

 

Et vigtigt begreb i fænomenologien er livsverden (Husserl, 1980). I fænomenologien ses denne som 

en social, kulturel og historisk kontekst, der danner en særlig meningshorisont for den enkelte. Dog 

er det vigtigt at pointere, at subjektet ikke er en isoleret størrelse, hvorfor den livsverden, som ved-

kommende referer til, er kollektiv. Intersubjektivitet er derfor et centralt aspekt i fænomenologien 
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(Justesen & Mik-Meyer, 2010). Denne intersubjektivitet vil komme til udtryk i specialets empiri, 

hvor respondenterne udtrykker holdninger om den sociale kontekst de indgår i, og specialet baseres 

derfor på subjektive opfattelser af virkeligheden. Dette betyder, at oplevelser kan være forskellige fra 

respondent til respondent, og oveni det vil jeg som forsker yderligere søge at forstå respondenternes 

subjektive livsverdener, og min egen subjektivitet vil tillægges. 

 

I fænomenologien kan man altså ikke tale om den neutrale forsker, som man gør i positivismen (Ju-

stesen & Mik-Meyer, 2010). Subjektet og dennes subjektive erfaringer er ofte det, der danner grund-

lag for analysegenstanden, og der skabes et ideal om forskeren som en person, der er i stand til at leve 

sig ind i andres livsverden (Laverty, 2003; Justesen & Mik-Meyer, 2010; Dowling, 2005). Således 

tager fænomenologien udgangspunkt i specifikke og subjektive erfaringer fremfor generelle omstæn-

digheder, hvorfor resultaterne ikke er generaliserbare (Rendtorff, 2018). En væsentlig egenskab ved 

den fænomenologiske forsker er derfor empati og evnen til indlevelse (Justesen & Mik-Meyer, 2010). 

 

Fænomenologien baseres på en åben tilgang, og låser sig ikke fast i en bestemt metodisk tilgang 

(Rendtorff, 2018). Dog lægger retningen op til overvejende brug af kvalitative metoder (Kvale & 

Brinkmann, 2008). Derfor har fænomenologien været medbestemmende til mit valg af metode. 

 

4.2.2 Hermeneutik 
Udover fænomenologien tager specialet også udgangspunkt i hermeneutikken som ståsted. Dette 

skyldes, at jeg som forsker gennem en hermeneutisk fortolkning kan forstå det ukendte, jeg står over-

for (Højberg, 2018). 

 

I hermeneutikken fremkommer erkendelsen som en pendling mellem helhedsforståelse og delforstå-

else af den genstand, der ønskes fortolket (Højberg, 2018). Det vil sige, at når man ser nærmere på 

delene og den sammenhæng, de udgør, så ændres den tidligere helhedsforståelse. Således er den her-

meneutiske cirkel en vekselvirkning mellem helhed og del, når man fortolker, og man kan ikke forstå 

delene uden en vis forståelse af helheden. Omvendt kan helheden heller ikke forstås uden at have 

forståelse for delene. Det meningsskabende er og forståelsen for fænomener sker altså mellem delene 

og helheden (Juul, 2012). Der findes ikke en endegyldig sandhed, og derfor fortsætter fortolknings-

processen indtil der er opnået en gennemarbejdet og modsigelsesfri forståelse af genstandsfeltet 
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(Højberg, 2018). Specialet anvender den hermeneutiske cirkel, da analysen er bygget op af tre dele, 

der løbende analyseres i forhold til helheden for at besvare problemformuleringen. 

 

Som i mange andre videnskabsteoretiske retninger, så er der også i hermeneutikken forskellige grene 

(Højberg, 2018). Specialet tager udgangspunkt i Hans-Georg Gadamers (2013) filosofiske hermeneu-

tik. I denne er forskeren ikke en neutral observatør, som skal finde sandheden om virkeligheden. 

Tværtimod bibringer forskeren fordomme til forståelsesprocessen bevidst eller ubevidst. Dette skyl-

des, at man ifølge Gadamer ikke kan træde ud af den verden, man lever i og derved betragte fæno-

mener udefra (Juul, 2012). Der er tale om en betingelse for den menneskelige erkendelsesproces sna-

rer end en metode, og derfor er cirklen ontologisk (Højberg, 2018). Således er empirien påvirket af 

fordomme, som derved udgør en forståelseshorisont hos forskeren (Gadamer, 2004). Forståelsen sker 

altså i mødet med fænomenerne og fortolkes ud fra forskerens forforståelse, der går forud for den nye 

forståelse (Højberg, 2018). 

 

Med udgangspunkt i ovenstående vil min egen begrebsverden og eventuelle fordomme afspejles i 

fortolkningen af specialets empiri. Dette er relevant set i lyset af min motivation for at belyse speci-

alets genstandsfelt, samt mine relationer til sygeplejersker i familien og i min omgangskreds, der har 

gjort mig opmærksom på de fænomener, der belyses i specialet. Fortolkning af empirien vil derfor 

være påvirket af dette. 

 

Både hermeneutikken og fænomenologien søger en fortolkende forståelse af meningsfulde fænome-

ner (Juul & Pedersen, 2012). Hertil mener begge retninger, at der ikke findes rene kendsgerninger, 

da de alle til at begynde med er udvalgt af vores bevidsthed, og således altid er fortolkende kendsger-

ninger (Justesen & mik-Meyer, 2010). Det er netop dette sammenspil mellem de videnskabsteoretiske 

retninger, der ligger til grund for mit valg af disse. Dog vil hermeneutikken ofte påtage sig en mere 

fremtrædende rolle end fænomenologien. Til at skabe balance mellem de to roller benyttes det semi-

strukturerede interview, hvor der både stilles veldefinerede spørgsmål og improviserede spørgsmål 

for at belyse respondenternes livsverden. 

 

4.3 Kvalitativ metode 
I følgende afsnit vil der redegøres for den kvalitative metode og ovennævnte interviewstruktur, samt 

hvordan disse benyttes i forlængelse af specialets videnskabsteoretiske ståsted. 
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Jeg har valgt at benytte den kvalitative metode, da jeg blev nysgerrig på at undersøge sygeplejersker-

nes opfattelse af kultur, ledelse og disses konsekvenser for fastholdelse. Samtidig fik jeg mulighed 

for at lave interviews i GIO, da en bekendt, som nu er på barsel, er ansat i afdelingen. Det synes derfor 

oplagt, at vælge den kvalitative metode, da jeg havde mulighed for at komme tæt på sygeplejerskerne. 

 

Ifølge Eriksen (2016) kan den kvalitative metode, med udgangspunkt i at undersøge lokale fænome-

ner, trækkes op til at vise det universelle. Med udgangspunkt i dette mener jeg også, at den kvalitative 

metode er relevant til at belyse specialets problemformulering, og at den ikke fremstår som en be-

grænsning. 

 
4.3.1 Om den kvalitative metode 
Med udgangspunkt i specialets videnskabsteoretiske ståsted er det valgt at benytte den kvalitative 

metode til dataindsamlingen. Denne metode er velegnet til at beskrive fænomener i deres kontekst 

(fænomenologi), og med udgangspunkt i dette lave en fortolkning (hermeneutik), der giver en forstå-

else af de undersøgte fænomener (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Den kvalitative metode er derfor 

oplagt i kombination med fænomenologien og hermeneutikken. Den kvalitative metode er interesse-

ret i at kortlægge og detaljeret forklare mønstre og disses variation. Derfor stiller den kvalitative 

metode krav til, at forskeren må arbejde systematisk, men samtidig skal kunne improvisere, når dette 

kræves (Frers et al., 2017). Den kvalitative metode er også relevant i forhold til casestudiet, da den 

interesserer sig for at belyse subjektive handlinger. Metoden gør det muligt at fortolke, forstå og 

typificere subjekters meningsunivers (Justesen & Mik-Meyer, 2010). 

 

I indeværende speciale benyttes kvalitative interviews i kombination med etnografi som metode for 

dataindsamling. Dette valg er gjort med ønske om at undersøge og forstå, hvordan sygeplejerskerne 

i GIO oplever organisationskulturen, og hvad deres mening er om denne. Ydermere benyttes etnografi 

for at komme tættere på respondenternes perspektiv, da forskeren her kan undersøge respondenternes 

interaktion og kommunikation i deres naturlige omgivelser (Juul, 2012). 

 

Ved den kvalitative metode er det vigtigt, som forsker, at have fokus på, at undersøgelsen af de valgte 

fænomener er velfunderet (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Dette gøres ved at sikre overensstemmelse 

mellem begreber, teori og metode. Dette refererer til de videnskabsteoretiske begreber reliabilitet og 

validitet, som beskrives nedenfor. Med udgangspunkt i specialets brug af fænomenologi, hermeneutik 

og kvalitativ metode vurderer jeg, at der er skabt en velfunderet undersøgelse. 
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4.3.2 Reliabilitet og validitet 
Reliabilitet og validitet er begreber, der stammer fra positivismen (Juul & Pedersen, 2012). Dog er 

disse begreber stadig relevante, når der er tale om kvalitativ forskning. Reliabilitet handler om kon-

sistensen og troværdigheden af forskningsresultater. Dermed er reliabilitet ofte et spørgsmål, som 

sættes i relation til, hvorvidt et forskningsresultat kan reproduceres på et andet tidspunkt og af andre 

personer. Ved kvalitative interviews er det særlig relevant, om respondenterne vil ændre deres svar i 

interviewet, og om de vil give andre svar, hvis det var en anden forsker (Kvale & Brinkmann, 2008). 

I dette speciale har jeg søgt at skabe reliabilitet i interviewene ved at undgå ledende spørgsmål. Dette 

skyldes, at ledende spørgsmål, når de stilles ubevidst, kan påvirke svarene fra respondenterne, hvorfor 

det kan have indflydelse på udfaldet af specialets analyse og konklusion (Kvale & Brinkmann, 2008). 

Der optræder dog enkelte lukkede spørgsmål, som jeg vurderer, ikke har indflydelse på partiskhed og 

specialets konklusion. 

 

Validitet omhandler sandheden, rigtigheden og styrken af et udsagn. Således handler validitet i sam-

fundsvidenskaberne om, hvorvidt en metode reelt undersøger det, som den har til formål at undersøge, 

og i hvilken udstrækning forskerens observationer i virkeligheden afspejler de fænomener, som øn-

skes belyst. Denne opfattelse af validitet er med til at sikre, at kvalitativ forskning kan ses som vi-

denskabelig viden (Kvale & Brinkmann, 2008). Validitet og reliabilitet er tæt forbundet, da valide 

data forudsætter, at der er validitet mellem de teoretisk definerede begreber og de definerede spørgs-

mål, samt at der er reliabilitet mellem de definerede spørgsmål og den registrerede data (Andersen, 

2019). 

 

Ovenstående gøres gældende i specialet ved, at jeg er bevidst og eksplicit om til- og fravalg, og ved 

at give læseren indsigt i relevante teoretiske og metodiske overvejelser. Endvidere ønsker analysen i 

indeværende speciale ikke at lede til generaliserbare konklusioner, men at skabe en forståelse for de 

fænomener, der eksisterer i GIO. Specialet vil derfor belyse analysens resultater ud fra relevant teori 

med det formål at opnå en fyldestgørende tolkning af empirien. 

 

4.3.3 Det kvalitative interview 
I forhold til at undersøge de fænomener, der påvirker de interne forhold i GIO, så benyttes det kvali-

tative forskningsinterview. Denne metode er valgt i forlængelse af specialets formål om at belyse 

respondenternes livsverden og erfaringer. Ved at benytte interviews er det muligt at opnå en dybde-

gående besvarelse fra respondenterne. Således skabes der en empirisk indsigt i respondenternes 



 28 

livsverden og samtidig en udvidelse af forskerens egen forståelsesramme (Andersen, 2019). Denne 

metode er endvidere oplagt, da den er i overensstemmelse med specialets videnskabsteoretiske stå-

sted, da fænomenologien ønsker at illustrere, hvordan mennesker oplever fænomener i deres livsver-

den, og hermeneutiske forskere ønsker at skabe fortolkning af meninger (Kvale & Brinkmann, 2008). 

 

Forskningsinterviewet i indeværende speciale er opbygget med udgangspunkt i Kvale og Brinkmanns 

(2008) syv faser, som har til formål at guide forskeren fra idé til endelig forskning. De syv faser er 

som følger: Tematisering, design, interview, transskription, analyse, verifikation og rapportering. 

 

4.3.3.1 Design af interview 
For at skabe overblik over specialets empiriske data og analyse er interviewene opdelt med udgangs-

punkt i specialets tre fokusområder: Kultur, ledelse og medarbejdere. Ved at anvende denne struktur 

er der en forhåbning om, at respondenterne vil svare dybdegående på spørgsmålene således, at der 

sikres viden, der ellers kunne gå tabt grundet respondenternes naturlige fokus på, hvad der optager 

deres bevidsthed. 

 

For at opnå fleksibilitet i interviewene har jeg valgt at anvende det semi-strukturerede forskningsin-

terview. Dette er endvidere valgt i forlængelse af specialets videnskabsteoretiske ståsted, da det se-

mistrukturerede interview i høj grad er inspireret af fænomenologien (Kvale & Brinkmann, 2008). 

Den semi-strukturerede interviewstruktur er kendetegnet ved, at intervieweren har forberedt en række 

åbne spørgsmål forud for interviewet. Således kan respondenterne besvare disse og intervieweren har 

samtidig mulighed for at stille opfølgende og uddybende spørgsmål. Dette er en fordel, da der ofte er 

en teoretisk og praktisk viden omkring de fænomener, der undersøges, men som forsker er man alli-

gevel åben overfor nye informationer og perspektiver, som respondenterne således har mulighed for 

at beskrive (Andersen, 2019). 

 

For at skabe en ramme for interviewene havde jeg forberedt en interviewguide, som var tilpasset 

spørgsmål til henholdsvis sygeplejersker (bilag 2) og afdelingssygeplejersken (bilag 3). Dette mulig-

gjorde en glidende dialog, som stadig gav mig, som forsker, mulighed for at stille uddybende spørgs-

mål til de svar, respondenterne gav, som var relevante for specialets genstandsfelt. I spørgeguiden 

har jeg benyttet åbne spørgsmål for at sikre, at respondenterne kunne svare frit og dybdegående uden 
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at være påvirket af interviewerens begrænsninger. Således var der mulighed for at potentiel ny infor-

mation kunne komme frem. 

 

Respondenterne kendte ikke til spørgsmålene på forhånd, men var kort briefet om specialets gen-

standsfelt. Dette blev gjort for at skabe en ramme, men samtidig opnå umiddelbare svar og en fly-

dende dialog. Som interviewer benyttede jeg mig af, at de interviewede sygeplejersker og afdelings-

sygeplejersken ikke kendte mig på forhånd. Jeg positionerede mig fra start som ikke-sundhedsfaglig, 

og dette skabte en afslappet og tillidsfuld dialog. Dette kan også skyldes, at jeg mødte dem med en 

anden faglighed, og at specialets genstandsfelt heller ikke er afgørende for deres fag, hvorfor jeg ikke 

vurderede dem på deres faglighed og kompetencer. 

 

Spørgsmålenes rækkefølge er struktureret således, at de starter med spørgsmål til den enkelte respon-

dent og dennes faglige baggrund. Dette er for at indlede dialogen og skabe tryghed. Efterfølgende 

spørges der generelt ind for at afklare, hvad der fylder i respondentens bevidsthed, og for at sætte 

fokus på det, der er i specialets interesse at afklare. Disse spørgsmål handler primært om kulturen i 

GIO og afdelingen som arbejdsplads. Spørgsmålene herefter er mere konkrete i forhold til specialets 

tre områder: kultur, ledelse og medarbejdere. Generelt er spørgsmålene formuleret, så de er letforstå-

elige og er med til at skabe en uformel dialog. 

 

4.3.3.2 Respondenter 
Ved det kvalitative forskningsinterview er det som nævnt muligt at opdele respondenterne og lave 

specifikke spørgsmål til de valgte grupperinger. Dette har jeg gjort i forhold til respondenterne i GIO, 

der er blevet delt i to grupper, der består af henholdsvis sygeplejerskerne og afdelingssygeplejersken. 

Dette er gjort med udgangspunkt i, at de to grupper besidder meget forskellige roller i afdelingen, 

som kan være afgørende for deres svar. 

 

Forud for interviewene er alle respondenter blevet briefet om specialets genstandsfelt og interviewets 

praktiske ramme. Flere respondenter ønskede i den forbindelse af være anonyme, hvortil dette blev 

lovet for at skabe et frirum i interviewet, hvor respondenterne kunne tale uden tanke på konsekvenser 

ved deres udtalelser. Ønsket om anonymitet kan bunde i personlige forhold eller kritiske oplevelser 

med og i afdelingen, som kan være givende for specialet, og derfor er alle sygeplejersker gjort ano-

nyme. Afdelingssygeplejersken ønskede ikke selv at være anonym, men jeg har dog tilbudt 
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anonymitet og valgt at give hende et andet navn i specialet for at skabe neutralitet. Således mener jeg, 

at mine data er etisk produceret og med respekt for respondenternes ønsker. 

 

I transskriptionen af interviewene benyttes der fiktive navne på respondenterne. Dette er gjort for at 

skabe en mere levende oplevelse for læseren, som jeg mener, at tal eller bogstaver ikke ville kunne 

opfylde. 

 

I alt er der foretaget otte interviews, der er fordelt på to grupperinger. Den ene gruppe er syv inter-

views af sygeplejerskerne i GIO. Alle er uddannede sygeplejersker, som er ansat på mellem 25-37 

timer om ugen. Nogle af sygeplejerskerne besidder ekstra ansvarsområder. Disse er Lene, der er ko-

ordinerende sygeplejerske med specialistfunktion (ledelsesmæssige opgaver), Cecilie, der er klinisk 

udviklingssygeplejerske, Katrine, der er sorgressourceperson og Trine, der er klinisk vejleder og til-

lidsrepræsentant. De resterende interviewede sygeplejersker er alle basissygeplejersker (Søren, Pia 

og Nadja). De syv respondenter har været ansat i afdelingen imellem én måned og fem år. 

 

Den anden gruppe består af ledelsen repræsenteret af én respondent, afdelingssygeplejersken Jonna. 

Afdelingssygeplejersken er valgt for at belyse hendes kendskab til problemfeltet og for at opnå indsigt 

i hendes overvejelser omkring kulturen og ledelsen i GIO. 

 

Formålet med fordelingen af køn, arbejdstid, anciennitet og ansvar blandt respondenterne er, at vise 

et repræsentativt billede af afdelingen. Ydermere giver det en varieret besvarelse på spørgsmål angå-

ende de undersøgte fænomener, således at disse belyses ud fra forskellige synspunkter. Valget af 

respondenter er gjort på baggrund af fastsatte ønsker, som er fremlagt for afdelingssygeplejersken. 

Dette har været nødvendigt, da sygeplejerskerne har meget skiftende arbejdstider og for at skabe 

mindst mulig uro for patienterne på afsnittet. Ud af de otte respondenter er der én mandlig sygeple-

jerske. Dette er en afspejling af den reelle kønsfordeling blandt de ansatte i afdelingen, der primært 

består af kvindelige ansatte. 

 

4.3.3.3 Rammen for interview 
De otte interviews, der er foretaget, har alle tidsmæssigt ligget mellem 15 og 35 minutter. Alle inter-

viewene er foretaget i GIO på Hvidovre Hospital under delvis private forhold. Dette skyldes, at 
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sygeplejerskerne under interviewene har skulle have adgang til monitorering af patienter. Lokationen 

for interviewene er desuden valgt for at skabe mindst mulig besvær for respondenterne. 

 

Respondenterne blev spurgt af afdelingssygeplejersken, om de ville medvirke til interview og infor-

meret om disse pr. mail af samme. Dette skyldes, at jeg ikke kunne få adgang til oplysninger om de 

ansattes mailadresser. Flere sygeplejersker takkede nej til at medvirke, og det er derfor ikke min 

opfattelse, at det har haft betydning, at det er afdelingssygeplejersken, der har inviteret responden-

terne. 

 

Før interviewets begyndelse blev respondenterne briefet (bilag 4). Dette blev gjort for at forvent-

ningsafstemme og skabe fortrolighed mellem interviewer og respondenterne. Respondenterne blev 

samtidig lovet anonymitet. 

 

4.3.3.4 Transskribering og kodning af interview 
De otte foretagede interviews er alle transskriberede, og der er derefter tilføjet linjenumre for at kunne 

referere til konkrete citater i forbindelse med analysen og diskussionen. Transskriberingen er tilføjet 

som bilag 5-12. 

 

For at sikre en dybdegående forståelse af specialets datamateriale og respondenternes svar, er der 

foretaget en kodning af de transskriberede interviews. Dette skyldes, at en kodning kan klarlægge 

sammenhænge og mønstre i materialet. Når man koder et kvalitativt datamateriale, så er det udtryk 

for en proces, der gør det muligt at adskille, gruppere, omgruppere og linke data, således at der kon-

solideres mening og forklaringer (Grbich, 2007). Kodning er altså en metode der “enables you to 

organize and group similarly coded data into categories or “families” because they share some char-

acteristic – the beginning of a pattern” (Saldaña, 2009, s. 8). 

 

Kodningen i indeværende speciale er baseret på Saldañas (2009) kodningsmanual (figur 7) i kombi-

nation med Braun og Clarkes (2006) tematiske analyse (figur 8). Braun og Clarkes tematiske analyse 

er en fleksibel metode, der kan give et rigt og detaljeret overblik over kompleks data, da denne giver 

mulighed for at identificere, analysere og kortlægge mønstre. Den tematiske analyse kan enten være 

induktiv eller deduktiv. Den deduktive analyse er en metode, der søger at kode datamaterialet ved at 

benytte eksisterende temaer (Braun & Clarke, 2006). Dette er også tilfældet i indeværende speciale, 
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da de valgte temaer tager udgangspunkt i specialets genstandsfelt. De benyttede temaer er baseret på 

de syv faktorer, der fremgår i Krifas God Arbejdslyst Indeks 2019 (figur 5). Derudover er der valgt 

tre temaer, som Krifas rapport ikke berører. Det er vigtigt, at temaerne understreger pointer, der er 

vigtige i relation til den overordnede problemformulering, og ikke blot er valgt ud fra kvantificerbare 

mål (Braun & Clarke, 2006). Derfor er de valgte temaer relevante for specialets problemformulering. 

 

 
Figur 7: Saldañas (2009) fremgangsmåde for kodning 

 

Braun og Clarkes (2006) tematiske analyse er delt op i seks faser, som beskriver processen fra for-

skerens transskribering til den endelige analyse. Disse er illustreret nedenfor i figur 8. 
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Figur 8: Braun og 
Clarkes (2006) te-
matiske analyse 
 

 

Indledningsvis har jeg læst de transskriberede interviews igennem for at afsøge materialet for rele-

vante udtalelser fra respondenter, der kan danne grundlag for og understrege vigtige pointer i analysen 

og diskussionen. Herefter er selve kodningen foretaget i en ramme af tre kolonner. Den første kolonne 

er selve transskriberingen. Den anden kolonne er kodningen ud fra de valgte temaer, og tredje kolonne 

er yderligere refleksioner, der opstod undervejs (bilag 13). Endelig er de ti udvalgte koder blevet 

organiseret ud fra, om de er positive, negative eller neutrale (bilag 14). 

 

4.3.4 Etnografisk feltstudie 
For at styrke specialets empiri er de kvalitative interviews blevet suppleret med deltagende observa-

tioner i GIO. Dette er gjort, da sundhedsvæsenet generelt er præget af en stærk kultur, som kan være 

særlig ukendt for udefrakommende. 

 

Formålet med at anvende et etnografiske feltstudie som undersøgelsesmetode er at få en indsigt i de 

opfattelser og den adfærd, der udspiller sig hos de mennesker, man som forsker søger at forstå. Såle-

des forsøger jeg gennem observation, at blive klogere på, hvad sygeplejerskerne og afdelingssyge-

plejersken i GIO opfatter og føler, og hvordan de handler. Metoden er derfor kendetegnet ved, at 

forskeren forsøger “to grasp the native’s point of views, his relation to life, to realize his vision of his 

world” (Maegaard & Quist, 2005, s. 49). Med dette menes der, at man som forsker skal stræbe mod 
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at opleve verden, som den ser ud for de mennesker, der tilhører det område, man undersøger. I dette 

tilfælde er medarbejderne i GIO de “indfødte”, hvis verden jeg som forsker skal forsøge at sætte mig 

ind i. Denne undersøgelsesmetode adskiller sig derfor også fra mange andre ved, at forskeren er del-

tagende i livet, som denne forsøger at forstå (Maegaard & Quist, 2005). 

 

I forbindelse med mine indledende tanker om specialet og mine løbende samtaler med sygeplejersker 

i min omgangskreds, blev det tydeligt, at der i sundhedsvæsenet eksisterer en helt særlig kultur, som 

er præget af faglighed og hierarki, der rækker langt tilbage. Derfor kan et etnografisk feltstudie hjælpe 

mig som udefrakommende til bedre at forstå den verden, som jeg ønsker at undersøge. Således har 

denne undersøgelsesmetode på baggrund af adfærd og samtale gjort mig i stand til at forstå medlem-

merne af kulturen bedre, og dette har en påvirkning på specialets undersøgelse og analyse. Også her 

synes min positionering overfor sygeplejerskerne at være en fordel, da jeg som ikke-sundhedsfaglig 

person ikke vurderer dem. Dette synes at have medvirket til, at sygeplejerskerne har kunne agere 

forholdsvis upåvirket af min tilstedeværelse. Jeg ser derfor mine observationer i GIO som medvir-

kende til at kvalitetssikre min forskning. 

 

4.3.5 Metodiske begrænsninger 
Specialets problemformulering kan besvares ved at benytte andre metoder end de ovenfor valgte. 

Derfor redegøres der i følgende afsnit for nogle af de begrænsninger, der opstår som følge af den 

valgte metode. 

 

4.3.5.1 Casestudiet 
Ved at vælge et casestudie opstår der naturligt begrænsninger som følge af den valgte case. GIO er 

en semi-intensiv afdeling, hvor antallet af indlagte patienter i kritisk tilstand kan være svingende. 

Dette har stor betydning for det pres medarbejderne i afdelingen oplever. Interviewene til indevæ-

rende speciale er foretaget i januar og februar måned 2020 kort før coronavirussen ramte Danmark. 

Efterfølgende har virussen haft stor indflydelse på Danmark og på medarbejderne i GIO, der er en af 

de enheder, der håndterer de smittede patienter. Uforudsete faktorer, som ovennævnte, kan derfor 

være afgørende og udvikle sig i løbet af specialets skriveproces. Derfor er casestudiet også et øje-

bliksbillede af GIO, og dermed ikke en endegyldig sandhed om afdelingen. 

 

Specialet tager udgangspunkt i et singlecase design, hvilket også har betydning for eventuelle be-

grænsninger. Casestudiet har et fleksibelt design, som giver forskeren mange muligheder, men dette 
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kan også være en begrænsning, da det er forskeren, der på baggrund af til- og fravalg må sætte ram-

merne for studiet (Ramian, 2012). Jeg har for dette speciale valgt, at fokus ligger på kultur, ledelse 

og medarbejdere, hvorfor dette har betydning for specialets analyse. 

 

4.3.5.2 Det kvalitative interview 
Det kvalitative interview sætter også begrænsninger for specialet. Ifølge Kvale (1989) så er forsk-

ningsinterviewet nemlig ikke en fri samtale mellem to ligeværdige parter. Tværtimod mener Kvale, 

at interviewsituationen er kendetegnet ved en asymmetrisk struktur og et magtforhold mellem den, 

der foretager interviewet og den interviewede. Dette skyldes, at det ofte er intervieweren, der styrer 

samtalesituationen og emnerne for samtalen (Højberg, 2018). Modsætningsvis mener Fredslund 

(2001), at det forholder sig omvendt, da den interviewede selv bestemmer, hvad der bliver sagt, og 

hvad der forbliver usagt. Dette betyder, at vigtig information, som jeg som forsker ønsker at opnå, 

kan forblive usagt, og dette sætter den interviewede i en privilegeret situation. Respondenterne er 

altså med til at bestemme, hvilken viden jeg, som forsker, får kendskab til. 

 

En anden begrænsning er, at der i specialet ikke er benyttet andre end mig selv til at sikre kvalitet af 

datamaterialet og resultaterne. Således kunne specialets validitet være styrket ved fremsende det 

transskriberede materiale samt resultaterne til respondenterne for, at de kunne be- eller afkræfte det 

nedfældede. Dette vil også kunne belyse fortolkninger, som jeg har taget for givet gennem specialet. 

 

4.3.5.3 Etnografisk feltstudie 
I forhold til det etnografiske feltarbejde kan det være en begrænsning for mig, at jeg for medarbej-

derne i GIO fremstår som en ukendt faktor i deres hverdag, da dette kan have betydning for deres 

adfærd. Dette skyldes, at man som udefrakommende observatør ubevidst kan tage tid, fokus og energi 

fra de observerede i deres forsøg på at opfylde deres arbejde (Fine & Shulman, 2009). Denne be-

grænsning ved etnografien var gældende for specialet, da jeg flere gange oplevede et behov for at 

spørge ind til sygeplejerskernes arbejde for at forstå deres handlinger. 
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5.0 Analyse 
Dette kapitel vil præsentere tre analysedele, som består af henholdsvis kultur, ledelse og medarbej-

derfastholdelse. De vil blive analyseret i førnævnte rækkefølge. I analysedelen undersøger jeg GIOs 

kultur, og hvilke konsekvenser denne skaber for afdelingen. I kapitlets anden del analyserer jeg GIOs 

ledelse, samt hvad der karakteriserer afdelingssygeplejersken, som repræsenterer afsnittets ledelse. 

Jeg vil ydermere se nærmere på, hvilke udfordringer ledelsesformen skaber i afdelingen, og hvordan 

de fysiske rammer har en betydning. Slutteligt vil jeg belyse medarbejderstaben, og hvordan syge-

plejerskerne motiveres og fastholdes. 

 

5.1 Kultur 
Dette afsnit vil belyse den kultur, som udspiller sig i GIO. Der vil blive redegjort for, hvad der ka-

rakteriserer kulturen, hvilken indflydelse den har for afdelingen, samt hvilke udfordringer, der opstår 

som konsekvens af denne. Analysen bygges op efter Scheins (2004) kulturanalyse, og jeg vil derfor 

først analysere afdelingens artefakter efterfulgt af, hvilke værdier og normer, der præger den. Til sidst 

analyseres de grundlæggende antagelser i afdelingen. 

 

5.1.1 Artefakter 
I toppen af Scheins isbjerg er organisationens artefakter. Disse inkluderer alle fænomener, der kan 

høres, ses og føles, når man iagttager kulturen (Schein, 2004). Dermed omfatter dette bl.a. fysiske 

rammer, symboler, tøj og strukturer. Afdelingen GIO er placeret midt i den store bygning, som danner 

ramme for Hvidovre Hospital. Afdelingen er en mindre del af en større enhed og omfanget af arealet 

er lille og placeret for enden af en lang gang, hvor der næsten ikke kommer andet personale end dem, 

som arbejder i afdelingen. 

 

Personalet har et kontor og et personalerum/køkken (bilag 15) til rådighed, hvor de opholder sig i 

deres pauser, og når de skal lave dokumentation for patientkontakt. På kontoret er der placeret com-

putere og skriveborde langs væggene, og der er yderligere skærme på væggene, som viser monitore-

ring af patienterne på afdelingen. Dette betyder, at sygeplejerskerne under deres dokumentationsar-

bejde stadig skal være opmærksomme på de tildelte patienters tilstand, og de kan ikke blot koncen-

trere sig om én opgave. På kontoret hænger der ingen billeder eller andet vægpynt, og i kombination 

med, at der ikke er vinduer eller andet naturligt lys, så fremstår rummet koldt og sterilt. 
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I personalerummet/køkkenet er der også placeret skærme, der oplyser om patienternes tilstand. Dette 

antyder, at afdelingen hviler på teknisk og faglig kunnen, og at konstant årvågenhed tildeles stor 

betydning. Døren ind til personalerummet er delvist af glas, og sygeplejerskerne kan derfor se, hvad 

der sker ude på gangen, og dem på gangen (patienter, pårørende, kollegaer) kan se, hvad der sker inde 

i rummet. Dette, i kombination med monitoreringsskærmene, antyder en forventning om, at sygeple-

jerskerne er på standby og aldrig reelt har pause. Dette udtrykker bl.a. Pia, når hun forklarer “’Men 

vi er jo sjældent samlet til pauser eller andet. Vi er primært hos patienter, og når vi en sjælden gang 

sætter os i køkkenet, så er der en pårørende, der stikker hovedet ind og har 100 spørgsmål” (bilag 

10, linje 28-30). Under interviewene med respondenter oplevede vi endvidere flere gange at blive 

afbrudt, fordi de samtidig skulle have fokus på kurverne på skærmene, modtage patientopdateringer 

eller svare på spørgsmål fra kollegaer og pårørende. 

 

I personalerummet står også to massagestole og en briks, hvor sygeplejerskerne kan hvile sig, hvis 

de får mulighed for det på vagterne (bilag 15). Dette er et udtryk for, at man ønsker, at skabe et rum, 

hvor personalet kan koble af og få et afbræk fra arbejdet. Dog oplever jeg under mine observationer 

ikke, at stolene bliver brugt, eller at personalerummet i større grad bliver benyttet af sygeplejerskerne. 

Dette antyder Trine også “[...] fordi man er jo inde på stuerne for det meste, og så samles man bare 

lidt på kontoret” (bilag 9, linje 26-27). 

 

Indretningen af kontoret og personalerummet/køkkenet tyder generelt på, at der ikke er gjort mange 

overvejelser omkring indretningen af lokalerne, men at de først og fremmest skal fremstå praktiske 

og danne ramme om et fagligt fokuseret arbejdsmiljø. Dertil er der selvfølgelig praktiske hensyn 

såsom rengøring, der ikke kan negligeres. 

 

Alle de ansatte sygeplejersker i afdelingen bærer den påkrævede uniform, som består af enten en 

kjole eller bukser og T-shirt. Uniformen er hvid og kun brudt af personalets navneskilte, som også 

indikerer deres stilling. Uniformen er et synligt artefakt, som opdeler afdelingens personale i hierar-

kisk orden efter stilling og ansvarsområde, og er et udtryk for afdelingens struktur. Lene beskriver, 

at “[...] ellers synes jeg, at det er en arbejdsplads, som er meget åben og med en flad struktur” (bilag 

5, linje 21-22). Dog oplever man som udefrakommende uden kendskab til kulturen, at man fastlåses 

i stereotype tanker om, hvordan henholdsvis sygeplejersker og læger går klædt. 
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Flere af afdelingens sygeplejersker har specifikke ansvarsområder, som giver dem flere beføjelser og 

handlemuligheder. Men disse kommer ikke til udtryk i deres påklædning. Samtidig udtrykker flere, 

at de heller ikke i praksis har mulighed for at udføre disse arbejdsopgaver, der vedrører deres ansvars-

område. Cecilie udtrykker dette, når hun beskriver hendes arbejdsfordeling, som på hendes kontrakt 

ellers foreskriver en 50/50 fordeling: “I praksis er jeg 99% i plejen og 1% administrativ. Nu har du 

lige fanget mig på en dag, hvor jeg har fået fem timers administrativ” (bilag 6, linje 13-14). Dette i 

kombination er et udtryk for, at de enkelte sygeplejerskers ekstra ansvarsområder til dels bliver en 

hult klingende ordlyd, som ikke praktisk kommer til udtryk i deres hverdag. Uniformen skaber derfor 

udadtil et neutralt billede af sygeplejerskerne og deres faglighed. 

 

Et andet artefakt i GIO er deres personalehåndbog, som er en afspejling af den øverste ledelses ønsker 

for personalets adfærd. Denne er nemlig en generel håndbog for al personale i Region Hovedstadens 

sundhedsvæsen og psykiatri. Personalepolitikken foreskriver, at den enkelte lokale personalepolitik 

skal være i overensstemmelse med den overordnede politik, og at udmøntningen af regionens perso-

nalepolitik indebærer, at hospitalet og den enkelte afdeling selv udarbejder en lokal politik (Persona-

lepolitik for Region Hovedstaden). 

 

Der er dog imidlertid ikke udarbejdet en lokal politik for GIO, der reflekterer ledelsens ønsker for 

den synlige adfærd i afdelingen, og medarbejderne har derfor kun disse overordnede retningslinjer at 

forholde sig. Eksempelvis generiske tekster som denne “I Region Hovedstaden skal udvikling af op-

gaver, organisation og mennesker gå hånd-i-hånd. Vi skal skabe læringsmiljøer, hvor alle får mulig-

hed for at yde deres bedste, og hvor faglighed og etik udmøntes i de bedst mulige ydelser for patien-

ter/brugere og borgere” (Personalepolitik for Region Hovedstaden). Håndbogens layout er endvidere 

lavet i Region Hovedstadens grafiske udtryk, og dette giver et strømlinet udtryk, som afspejler gen-

kendelighed og rene linjer (bilag 16). Dog skaber det ikke en lokal genkendelighed for personalet i 

GIO, som derfor skal forholde sig til den samme politik som personale på andre hospitaler i Region 

Hovedstaden.  

 

At der i afdelingen ikke er udarbejdet en lokal politik for adfærd, vurderer jeg til at være et udtryk 

for, at der ikke er fokus på at skabe rammer for en lokal kultur. Pia beskriver eksempelvis, at “Folk 

får lidt deres egne måder at gøre tingene på, og så bliver det ikke den samme” (bilag 10, linje 117-

118) og Søren fortæller “Altså vi bliver ligesom nødt til at kunne vide, at det der, det er vores leder, 
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der styrer det i sidste ende her” (bilag 8, linje 67-68). Dette er et udtryk for, at sygeplejerskerne 

oplever en mangel på mål og retningslinjer fra ledelsen, hvilket er en funktion, som en personale-

håndbog i en vis grad kan bidrage til. 

 

På baggrund af dette vurderer jeg, at det også er et udtryk for, at sygeplejerskerne ofte må påtage sig 

et ansvar, som ikke svarer til deres position, men som rækker ud over deres egentlige beføjelse, dog 

uden at dette giver synlig anerkendelse. I den forbindelse er det relevant at se kritisk på, om dette er 

en fordel for sygeplejerskerne eller om det lægger et uønsket pres på dem. Cecilie, som er en af de 

erfarne sygeplejersker, forklarer at “Ligegyldig hvor pressede vi er, så er der ingen praktisk hjælp at 

hente. Og det er nogle gange svært, fordi det betyder, at så er det os erfarne, der skal trækkes på” 

(bilag 6, linje 50-51). 

 

5.1.2 Skueværdier 
I dette afsnit analyseres GIOs skueværdier. Jævnfør specialets teoriafsnit, så består skueværdier af 

synlige værdier, normer, regler og mål (Schein, 2004). På baggrund af de gennemførte interviews så 

ses det, at fagligheden omkring sygepleje spiller en stor rolle for kulturen i afdelingen, og at dette 

afspejler sig i afdelingens normer og værdier. Lederen Jonna lægger ikke skjul på dette, og udtaler 

som det første om kendetegn ved kulturen, at “[...] vi er der for patienterne” (bilag 12, linje 49). 

 

5.1.2.1 Faglighed og omsorg 
En af de ting der går igen hos respondenterne er, at de finder stor tilfredsstillelse ved at arbejde som 

gastroenterologiske sygeplejersker. Dette afspejles tydeligt i afdelingens værdier og normer. Flere 

beskriver, hvordan specialet er med til at skabe rammerne for, hvad de mener er en god arbejdsplads 

rent fagligt. Katrine fortæller, at hun synes, at det er en “Sindssyg god arbejdsplads. Forstået på den 

måde, at vi har de bedste rammer og specialet… Jeg er vild med at være gastroenterologisk sygeple-

jerske” (bilag 7, linje 35-36). Nogen er endt tilfældigt i faget, men flere har taget et bevidst valg, da 

de allerede som studerende har været i forbindelse med specialet eller intensiv som område. Der 

virker derfor til at være et ønske om at dyrke denne faglighed. Dette kommer også til udtryk, når 

lederen fortæller, at “Semi-intensiv afsnittet er en arbejdsplads, hvor der kan være travlt, men det er 

jo også det, vi godt kan lide. [...] Vi kan godt lide, at patienterne er dårlige, kan man sige. Men en 

arbejdsplads i semi-intensiv, hvor man kan fordybe sig i patienterne og udøve en super god sygepleje 

til sine patienter” (bilag 12, linje 25-29). 
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Sygeplejerskerne giver imidlertid udtryk for, at værdien omkring høj faglighed er under pres, og at 

de må gå på kompromis med denne. Dette skyldes blandt andet, at der, som nævnt ovenfor, er stor 

mangel på sygeplejersker i Danmark. I kombination med at afdelingen oplever stor personaleudskift-

ning, så betyder det, at de erfarne sygeplejersker bruger meget tid på oplæring og supervision. Dette 

vurderer Cecilie til at være negativt for afdelingen, hvilket ses i dette citat “[...] det kan tælles på én 

hånd, hvor mange erfarne sygeplejersker vi er. Resten er meget unge, meget nyuddannede. Meget 

uerfarne, både livs- og arbejdsmæssigt. Og det er hårdt” (bilag 6, linje 30-31). Oplevelsen af at kunne 

mestre sit arbejde har en afgørende betydning for den generelle oplevelse af arbejdslyst, og ifølge 

rapporten God Arbejdslyst Indeks 2019, så er mestring den anden vigtigste faktor for danskerne i 

deres arbejde. Rapporten beskriver, at det at kunne mestre sit arbejde fagligt, men også socialt, har 

særlig stor betydning for dem, der samtidig er usikre på, hvad fremtiden bringer (God Arbejdslyst 

Indeks 2019). Dette vurderer jeg til at være gældende for flere af de interviewede sygeplejersker, som 

oplever, at de med de nuværende arbejdsforhold ikke kan udfylde den arbejdsrolle, de er ansat til og 

derfor ofte må gå på kompromis med fagligheden. 

 

Katrine udtrykker eksempelvis frustrationer omkring dette i følgende citat “Altså nye kollegaer er 

altid velkomne. Det er jo ikke det. Også når de er nyuddannede eller uudannede, forstået på den 

måde, at man ikke kender vores speciale, men kommer med et andet speciale. Så længe det ikke 

trækker veksler, men det gør det jo, og det er dét, der er problemet” (bilag 7, linje 122-125). I kod-

ningsresultaterne for interviewene ses det også, at mestring nævnes flittigt, men at der overvejende 

tales negativt omkring dette. Det er her interessant at nævne, at de negative udtalelser primært kom-

mer fra de sygeplejersker, der har været i afdelingen i mere end 1,5 år. Dette kan hænge sammen 

med, at følelsen af at mestre sit arbejde betyder mere, jo længere tid man har været på arbejdsmarke-

det, og jo flere kompetencer man har opbygget (God Arbejdslyst Indeks 2019). 

 

Mange af de interviewede sygeplejersker oplever en stærk motivation for deres fag. De har et ønske 

om at hjælpe og yde omsorg for andre, men omstændighederne i afdelingen gør, at det ikke altid kan 

lade sig gøre i en grad, der tilfredsstiller sygeplejerskernes behov for at bruge deres faglighed. Også 

dette er stærkt påvirket af den store mangel på sygeplejersker, som bevirker, at de mange seneste 

ansættelser har været nyuddannede sygeplejersker, som ikke har de fornødne kompetencer til at hånd-

tere intensivpatienter. Trine udtrykker sin bekymring omkring dette i følgende citat “Det er skidt. Det 

er skidt for patienterne, fordi man ikke har de kompetencer, som patienterne kræver, når man skal 
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passe GIO-patienter. Det er rigtig skidt, fordi mange ting bliver ikke lavet, der mangler viden, og der 

bliver handlet for sent. Ja, det er patientsikkerhed” (bilag 9, linje 86-88). Ansættelserne af nyuddan-

nede sygeplejersker bevirker altså, at de erfarne sygeplejersker er vidne til, at der bliver gået på kom-

promis med fagligheden. Jeg vurderer, at dette er kritisk, da det taler tilbage til deres motivation for 

at gå ind i jobbet. 

 

Lene beskriver sin motivation for at gå ind i jobbet således “[...] jeg kan godt lide at arbejde med 

mennesker, tale med mennesker og yde omsorg for andre […]” (bilag 5, linje 10-11), og hendes kol-

lega Trine beskriver samme motivation for omsorg “Jeg elsker mit job, og jeg elsker at hjælpe, og at 

man kan se, at patienter har det bedre fra en dag til en anden dag [...]” (bilag 9, linje 10-11). Der er 

altså et ønske om at hjælpe andre således, at de får det bedre. Men uden den rette faglighed og til-

strækkelige kompetencer, så kan dette ikke ske i en sådan grad, at det er tilstrækkeligt givende for 

sygeplejerskernes motivation og jobbets mening. Mening er den faktor, der har størst betydning for 

danskernes arbejdslyst. Ved mening skal forstås, at du oplever, at du bruger dit arbejdsliv på noget, 

der giver mening for dig selv og andre, og når du kan se, at netop dit bidrag har værdi (God Arbejds-

lyst Indeks 2019). 

 

Dette synes at være gældende for de interviewede sygeplejersker, der i forbindelse med interviewene 

nævner mening 28 gange. Derudover er dette én af de få faktorer, som nævnes overvejende i en 

positiv sammenhæng, da 18 ud af de 28 udtalelser er positive (bilag 14). Rapporten God Arbejdslyst 

Indeks 2019 beskriver endvidere, at når jobbet er en vigtig del af ens identitet, så bliver det endnu 

vigtigere for arbejdslysten, at arbejdet også opleves meningsfyldt. Rapporten konkluderer altså, at 

folk som i høj grad ser deres job som en identitetsskabende faktor, også er de mennesker, der i høj 

grad er motiveret af mening i deres arbejdsliv. 

 

Dette, vurderer jeg, er gældende for de interviewede sygeplejersker, da de i nogen grad beskriver 

deres arbejde som et kald. Katrine fortæller, at hun ikke umiddelbart vil beskrive sig som kaldet til 

sit arbejde, ”Men nu jeg er her, så kan jeg ikke forestille mig at lave noget andet. Og når jeg sidder 

her i julen… Jeg har en søster, der arbejder, hun er advokat, og arbejder for Spar Invest i Luxem-

bourg (respondent laver snorkelyde). Så siger jeg ‘Du sidder og rykker papir rundt, jeg redder liv’ 

altså. At hun kan få den samme tilfredsstillelse, er mig helt uforståeligt med det hun laver, ikke. Så 

ja, både og” (bilag 7, linje 29-33). Sidst i citatet fortæller hun altså, at hendes job til dels er et kald, 
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og at det giver hende en tilfredsstillelse. Lederen Jonna fortæller også, at det at gøre en forskel er 

noget sygeplejerskerne identificerer sig med “Jeg tror, når du siger kald, så vil jeg sige, så handler 

det om, at man stadig har en vis interesse for at gøre en forskel for nogle andre. Det gør man i mange 

fag, men det gør vi selvfølgelig også i vores fag […]” (bilag 12, linje 9-11). Fagligheden hænger altså 

tæt sammen med mening, da sygeplejerskerne med den rette faglighed kan yde den hjælp og omsorg, 

der får deres job til at give mening og gøre en forskel. 

 

5.1.2.2 Travlhed og manglende udvikling  
Sygeplejerskernes arbejdsforhold bliver italesat med negative udtalelser. For de interviewede syge-

plejersker er arbejdsforhold den faktor, som nævnes anden flest gange, og 27 ud af de 41 udtalelser 

er negative (bilag 14). Dette harmonerer med lederen Jonnas opfattelse, og hun beskriver at “[...] 

kulturen er også præget af den travlhed, som vi har, og den… Og selvfølgelig den mangel på syge-

plejersker, som der er” (bilag 12, linje 34-36). 

 

Afdelingen beskrives generelt som en arbejdsplads med stor omskiftelighed og et sted, der kræver 

stor fleksibilitet og mange vagter i forhold til et almindeligt sengeafsnit uden akutfunktion. Der op-

leves dog ekstra travlhed, og det har konsekvenser for sygeplejerskerne, der må løbe stærkt for at 

passe deres arbejde. Lederen forklarer omkring den travle kultur, at “Det kan både være godt, men 

det kan også være uhensigtsmæssigt, at vi italesætter både det, vi selv oplever, men også det som 

borgerne, journalisterne og alle mulige andre skriver om. Så de skriver jo om, hvor travlt vi har som 

sygeplejersker, om at vi er stressede osv. osv. Så det bliver jo lidt selvforstærkende, kan man sige 

[…]” (bilag 12, linje 36-39). Denne tanke omkring en selvforstærkende effekt af opfattelsen af travl-

hed og personalemangel synes ikke at være i overensstemmelse med sygeplejerskernes. Trine forkla-

rer, at “Vi kan simpelthen ikke dække vagter, og trods vi har ferieaftaler, så tager vi frivillige ekstra-

vagter. Men det er stadig svært at dække vagterne. Folk har ikke lyst, og slet ikke, når du ved, folk 

mister deres fridag” (bilag 9, linje 55-57). 

 

Disse modstridende opfattelser af travlheden og presset i afdelingen, synes ikke kun at være en kon-

sekvens af den generelle mangel på sygeplejersker i Danmark, men det er også et resultat af sygeple-

jerskernes oplevelse af Jonna, som en fraværende leder. Dette indikerer, at hun, som leder, ikke har 

tilstrækkelig føling med, hvad hendes ansatte oplever. Dette illustreres også i følgende citat fra Ceci-

lie “Vi ser ikke ledelsen. Vi mærker dem ikke. Vi hører ikke noget rigtig til dem. Med mindre det er 



 43 

flere vagter, der skal dækkes, eller problemer der skal løses. Ligegyldig hvor pressede vi er, så er der 

ingen praktisk hjælp at hente” (bilag 6, linje 48-50). 

 

Den travle kultur har også konsekvenser for sygeplejerskernes privatliv, som påvirkes af det ekstra 

pres, der lægges på dem. Flere påtaler dette, og Søren forklarer, at “Det har ikke været et krav for 

mig, at jeg skulle lave alt muligt ekstra før, men hvis nu der begynder at komme noget med at blive 

pålagt vagter, jeg skal være der, og vi skal gøre sådan, og fleksibiliteten den ryger, så ryger jeg også, 

altså. Fordi det har jeg behov for med den familie. Som jeg siger, så er min familie mit kald” (bilag 

8, linje122-124). 

 

I den forbindelse er det relevant at se kritisk på ledelsens håndtering af sygeplejerskernes balance 

mellem privat- og arbejdsliv. Trine er positiv i forhold til ledelsens indsats og fortæller “Jeg synes 

bare vores afdelingssygeplejerske gør alt, hvad hun kan i forhold til at lægge tjenesteplan” (bilag 9, 

linje 98-99). Hertil er det relevant at nævne, at Trine er tillidsrepræsentant i GIO, og at hendes opfat-

telse af lederens indsats står i kontrast til de andre interviewedes. Dette kan være et resultat af hendes 

position og en bevidst - eller ubevidst - hensyntagen fra ledelsen. Katrine beskriver en anden ople-

velse af ledelsens indsats “Og jeg synes virkelig, at jeg skal råbe meget. Altså 9 ud af 10 gange, så 

sker der ikke noget. Så nej, med stor fed understregning. Under ingen omstændigheder. Der bliver 

ikke gjort noget” (bilag 7, linje 55-57). 

 

Den manglende fleksibilitet kommer også til udtryk hos de sygeplejersker med ekstra ansvarsområ-

der. Her er det relevant at se nærmere på Cecilies udtalelser, da hun er klinisk udviklingssygeplejerske 

og varetager koordination af uddannelse og kompetenceopkvalifikation. Hun fortæller, at “Noget af 

det, som der er stort fokus på her i Gastroenheden, det er vores kompetenceudviklingsprogram. [...] 

Og det skulle jo gerne illustrere, både over for den ansatte, men også over for ledelsen, at man har 

opnået det, man egentlig havde forventet i den tidsperiode. Og samtidig give én blod på tanden til at 

videreudvikle sig og lære mere. Men det er meget få kompetencekort, der bliver kørt igennem, for der 

er ikke tiden” (bilag 6, linje 118-123). Samtidig beskriver hun, at hun bruger 99% af hendes arbejdstid 

i plejen, og kun 1% til at udføre opgaverne som udviklingssygeplejerske (bilag 6). Dette fortæller, at 

hun ikke har den fornødne tid til at sikre kompetenceudvikling hos sine kollegaer, og dette kan have 

konsekvenser i forhold til fastholdelsen af medarbejderne. Dette illustreres i følgende citat fra Nadja, 

da hun bliver spurgt til, hvor længe hun ser sig selv blive i GIO “Det kommer an på, hvor meget 
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efteruddannelse jeg kan få herinde. Hvis jeg ikke bliver sat på noget i år, så finder jeg nok noget 

andet, fordi det var derfor, jeg kom” (bilag 11, linje 146-147). 

 

Pia fortæller, at det, der fangede hende ved jobbet, er “[...] det her med, at der ikke er én dag, der er 

ens, og man sidder ikke stille en hel dag. Man går rundt, og der er ikke nogen vagter, der er ens” 

(bilag 10, linje 12-13). Denne omskiftelighed og alsidighed, der har været en del af sygeplejerskernes 

begrundelse for at vælge netop GIO som arbejdsplads, har nu konsekvenser for sygeplejerskernes 

arbejdslyst. Dette skyldes, at travlhed og omskiftelighed nu opleves i en sådan grad, at det går ud over 

de rammer, som ellers skal skabe en stabil hverdag, og det, som ellers har været en vigtig værdi for 

sygeplejerskerne, er nu en faktor som opleves negativt. 

 

5.1.2.3 Socialt fællesskab og relationer 
God tone ligger godt i maven (bilag 5, linje 26). Dette er mottoet for Gastroenheden, og derfor en del 

af retningslinjerne for adfærd i GIO. Pia nævner også dette i forbindelse med værdierne i afdelingen 

“Og så er der den her retningslinje i hele Gastroenheden, der hedder ‘Den gode tone”, hvor det er, 

at vi skal… Ja, jeg har faktisk ikke helt styr på det. Men altså tale sammen og have et godt samarbejde, 

og det synes jeg også, at vi har i afdelingen. Vi spørger hinanden om hjælp, og hjælper hinanden, 

hvis vi har brug for det” (bilag 10, linje 25-28). Dette er en værdi, som umiddelbart synes at være 

slået igennem i afdelingen, og Pias udtalelse bakkes op af lederen, der siger “Så, men altså en kultur 

er, at der er god dialog, et rigtig godt basis for, at man hjælper hinanden rigtig meget. Det er i hvert 

fald, hvad jeg hører” (bilag 12, linje 40-41). Således beskriver lederen Jonna kulturen i GIO, og siger 

i forlængelse at, “Der er lige nu én, der har sagt til mig ‘Der hvor jeg kommer fra, der havde man 

slet ikke den kultur, som I har med at hjælpe hinanden’” (bilag 12, linje 42-43). Der synes altså at 

være en overensstemmelse mellem de oplevede værdier hos lederen og sygeplejerskerne. Det er dog 

relevant at påpege, at dette er et udtryk for, hvad lederen siger, at hun hører, og ikke hvad hun ser ude 

i afdelingen. 

 

Kodningsresultaterne viser, at kollegaer også er én af de faktorer, der i større grad tales positivt om, 

da 12 af de 23 udtalelser er positive (bilag 14). Katrine tillægger kollegaerne stor betydning for, at 

GIO opleves som en god arbejdsplads “Hvad skal man sige, det er en god arbejdsplads, fordi kolle-

gaerne og medarbejderne sørger for, at det er en god arbejdsplads. Vi passer godt på hinanden og 

godt på afdelingen” (bilag 7, linje 39-41). Ser man på det sociale miljø, så synes kollegaerne altså at 
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have stor betydning for afdelingens arbejdsmiljø. Dette anses dog forskelligt fra medarbejder til med-

arbejder, da det sociale miljø også afhænger af det, som den enkelte selv ønsker at bringe til fælles-

skabet og i hvor høj grad dette vægtes. Nadja, som er forholdsvis nyansat, beskriver det sociale fæl-

lesskab i afdeling således “Altså vi har det godt sammen, når vi er på arbejde. Men det er ligesom 

også det. Man har ikke rigtig noget forhold til hinanden udover” (bilag 11, linje 75-76). Endnu en-

gang synes presset omkring personalemangel at være en hæmsko for det sociale. Nadja fortæller i 

forlængelse ovenstående, at “[...] jeg har sådan lidt spurgt ind til, hvorfor ses I ikke, hvorfor holder 

I ikke julefrokost. Og der har jeg lidt en fornemmelse af, at folk er trætte, er rigtig brugte, fordi der i 

lang tid har været pres, sygdom og sådan. Så man har ligesom nok i at være på arbejde” (bilag 11, 

linje 76-79). 

 

Når der lægges et øget pres på medarbejderne, og de sociale aktiviteter fravælges, så kommer det til 

at have konsekvenser for de sociale relationer og sammenhold i afdelingen. Dette ses i ovenstående 

citat, som er et udtryk for, hvor pressede sygeplejerskerne er. Når medarbejderne ikke er bekendte 

med hinanden, udover den smalltalk, der sker i løbet af de skiftende vagter, så er der endvidere en 

risiko for, at de vil være mindre tilbøjelige til at hjælpe hinanden. Nadja beskriver ligeledes, at dette 

kan skabe en grad af utryghed, når hun er på arbejde med nye kollegaer, som hun ikke kender “Jeg 

ved ikke, om jeg vil sige utrygt, men man er altid sådan lidt, når der starter nye mennesker. Man skal 

lige lære dem at kende, og man ved ikke sådan helt. Og hvis man ender med at være på vagt to 

mennesker, og man ikke kender den anden. Det er ikke utrygt på den måde, men jeg synes i hvert fald 

personligt selv, at det er meget rart at være på arbejde med nogle man kender [...]” (bilag 11, linje 

113-117). Manglen på socialt fællesskab og relationer kan betyde, at værdierne omkring den gode 

tone kan have svært ved opretholdes. I den forbindelse nævner Nadja, at hun oplever brok og snak i 

krogene (bilag 11, linje 140-141). 

 

Med udgangspunkt i respondenternes beskrivelse af GIO, så synes der til dels at være skabt en kløft 

mellem medarbejderne. Katrine forklarer, at “[...] vi er to grupper, som jeg sagde, så jeg kan ikke 

karakterisere den typiske medarbejder. Den ene gruppe er hammer hårdtarbejdende og super flek-

sible. Den anden gruppe er sig selv nærmest og er pisse ligeglade” (bilag 7, linje 100-102). Denne 

opdeling af medarbejdergrupper kan forstærkes, når det sociale i afdelingen svækkes. Den sociale 

opdeling kan ses som værende et resultat af personalemanglen og den store tilgang af nye medarbej-

dere over en kortere periode. Det svækkede sociale miljø kan ydermere være en udfordring for nye 



 46 

medarbejdere, som allerede efter kort tid oplever, at kulturen er fragmenteret, og det kan derfor være 

svært at finde sin plads. Dette beskriver Søren, der efter kun lidt over en måneds ansættelse, allerede 

nu oplever en trykket stemning “Altså nu er jeg meget ny her. Hvad hedder det… Men lige i øjeblikket 

vil jeg kalde den ustabil, fordi der mangler folk og stemningen er derefter. [...] Men jeg fornemmer, 

når jeg selv kommer fra en velfungerende afdeling på trods af travlhed og på trods af personaleman-

gel, på trods af nye sygeplejersker og sådan nogle ting der, så er der god stemning. Og nu er jeg 

kommet et sted, hvor stemningen ikke er så god, som jeg måske havde troet, at den skulle være for at 

fungere” (bilag 8, linje 25-31). 

 

Med udgangspunkt i de interviewedes udtalelser, så vurderer jeg, at kulturen blandt andet er kende-

tegnet ved, at det sociale fællesskab i GIO er under pres, og at dette kan have konsekvenser for vær-

dien om “den gode tone”. Dette skyldes især, at der synes at være grupperinger blandt sygeplejer-

skerne, som bl.a. er en konsekvens af et øget arbejdspres. 

 

5.1.3 Grundlæggende antagelser 
Følgende afsnit vil belyse de grundlæggende antagelser, der forekommer i GIO. De grundlæggende 

antagelser er den nederste del af Scheins isbjerg, og dermed den mindst synlige del af kulturen. Derfor 

bliver disse sjældent omtalt åbenlyst (Schein, 2004). 

 

Lederen i GIO fortæller, at “Det kan nogle gange være svært at se kulturen selv, fordi man er en del 

af den” (bilag 12, linje 45-46). Dette er i overensstemmelse med Scheins beskrivelse af de grundlæg-

gende antagelser. Disse er, hvad medarbejderne mener er ubetingede sandheder, og kulturen bliver 

dermed blind for sig selv. Dog påpeger han også, at de grundlæggende antagelser kan ses som mani-

festationer i organisationens artefakter (Schein, 2004). Derfor vil afsnittet om GIOs artefakter blive 

brugt til at vurdere, hvilke grundlæggende antagelser, der danner grundlag for kulturen i GIO. 

 

Når man ser på GIOs artefakter, så synes afdelingen at være bygget og indrettet således, at den frem-

står neutral og klinisk i og med, at alle vægge er hvide, og der ikke er ophængt kunst eller andet 

visuelt, der kunne give indtryk af afdelingens personlighed. Da alt er hvidt, så er det, der skiller sig 

ud primært de mange skærme, som monitorerer patienterne på afdelingen. Dette viser, at afdelingen 

og sygeplejerskernes arbejde er teknisk styret og kompliceret. Effekten af disse faktorer sammen med 

værdierne omkring faglighed, indikerer et ønske om et seriøst og professionelt arbejdsmiljø. Lederen 



 47 

Jonna forklarer, at det er en afdeling, hvor man kan fordybe sig i fagligheden, og der er også et ønske 

om dette hos sygeplejerskerne. Cecilie beskriver, at “[...] patientmæssigt og specialemæssigt, så kan 

du ikke være et federe sted” (bilag 6, linje 28-29). Fordybelse i fagligheden virker altså til at være en 

grundlæggende antagelse, da sygeplejerskerne og ledelsen har samme overbevisning om specialet og 

afdelingens muligheder for dyrkelse af denne. Det synes endvidere at være en ubetinget sandhed, da 

den interne italesættelse af fagligheden og de fysiske omgivelser er ikkeeksisterende. Det virker blot 

til at være en forudsætning for arbejdet. 

 

En anden grundlæggende antagelse synes at være, at de pressede arbejdsforhold for sygeplejerskerne 

er en grundlæggende forudsætning i jobbet. Lederen beskriver personalemanglen delvis som konse-

kvens af en zapperkultur blandt sygeplejersker på jobmarkedet, og Trine siger “Jamen vi kan ikke 

skaffe noget personale” (bilag 9, linje 55). Her opstår der en konsekvens i, at kulturen påvirker afde-

lingen negativt. Flere sygeplejersker giver udtryk for, at det er umuligt at skaffe nye medarbejdere til 

afdelingen, og samtidig er ledelsens indsats for at fastholde de eksisterende, erfarne sygeplejersker 

minimal. Dette tyder på, at man i kulturen er blind for sine muligheder for at ændre disse forhold. 

Dermed synes dette også at være en ubetinget sandhed. 

 

5.1.4 Delkonklusion 
I den første del af analysen er GIOs organisationskultur blevet analyseret med udgangspunkt i Scheins 

kulturanalyse. Analysen beskriver, hvilke elementer i kulturen, der til dels er en styrke, men som også 

skaber konsekvenser for afdelingen. Artefakterne viser en afdeling, der er præget af professionalisme 

og faglig fokusering. I forhold til afdelingens normer og værdier, så viser disse ligeledes, at GIO er 

en arbejdsplads præget af faglighed, og at dette hænger sammen med ønsket om at yde effektiv om-

sorg for andre. Afdelingen er præget af travlhed, og det betyder konsekvenser for udviklingen i afde-

lingen samt uligevægt i balancen mellem arbejds- og privatliv. Dette lægger pres på det sociale fæl-

lesskab i afdelingen og relationer mellem nye og erfarne medarbejdere er skrøbelige. Endelig viser 

analysen, at fordybelse i fagligheden er en selvfølge, og at ledelsen og sygeplejerskerne oplever de 

pressede arbejdsforhold og personalemanglen som en grundforudsætning i jobbet. 
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5.2 Ledelse 
Af kulturanalysen fremgår det, at ledelsen, i form af afdelingssygeplejersken Jonna, spiller en vigtig 

rolle i afdelingen, da det er hende som leder, der sætter dagsordenen og tilrettelægger den tid, som 

den enkelte sygeplejerske har til rådighed. Derfor vil jeg i det følgende afsnit se nærmere på GIOs 

ledelse med fokus på afdelingssygeplejersken. Jeg vil undersøge, hvad hendes motivation er for at 

blive leder, hvilken ledertype hun er, hvordan de fysiske omgivelser påvirker ledelsen, og hvilken 

indflydelse hun har som leder i afdelingen. 

 

5.2.1 Motivation for ledelse 
Lederskabet for afdelingssygeplejersker er præget af at skulle finde en balance mellem at yde omsorg 

for patienter, være nærværende for de pårørende, tiltrække nye medarbejdere og samtidig være øko-

nomisk effektiv og sikre en velfungerende organisation (Bondas, 2006). Dette sætter store krav til 

kompetencer hos den enkelte, og det synes forventeligt, at man som en del af jobbet må gennemgå 

en vis grad af lederuddannelse for at kunne varetage de mange opgaver, som spænder over en bred 

palette af fagområder og derfor kræver multiprofessionalisme. 

 

Lederen Jonna beskriver hendes vej ind i sygeplejefaget som en interesse og lyst til at varetage pleje 

og behandling, og samtidig havde hun et ønske om at blive klogere på fagligheden omkring sygepleje 

(bilag 12, linje 6-13). Dette stemmer overens med de andre interviewede sygeplejerskers motivation 

for jobbet, og reflekteres også i kulturens værdier omkring faglighed og omsorg. Med denne grund-

læggende motivation for jobbet, så synes kompetencerne til at yde omsorg og håndtere pårørende at 

være tilstrækkelige for stillingen som leder. De andre opgaver, som kendetegner jobbet, synes dog at 

være kritiske i GIO. 

 

Ifølge Bondas (2006) så er en af vejene og motivationen til jobbet som afdelingssygeplejerske præget 

af idealer. Dette indebærer et aktivt ønsket om at skabe en kultur, hvor patienter og pårørende føler 

sig velkomne, og hvor medarbejdere får de rette forudsætninger for at yde en exceptionel sygepleje. 

Denne beskrivelse har store ligheder med Jonna, der fortæller, at hendes motivation til at blive leder 

“[...] har været at være med til at præge sygeplejen til gavn for vores patienter” (bilag 12, linje 68). 

Dette indikerer et klart ønske om, at gøre en forskel, og Jonna ser sig selv have en helt bestemt rolle 

i forhold til at løse denne opgave. Hun beskriver det således “Ikke at jeg skal sætte et fingeraftryk, 

men sammen med mine kollegaer skal sætte et fingeraftryk på, hvad vi kan gøre bedre, og være mo-

derator i forhold til patienter og personale, men også være den, der faciliterer en proces” (bilag 12, 



 49 

linje 69-71). Der er altså en motivation og et ønske om at påtage sig en lederrolle, hvor hun er den, 

der er moderator og faciliterer processerne i afdelingen. Dette er i tråd med Chirimbus (2014) beskri-

velse af den moderne ledelse, som er præget af rollen som facilitator. I den forbindelse er det dog 

relevant at se kritisk på, at der for idealisten også ofte optræder egoistiske hensyn i motivationen. 

Dette er et ønske om at skabe en drømmeafdeling og bringe liv ind i organisationen (Bondas, 2006). 

Dette reflekteres i Jonnas udtalelser, da hun overvejende er positiv i sin beskrivelse af GIO som ar-

bejdsplads og hende selv som leder. Eksempelvis udtrykker hun, at “De [sygeplejerskerne] får også 

meget ros fra patienter og pårørende [...]” (bilag 12, linje 31-32). 

 

Opgaverne som indebærer at skabe en velfungerende organisation og en attraktiv arbejdsplads for 

medarbejderne omtales negativt af sygeplejerskerne i afdelingen. Dette vil blive analyseret nærmere 

i de følgende afsnit. 

 

5.2.2 Ledelsesform 
Ledelsesformen i GIO er topstyret, da denne hviler på en lang tradition i sundhedsvæsenet om et 

fagligt hierarki. Det vil sige, at det er den fagligt højeste rangerende, som i sidste ende bestemmer 

(Larsen, 2010). Denne struktur virker dog ikke som et emne, der optager de interviewede sygeplejer-

sker på trods af, at de ofte udtaler sig negativt om ledelse. Dette kan skyldes, at strukturen er en 

indgroet del af kulturen i sundhedsvæsenet, og at kulturen her er blind for sig selv. Ledelsesformen 

kommer også til udtryk i faktoren medbestemmelse. Dette er den anden mindst nævnte faktor med 

kun 6 udtalelser (bilag 14), hvilket viser at personaleinddragelsen er lav. 

 

Sygeplejerskerne taler generelt meget om ledelse i interviewene, og det er den tredje mest nævnte 

faktor (bilag 14). Udtalelserne er overvejende negative, da hele 31 ud af 36 udtalelser er kritik af 

ledelsen i afdelingen. Sygeplejerskerne forklarer, at de oplever en ledelse, som har svært ved at til-

godese afdelingens behov (bilag 5, linje 46), er “ligegyldig” (bilag 6, linje 48), og som “ikke en del 

af afdelingen” (bilag 10, linje 38). Desuden beskrives ledelsen gentagne gange som fraværende. Dette 

står i modsætning til den moderne relationelle leder, der beskrives som inddragende, kommunikativ 

og til stede (Larsen & Rasmussen, 2015). Det er relevant at se nærmere på dette, da lederen beskriver 

sig selv med helt andre ord end sygeplejerskerne. Jonna beskriver netop sig selv om en leder, der er 

“[...] nærværende i forhold til de medarbejdere, jeg er ansvarlig for. Ansvarlig” (bilag 12, linje 61-

62). Desuden er Jonna den, der flest gange giver udtryk for faktoren medbestemmelse og alle gange 
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i en positiv kontekst (bilag 14). Dette er en refleksion af hendes egen opfattelse af sit lederskab, og 

det er derfor relevant at se nærmere på, hvad medarbejderne oplever. 

 

Da Katrine bliver spurgt ind til ledelsens rolle i afdelingen, så svarer hun “Så fristes jeg til at sige, 

hvilken ledelse?” (bilag 7, linje 51). Dette er et klart udtryk for, at ledelsen opleves som fraværende, 

og Trine understøtter dette i følgende citat “Gerne meget mere synlig ledelse. Det har vi sagt det 

sidste halve år, og jeg synes ikke, at der er sket de store forandringer. Nej, vi mangler stadigvæk 

synlig ledelse” (bilag 9, linje 40-41). Trods lederen Jonnas egen opfattelse, så synes sygeplejerskerne 

ikke, at de oplever en leder, der dyrker den relationelle ledelse. Som relationel leder, så er der fokus 

på at skabe relationelle processer, hvor medarbejdere kan mødes og dyrke samarbejde. Det er derfor 

her der opstår betydninger i kulturen, som enten opretholdes eller transformeres (Larsen & Rasmus-

sen, 2015). Modsætningsvis så er fraværet af Jonna som leder med til at nedbryde de relationelle 

processer, og dette kan udløse konflikt, fremmedgørelse og en dårligt fungerende organisation. Ceci-

lie giver udtryk for denne oplevelse af GIO som en dårligt fungerende organisation, når hun forklarer, 

at det er svært at se den røde tråd i afdelingens normer og værdier (bilag 6, linje 35). 

 

Et andet udtryk for de manglende relationelle processer kommer fra Nadja, som er forholdsvis ny i 

afdelingen. Hun udtaler følgende “Hvor jeg jo på min gamle afdeling… Altså der var vi også virkelig 

pressede, men brugte rigtig meget energi på at ses socialt for ligesom, at det ikke kun var snak om, 

hvor pressede og travlt vi har, men hvor man fokuserede på, at vi også havde det godt sammen og 

har det sjovt” (bilag 11, linje 79-81). Jeg vurderer, at dette er et udtryk for, at hun som ny medarbejder 

i afdelingen mangler en dyrkelse af det relationelle, da dette også gør det nemmere for hende som ny 

medarbejder at forstå den eksisterende kultur og samtidig blive en del af kulturskabelsen. For Nadja 

er det på nuværende tidspunkt en oplevelse af blot at være kommet ind i en afdeling, som har travlt, 

og hvor hver passer sit for, at det kan hænge sammen. Søren, der også er ny og kun har været i 

afdelingen lidt over en måned, giver også udtryk for, at der ikke skabes relationer mellem ledelsen 

og medarbejderne. Han beskriver sin egen oplevelse med ledelsen således “Jeg vil sige, at jeg har 

ikke rigtig stiftet så meget bekendtskab for den, hvis jeg skal være helt ærlig altså. Jeg ved, den er 

der, men det er mere eller mindre også det” (bilag 8, linje 40-41). Her er altså tale om en ny medar-

bejder, hvis primære kontakt til ledelsen har været hans ansættelse. Efterfølgende har han været på 

egen hånd sammen med forskellige sygeplejersker, som er på vagt. 
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I interviewene nævnes der enkelte forsøg på at dyrke det relationelle i afdelingen. Pia har dog en 

oplevelse af, at dette blot er en kompensation og et plaster på såret for de pressede sygeplejersker 

“Og så har hun ligesom prøvet at kompensere med personalemøder, så vi kan få en snak og en dialog 

sammen. Og det er jo rigtig fint, at vi mødes lidt oftere, men problemet er bare, at ved de her perso-

nalemøder, der sidder måske en tredjedel af personalegruppen, og så mister det lidt funktionen” (bi-

lag 10, linje 50-52). 

 

I forbindelse med ovenstående, så er strukturen i GIO relevant at se nærmere på i relation til ledelse, 

da denne efter Jonnas og Lenes mening, har haft betydning for Jonnas rolle som leder. Jonna forklarer 

selv, at hun grundet strukturen “[...] ser, at jeg har en udfordring på tid, og det er også fordi jeg har 

et ret stort område, og det er faktisk blevet delt nu fra 1. januar. Så jeg har ikke kunne udfylde den 

lederrolle, som jeg gerne ville“ (bilag 12, linje 62-64). Lene understøtter udsagnet, når hun fortæller, 

at “Afdelingen jeg arbejder i er jo semi-intensivt afsnit, hvor akutmodtagelsen, Gastroenhedens akut-

modtagelse også hænger sammen med. Ledelsesmæssigt er den jo fra det nye års start delt. Hvilket 

jeg synes har været rigtig givtigt, fordi det er [...] to afdelinger, som har vidt forskellige behov. Og 

det har været, i min optik, svært at tilgodese de behov” (bilag 5, linje 42-46). Lederen Jonna har haft 

en stor arbejdsbyrde, som, rent tidsmæssigt, har været svær for hende at håndtere. 

 

I den forbindelse er det dog relevant at se kritisk på Jonnas uddelegering af opgaver. Flere sygeple-

jersker i afdelingen varetager som tidligere nævnt opgaver, som relaterer sig til lederens ansvar for at 

sikre en velfungerende organisation, som er attraktiv for medarbejderne. Jonna synes ikke at prioritere 

at give sygeplejerskerne med ekstra ansvar den fornødne tid til at kunne udfylde nogle af de lederop-

gaver, som hun ellers ville have haft ansvar for. Lene er ansat som koordinerende sygeplejerske med 

specialistfunktion, hvilket vil sige, at hun udover plejen også varetager ledelsesmæssige opgaver (bi-

lag 5, linje 4-5). Hun forklarer dog, at “Hvis jeg skulle være 50% hver, så er jeg i hvert fald 90% mere 

i driften, som det er nu” (bilag 6, linje 72-73). Dette er, som tidligere nævnt, også gældende for Ce-

cilie, der ellers burde koordinere sygeplejerskernes kompetenceudvikling og uddannelse. Jeg vurde-

rer, at dette kan hænge sammen med lederen Jonnas lyst til at afgive kontrol og ansvar, og endvidere 

er et udtryk for en manglende tillid og kendskab til hendes eget personale. 

 

Jonna dyrker altså ikke den relationelle ledelse, men synes snarer at være en administrativ leder. Den 

administrative leder er kendetegnet ved et fokus på planlægning, budgetter og vagtplaner for 
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personalet (Sveningsson & Alvesson, 2016). Prioriteringen af det administrative kommer eksempel-

vis til udtryk hos Trine, der fortæller “Jeg synes bare, at vores afdelingssygeplejerske gør alt i forhold 

til at lægge tjenesteplan” (bilag 9, linje 98-99). Jonna beskriver også selv en prioritering af det admi-

nistrative omkring vagtplanlægning “Og jeg går langt for at hjælpe, hvis man har nogle ting, hvor 

man skal have det til at fungere med privatlivet eller fagligt, eller sådan noget. Så på den konto tror 

jeg de ved, at jeg altid vil være der” (bilag 12, linje 79-81). 

 

Endnu engang er det relevant at se kritisk på, at der opleves en generel mangel på sygeplejersker i 

Danmark. Dette har betydning for arbejdet med vagtplaner, da det alt andet lige er sværere at få denne 

til at gå op, og det må derfor betyde, at denne opgave i sig selv er mere tidskrævende, og måske derfor 

prioriteres. Dette skaber dog et indtryk af en fraværende leder hos sygeplejerskerne, og det er ikke 

optimalt for trivslen i afdelingen. Jonna fortæller at, “[...] det er klart, jo mere vanskeligt det bliver 

at rekruttere, og jo mere presset sundhedsvæsnet bliver og rammerne bliver mere tight, der… Så er 

det sværere at nå sin ledelsesrolle, som man gerne ville” (bilag 12, linje 64-66). Det er dog bemær-

kelsesværdigt, at Søren, der tidligere har arbejdet på en Gastroenhed et andet sted i landet fortæller, 

at “[...] når jeg selv kommer fra en velfungerende afdeling på trods af travlhed, og på trods af per-

sonalemangler, på trods af nye sygeplejersker og sådan nogle ting der, så er stemningen rigtig god. 

Og nu er jeg kommet et sted, hvor stemningen ikke er så god […]” (bilag 8, linje 28-31). 

 

Dette synes at være et udtryk for, at den generelle mangel på sygeplejersker ikke alene kan være årsag 

til en svag social kultur og en presset hverdag hos sygeplejerskerne i GIO. Lederen Jonnas ledelses-

rolle har også en indvirkning på, om de opgaver, der skal til for at skabe en bedre hverdag, bliver 

prioriteret og udført. En negligering af disse opgaver har store konsekvenser for sygeplejerskerne, og 

flere beskriver, at de ikke kan se sig selv i afdelingen i en nærmere fremtid. Cecilie er meget eksplicit 

omkring, hvor længe hun ser sig selv i afdelingen “Et halvt år” (bilag 6, linje 130). Konsekvenserne 

for medarbejderfastholdelse vil blive belyst nærmere i analyseafsnittet om medarbejdere. 

 

5.2.3 Ledelsesroller 
Som beskrevet ovenfor så peger ledelsesformen i GIO i flere retninger - henholdsvis en relationel og 

en administrativ ledelse. I og med at dette er modsætningsfyldt, så er det relevant at se nærmere på 

lederens roller i afdelingen, og forstå disse rent metaforisk. I følgende afsnit tages der udgangspunkt 

i Hatch et al. (2005), som definerer tre ledelsesroller - bestyreren, kunstneren og præsten. 
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Først og fremmest så synes Jonna at påtage sig lederrollen kunstneren. Dette kommer primært til 

udtryk ved, at hun i høj uddelegerer ansvarsområder til flere sygeplejersker i afdelingen. Sygeplejer-

sken Trine fortæller, at hun “Starter som ganske almindelig basissygeplejerske, og jeg tror nok, for 

tre år siden blev jeg klinisk vejleder [...]” (bilag 9, linje 6-7). Jævnfør analyseafsnittene ovenfor, så 

er dette også tilfældet for flere andre. Således åbner lederen Jonna op for muligheden for kaos, men 

samtidig viser hun tillid til, at sygeplejerskerne kan klare opgaverne uden, at hun selv skal overvåge 

processen. Endvidere skaber dette mulighed for forandringer i afdelingen, da det nu er de ansvarsha-

vende sygeplejersker, der sætter rammerne for, hvordan opgaverne håndteres, og hvordan nye med-

arbejdere introduceres til afdelingens opgaver. På grund af manglen på sygeplejersker, så synes ud-

delegeringen dog at skabe en sådan grad af kaos, at det påvirker afdelingen negativt. Pia udtrykker 

det således “Der er ikke den her tid til, at de kan få den gode oplæring. Så bliver der ikke den her 

ensrettethed af, hvordan man arbejder i afdelingen. Folk får lidt deres egen måde at gøre tingene på 

[...]” (bilag 10, linje 115-117). Dette indikerer, at der med Jonnas rolle som kunstneren introduceres 

et kaos med et destruktivt resultat. 

 

Momentvis synes lederen Jonna også at påtage sig rollen som bestyreren, og dette kan relateres til 

den administrative rolle, hun påtager sig, hvor hun prøver at skabe orden i det herskende kaos ved at 

have fokus på rapportering, vagtplaner, og budgetter. Dog fremkommer rollen ikke i en særlig stærk 

grad. Dette kommer bl.a. til udtryk ved faktoren resultater. Resultater henviser til, at du ved, hvad du 

skal nå i løbet af en arbejdsdag, og at der er klare mål for medarbejderne (God Arbejdslyst Indeks 

2019). Resultater er den faktor, som nævnes mindst i interviewene med kun én udtales, og denne er i 

en negativ sammenhæng, da Nadja fortæller “[...] der synes jeg ikke rigtig, at der bliver sagt, at sådan 

her er det, og vi laver en løsning. Det er mere sådan en lappeløsning her og en lappeløsning der, og 

så går det vel op i enden” (bilag 11, linje 45-47). 

 

Ved rollen som præst søger lederen at fremme kreativiteten og potentialet hos medarbejderne, og 

samtidig skabe forsikring om, at forandring ikke vil skade værdierne i organisationen (Hatch et al., 

2005). Rollen som præst er ikke kendetegnende for Jonna, der tværtimod synes at stå i modsætning 

til denne. Medarbejderne ser ikke en leder med præsterollen, som forsøger at skabe forsikring om, at 

det kaos, der eksisterer, nok skal ende godt. Dette kommer til udtryk hos Nadja, der beskriver negative 

følelser omkring afdelingens kaos snarere end en tro på, at det nok skal gå “Jeg synes, at det er lidt 

stressende. Eller ikke… Jeg ved ikke om stressende er et godt ord, men i hvert fald sådan lidt 
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frustrerende. Det der med, hvem er man på arbejde med. Hvad kan personen, og hvem er personen” 

(bilag 11, linje 121-123). Hun beskriver endvidere i forbindelse med personalemanglen, at “Og så 

har jeg lidt en opfattelse af, at folk lidt har manglet en stærk leder i den forbindelse” (bilag 11, linje 

104-105). Manglen på kollegaer fylder meget for sygeplejerskerne, og fraværet af præsterollen og det 

store fysiske fravær fra afdelingen skaber et destruktivt kaos. Dette indikerer, at denne rolle burde 

fylde mere for at skabe en forsikring hos sygeplejerskerne om, at situationen kan håndteres, og der 

kan skabes orden i kaosset. 

 

Der synes ikke entydigt at være en klar rollepådragelse hos lederen Jonna. Det er dog relevant at se 

kritisk på, at dette billede kan være et udtryk for hendes store fravær, og at hendes rolle derfor kommer 

til at fremstå usynlig i interviewene. 

 

5.2.4 Fysiske omgivelser 
I analysen af ledelsen i GIO er det relevant at se nærmere på de fysiske omgivelser, da disse har 

betydning for medarbejdernes oplevelse af Jonnas lederskab. Ifølge Strati (1996) er der en relation 

mellem æstetik og organisationskultur, hvilket betyder at æstetik enten styrker eller skaber konflikt i 

forhold til den dominerende organisationskultur. 

 

Som tidligere nævnt, så ligger GIO fysisk placeret for enden af en gang, hvor der ikke kommer mange 

andre end dem, der har et ærinde. Helt modsat er lederens kontor placeret i hjertet af Gastroenheden, 

men langt væk fra afdelingen (bilag 17). Dette betyder, at leder og medarbejdere hver dag er fysisk 

adskilt fra hinanden. Jævnfør ovenstående afsnit, så beskrives Jonna som fraværende i afdelingen, og 

dette kan hænge sammen med de fysiske omgivelser, som gør, at hun rent fysisk ikke er til stede, og 

hun ikke har en føling med sygeplejerskernes arbejde. 

 

Denne udformning af de fysiske omgivelser gør, at Jonna ikke er synlig for hendes medarbejdere, 

hvilket er kritisk, da en undersøgelse lavet af Stanley (2006) viser, at én af de vigtigste kvaliteter ved 

klinisk ledelse er synlighed, tilgængelighed og tilstedeværelse. Synlighed betyder, at de kliniske le-

dere skal være til stede i plejen af patienter, de skal være engagerede og klinisk aktive. Hvis dette 

ikke er tilfældet, så sætter det lederen i en position, der svækker deres kliniske lederskab (Stanley, 

2006). Flere af sygeplejerskerne giver udtryk for, at Jonna ikke er en del af del af hverdagen. Bl.a. 

fortæller Pia, at “Jeg mangler lidt en chef, der forstår afdelingen. Altså hvordan den ligesom kører 
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og kan være en del af den. Hun kan ikke gå i plejen, og hun kan ikke hjælpe med medicin eller noget. 

[...] Det bliver lidt sådan en leder, der tror hun ved i stedet for, at hun faktisk ved, hvordan afdelingen 

kører“ (bilag 10, linje 136-139). Dog beskriver Jonna, at hun har et ønske om at være mere praktise-

rende, og hun synes derfor at være bevidst om, at dette er et udviklingspunkt for hendes ledelse “Jeg 

ville gerne være mere ude i praksis og kunne være og vejlede i praksis. [...] Så det er i hvert fald 

noget jeg gerne ville” (bilag 12, linje 84-86). Hun mener dog, at hun er som udgangspunkt er tilgæn-

gelig for hendes medarbejdere “[...] døren er altid åben, og man kan altid komme. [...] Så på den 

konto tror jeg, de ved, at jeg altid vil være der” (bilag 12, linje 78-81). 

 

Et andet fysisk symbol, som indikerer, at ledelsen ikke deltager i den praktiske udførelse af sygeple-

jen, er Jonnas påklædning. Som beskrevet under afsnittet om artefakter, så bærer sygeplejerskerne 

uniformer. Jonna bærer ligeledes en uniform, men i en mere fri grad. Under hendes hvide tøj, bærer 

hun sit eget tøj i form af eksempelvis en rullekrave. Dette er ikke tilladt for sygeplejerskerne, der 

håndterer patienter, da deres uniformer vaskes under sikre forhold på sygehuset for at undgå eventu-

elle risici for smittefare og bakterier. Dette er et udtryk for en distancering fra den daglige patient-

kontakt og dermed hendes fravær i afdelingen. 

 

5.2.5 Delkonklusion 
I ovenstående analysedel er ledelsen i GIO blevet analyseret. Lederen Jonnas motivation for at blive 

leder er primært præget af et idealistisk ønske om at forbedre afdelingen i samarbejde med medarbej-

derne. Endvidere vurderes det, at afdelingen er præget af et fagligt hierarki, men at ledelsesformen er 

en kombination af relationel og administrativ ledelse. Der synes at være et ønske om at dyrke det 

relationelle, men at det administrative lederskab er dominerende. Delvis grundet manglen af sygeple-

jersker på afdelingen. Jonna påtager sig primært lederrollen som kunstner, men i en sådan grad, at det 

skaber destruktivt kaos i afdelingen. Den fysiske udformning af afdelingen skaber endvidere proble-

matikker, da denne forstærker medarbejdernes oplevelse af Jonna som fraværende og distanceret fra 

afdelingen. Dette resulterer i en generel utilfredshed med ledelsen i afdelingen. 
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5.3 Medarbejdere  
I denne analysedel vil der tages udgangspunkt i medarbejderne, og specialet vil undersøge hvilke 

initiativer, der eksisterer for at fastholde medarbejderne i afdelingen. I forlængelse vil medarbejder-

nes arbejdslyst og motivation belyses og slutteligt afdelingens rekrutteringsproces. 

 

5.3.1 Motivation og fastholdelse af medarbejdere 
“Jeg tænker, at nu, når man kigger på jobannoncer, der er... der findes jo 300 ledige stillinger i hele 

Region Hovedstaden, og man kan jo komme som nyuddannet og blive ansat på en neonatalafdeling. 

Så det kan jeg godt være lidt bekymret over, når man i et semi-intensiv afsnit kan blive ansat som 

forholdsvis nyuddannet, men jeg forstår udmærket godt, at sådan er vilkårene. Vi mangler jo arbejds-

kraft, så man tager jo, hvad man kan få” (bilag 5, linje 90-95). 

 

Således beskriver Lene den nuværende jobsituation i sygeplejen og på afdelingen GIO. Jeg vurderer, 

at dette er et udtryk for bekymring over den manglende faglighed og kompetencer i et kritisk område. 

Det er derfor interessant at se nærmere på, hvad GIO gør for at sikre fastholdelse af de eksisterende 

og erfarne medarbejdere, således at kompetencer og viden kan styrkes i afdelingen og højne det fag-

lige niveau. De interviewede sygeplejersker nævner ikke mange fastholdelsesinitiativer. Katrine be-

skriver endda, at hun ikke er bekendt med nogen “Ingenting. [...]. Jeg har ikke set nogen deciderede 

tiltag for at fastholde os” (bilag 7, linje 127-130) og det samme er gældende for Pia “Ikke rigtig 

sådan. Ikke lige noget jeg kan komme i tanke om” (bilag 10, linje 129). Flere andre nævner dog, at 

der arbejdes med kompetencekort, og at kurser og efteruddannelse er nogle af de initiativer, der er 

iværksat. 

 

Imidlertid er det relevant at se nærmere på, hvorvidt disse initiativer bliver efterlevet i afdelingen. Pia 

udtrykker klar utilfredshed omkring initiativerne og mangel på samme “Vi har givet udtryk for, at vi 

synes ikke rigtig, at GIO gør noget for at fastholde personale. Hvor nye bliver tiltrukket netop med, 

at så får de kurser og så videre. [...]. Det er fordi der er så stor mangel på sygeplejersker, så gør man 

bare alt for at få. Og det påvirker os gamle, fordi det går lidt ud over os, at vi bare skal tage skraldet 

til sidst, ikke” (bilag 10, linje 123-127). Personalet udtrykker altså selv en frustration omkring et 

manglende fokus på fastholdelse i afdelingen og brug af eksisterende initiativer. Det er også et udtryk 

for konsekvenserne ved dette, da det trækker veksler på de erfarne og deres motivation. Det er kritisk, 

at der ikke synes at være fokus på gruppen med de erfarne, da det er dem, der skal sikre vidensdeling 

til nye medarbejdere. Lene indikerer dette i følgende citat “Jeg kan godt være bekymret for 
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mellemgruppen. Når man så har været her de her… Hvis man er her 2-2,5 år eller mere, så er der 

ikke så meget lige nu for dem” (bilag 5, linje 118-120). 

 

Lederen Jonna giver udtryk for, at hun har kendskab til behovet for anerkendelse af de erfarne “[...] 

men vi skal også huske dem, som allerede er her og de erfarne. Og det har vi i hvert fald som ar-

bejdsplads bare i vores område snakket rigtig meget om. Hvordan kan vi støtte de erfarne bedre som 

arbejdsplads” (bilag 12, linje 89-91). Ledelsen er altså ikke uvidende om, at der bør være initiativer, 

der støtter de erfarne medarbejdere, men der synes stadig ikke at blive gjort noget aktivt for at sikre 

dette. 

 

Ved fastholdelse af erfarne sygeplejersker vil personalemanglen kunne mindskes, overførslen af vi-

den til mere uerfarne sygeplejersker vil styrkes og kvaliteten af patientplejen vil højnes (Lartey et al., 

2014). Det har derfor stor betydning for en afdeling at få brudt denne øgede personaleomsætning. Det 

tyder på, at den onde cirkel kan brydes i GIO, da Nadja indikerer, at udskiftningen af medarbejdere 

er selvforskyldt “Så der er ikke som sådan udskiftninger, der er mere flugt, vil jeg sige. Og jeg tror 

lidt, at det er fordi folk har kæmpet længe og ikke kan holde til det mere. Og så kan man sige, at det 

er jo ikke svært at få job som sygeplejerske” (bilag 11, linje 100-102). Nadja omtaler personaleud-

skiftningen som en flugt, og dette står i kontrast til Jonnas beskrivelse af udskiftningen, som hun 

mener er et udtryk for “ [...] at vi som sygeplejersker [...] zapper rundt i vores job, og det synes jeg 

er synd for, i hvert fald hvis jeg skal kigge på sygeplejen, så synes jeg det er synd for sygeplejen. 

Fordi man lader sig ikke fordybe indenfor et speciale, men man synes at man skal nå at se mange 

ting [...]” (bilag 12, linje 126-129). Jonna ser altså dette som en generelt tendens i faget, og ikke som 

en problemstilling hun selv kan påvirke i en positiv retning. 

 

Denne opfattelse af begrundelsen for personaleudskiftningen står i modsætning til de interviewede 

sygeplejersker, der udtrykker stor interesse for netop det speciale, de har valgt. Pia fortæller “[...] jeg 

havde måske lidt en forventning om, at det bare var ‘lort’. Men jeg vil sige, at jeg har fået en helt 

anden forståelse for det nu, og jeg synes, at det er et rigtig spændende speciale” (bilag 10, linje 63-

65). Dette synes at være et udtryk for, at sygeplejerskerne ikke er kørt træt i specialet og vil videre, 

men at det nærmere er motivationen, der ikke længere er tilstrækkelig. Cecilie beskriver dette i føl-

gende citat “Alle løber stærkt for at få enderne til at hænge sammen. Og det kan man måske leve med, 

men hvis der ikke er nogen, der anerkender indsatsen, så glipper motivationen og lysten til at arbejde 
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her” (bilag 6, linje 64-66). Sygeplejerskerne er mere forpligtet til deres profession end til den afdeling, 

de er i. Derfor søger de til andre afdelinger, hvor de kan opfylde deres profession og skabe mening i 

deres arbejdsliv. At skabe motivation hos sygeplejerskerne er derfor en afgørende del af fastholdel-

sen. 

 

Rapporten God Arbejdslyst Indeks 2019 viser, som tidligere nævnt, at den vigtigste faktor for dan-

skernes arbejdslyst er mening. Jævnfør ovenstående analyse, så er dette også en afgørende faktor for 

sygeplejerskerne. Den anden vigtigste faktor er mestring, og hermed at kompetencer og arbejdsopga-

ver stemmer overens. Jeg vurderer derfor, at faglig udvikling af medarbejdere er et vigtigt redskab i 

styrkelsen af medarbejdernes motivation. I GIO nævnes uddannelse som et initiativ til fastholdelse, 

men det fremgår også af interviewene, at dette initiativ ikke efterleves. Pia har været ansat i 2,5 år 

har netop været på sit første kursus “Altså selvfølgelig har jeg været på kursus her i oktober måned 

[...]. Og det er jo en del af at prøve og udvikle og få ny viden, kan man sige. Men til hverdag føler jeg 

ikke rigtig, at jeg mærker det” (bilag 10, linje 131-133). Ledelsen synes altså at overse en mulighed 

for at skabe øget motivation hos sygeplejerskerne. 

 

Ledelsen i GIO benytter også uddannelse som redskab til tiltrækning af nye medarbejdere. Nadja 

fortæller, at hun har søgt job i afdelingen, fordi de netop kunne give hende den efteruddannelse hun 

ønsker (bilag 11, linje 53). Men også hun oplever, at trods hun blev lovet denne uddannelse, så bliver 

det ikke efterlevet. Når sygeplejerskerne erfarer, at faglig udvikling ikke efterfølgende sker, så mister 

de motivationen, da den manglende uddannelse påvirker deres opfyldelse af mestring i arbejdet. Ka-

trine giver udtryk for, at “Så får vi simpelthen alt for tynd en faglighed. [...] Der er en vis faglighed, 

der må og skal holdes på et intensiv” (bilag 7, linje 115-119), og hendes kollega Trine fortæller, at 

det ligefrem går ud over patientsikkerheden (bilag 9, linje 88). 

 

5.3.2 Rekrutteringsprocessen 
Ovenstående leder videre til rekrutteringsprocessen, da flere af de interviewede sygeplejersker næv-

ner, hvordan uddannelse også bruges som middel til tiltrækning af nye medarbejdere, hvilket ses i 

følgende citat fra Pia “[...] til samtalen kan jeg huske, at der netop blev smurt meget tykt på, at her 

blev der udviklet, og man fik kurser og mentorordning [...]” (bilag 10, linje 68-69). Samme billede 

tegner sig for kollegaen Cecilie “[...] jeg kom fra en rigtig god afdeling, hvor jeg var rigtig glad for 

at være. [...] Jeg søgte væk, fordi nu havde jeg været der så længe, at nu skulle der mere på. Jeg 
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skulle udvikles noget mere. Og jeg følte, at jeg købte katten i sækken” (bilag 6, linje 70-72). Således 

kommer rekrutteringsprocessen til at fremstå som en salgsproces for ledelsen snarer end en egentlig 

vurdering af, om den kandidat, der er til samtale, er den bedst egnede til at indgå i afdelingen rent 

fagligt og socialt. 

 

På hospitalet er der en HR-afdeling, som er en del af fællesadministrationen for henholdsvis Amager 

og Hvidovre Hospitaler. HR har dog ingen funktion i forhold til rekruttering, og det er derfor den 

ansættende leder og dennes kompetencer, der bliver afgørende for rekrutteringsprocessen. Lederen 

Jonna forklarer, at “I den ideelle verden, hvis der ikke var rekrutteringsudfordringen inden for syge-

plejen, så ville man jo rigtig gerne kunne søge på kompetencer. Altså særligt på kompetencer. Sådan 

er hverdagen ikke” (bilag 12, linje 100-102). Fagligheden omkring sygepleje, som er den kompe-

tence, der er stærkest hos Jonna, er altså ikke en hun kan sætte i spil, når hun skal ansætte nye med-

arbejdere. Det bliver derfor hendes egen subjektive opfattelse af, om kandidaterne er de rette for 

afdelingen. I den forbindelse fortæller hun, at hun særligt lægger vægt på værdierne og “Hvordan er 

man som person, altså som faglig person. Hvordan vil man være som kollega, hvordan vil man være 

overfor patienter og pårørende” (bilag 12, linje 106-107). 

 

Jeg vurderer, at det er relevant at se kritisk på selve rekrutteringsprocessen og udførelsen af samta-

lerne, samt hvorvidt disse er tilstrækkelige. Til dette nævner Jonna selv “Og det er jo en samtale, der 

tager måske en halv time eller tre kvarter, eller maks én time, så det er jo selvfølgelig begrænset, 

hvor meget du kan identificere de ting” (bilag 12, linje 110-112). Kandidaterne til de ledige stillinger 

findes endvidere udelukkende gennem “almene jobopslag” (bilag 7, linje 130-131), men dog i for-

skellige versioner (bilag 9, linje 99-100). Processen er altså kort og vurderingsgrundlaget for den 

enkelte kandidat er svagt. Dette kan betyde, at der kan opstå problemstillinger såsom bristede for-

ventninger eller manglende kompetencer. Problemstillinger som sandsynligvis kunne være afværget 

ved en mere fyldestgørende rekrutteringsproces. Specielt problemstillinger om bristede forventninger 

synes at være aktuel i GIO. Som nævnt føler Cecilie, at hun har købt katten i sækken (bilag 6, linje 

72), og Katrine fortæller at hun “[...] simpelthen ikke oplever den kultur og ledelse, som blev beskrevet 

for mig” (bilag 7, linje 88). Denne brist og miskommunikation mellem ledelse og medarbejdere er 

endnu en faktor, der kan være medvirkende til en manglende motivation og fastholdelse. Dette skyl-

des, at ledelsens adfærd har både direkte og indirekte indflydelse på sygeplejerskers motivation 
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(Germain & Cummings, 2010). Jeg vurderer hertil, at et brudt løfte er en negativ adfærd, der vil have 

en negativ påvirkning. 

 

5.3.3 Delkonklusion 
Sygeplejerskerne i GIO er påvirket af stor udskiftning blandt personalet og et arbejdsmarked præget 

af mangel på sygeplejersker. I afdelingen benytter man bl.a. uddannelse og kompetenceudvikling til 

at fastholde medarbejderne, men det fremgår af interviewene, at dette ikke bliver håndhævet. Syge-

plejerskerne får derfor ikke den udvikling de efterspørger, og dette går ud over deres mestring af 

arbejdet. Mestring er afgørende for motivationen, og denne synes derfor lav hos sygeplejerskerne i 

GIO. 

 

Rekrutteringsprocessen i GIO fremstår som en salgstale snarere end en egentlig vurdering af kandi-

daternes potentiale for at indgå som en del af det faglige og sociale i afdelingen. Dette hænger delvis 

sammen med manglen på sygeplejersker, men er også en konsekvens af rekrutteringsprocessens ud-

formning, da denne ikke giver tid til at lære kandidaterne at kende. Samtidig er det udelukkende 

ledelsens subjektive vurdering, der ligger til grund for, hvem der ansættes. Konsekvensen af dette 

synes at være bristede forventninger hos sygeplejerskerne, der føler, de får et andet job end det, der 

blev beskrevet til samtalen. 
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6.0 Diskussion 
I specialets analysekapitel er det blevet undersøgt, hvordan sygeplejerskerne i GIO oplever organisa-

tionskulturen, og hvilke udfordringer, der opstår som resultat af denne. På denne baggrund er det 

tydeligt, at kulturen i kombination med ledelsen har skabt udfordringer omkring ledelsesstilen, moti-

vation af medarbejderne, fastholdelse samt rekruttering og onboarding. Disse udfordringer danner 

grundlag for diskussionskapitlet, der også tager udgangspunkt i specialets problemformulering, og 

som derfor vil have fokus på ledelsen i GIO og de udfordringer, som opstår på baggrund af denne, 

samt hvordan udfordringerne kan imødekommes i fremtiden. 

 

6.1 Ledelse i sygeplejen 
En af de problemstillinger, som fremgår af specialets analyse er, at sygeplejerskerne oplever deres 

leder som fraværende. Dette kommer især til udtryk ved, at hun ikke fysisk er i afdelingen, og at hun 

ikke kan deltage i det praktiske arbejde omkring patientpleje. Afdelingssygeplejersken Jonna har dog 

et ønsket om at være mere i praksis og kunne vejlede sygeplejerskerne. Men hvorfor er hun så ikke 

det? Her er det relevant at se nærmere på de karakteristika, som er kendetegnende for ledelse i syge-

plejen, og diskutere håndteringen af rollen. 

 

I stillingen som afdelingssygeplejerske befinder man sig ofte i en overgang fra sygeplejerske til leder. 

Dette indebærer, at man skal finde en ny praksis og samtidig skabe sig en ny arbejdsidentitet. Dermed 

skal der opbygges en ledelsespraksis og gives afkald på den tidligere praksis og forståelse af sig selv 

som sygeplejerske og sygepleje som profession. Selve jobbet som afdelingssygeplejerske indebærer 

det formelle ledelsesansvar for medarbejdere, sanktionsmuligheder og beslutningsret over for disse. 

Dertil hører et ledelsesansvar, som spænder over administrative opgaver såvel som sygeplejefaglige 

og personalemæssige opgaver, og endelig at sikre en effektiv drift samt skabe udvikling i afdelingen 

og for dens medarbejdere (Wisborg, 2004). 

 

Disse ledelsesopgaver betyder, at afdelingssygeplejersken Jonna har bevæget sig ud af det praksis-

fællesskab, som har været hendes motivation for at blive sygeplejerske. Samtidig indtræder hun i et 

tættere fællesskab med andre ledere, og kommer derved endnu længere væk fra sygeplejerskerne. 

Ændringen i arbejdsidentiteten udspiller sig altså primært som en bevægelse ud af professionen og 

de fællesskaber, der følger med (Wisborg, 2004). Dette skaber stor frustration hos sygeplejerskerne, 

der ikke føler, at de har en leder, der reelt fokuserer på ledelse. Der er derimod en opfattelse af en 
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administrativ leder, der bruger tid på andet end sygepleje og medarbejdere. Det kan dog diskuteres 

om dette fravær er et resultat af, at interaktionen med medarbejderne synliggør det fællesskab, som 

Jonna ikke længere er en del af, og at det derfor er et ubevidst valg om at skåne sig selv. 

  

Som jeg har forsøgt at vise i min analyse, kan Jonna ikke længere forstå og fortolke situationer ud fra 

en sygeplejefaglig praksis, da hun nu også skal tage højde for andre parametre. Dette betyder, at hun 

har bevæget sig væk fra at tænke som en sygeplejerske, og nu tænker som en leder. Således begynder 

hun at handle på vegne af organisationen, og ikke længere på vegne af medarbejderne. Dette stemmer 

overens med sygeplejerskernes opfattelse af en leder, der ikke lytter til dem. I den forbindelse er det 

relevant at diskutere, hvorvidt det vil være i organisationens interesse, at lederen Jonna også tager 

højde for og handler på vegne af sygeplejerskerne. 

 

Ifølge Wisborg (2004) må man som leder dog etablere en vis distance til sine medarbejdere, som er 

nødvendig for at varetage sine ledelsesopgaver. Dette betyder, at løsningen af ledelsesopgaver, hvor 

Jonna skal træffe upopulære beslutninger eller have vanskelige samtaler med sygeplejerskerne, inde-

bærer, at hun har etableret en distance til sine medarbejdere. Jævnfør analysen, så er motivationen for 

sygeplejefaget præget af menneskelige relationer, så når medarbejderne oplever en leder, der ikke har 

fokus på det relationelle i sit arbejde, så kan det skabe uforståenhed og utilfredshed. Dette skyldes, at 

de som menige medarbejdere ikke kender tankerne og den bagvedliggende nødvendighed af at di-

stancere sig som leder. 

 

6.1.1 Ledelsesstil 
Frustrationer over Jonna som leder synes at udspringe fra en manglende dialog i kombination med 

Jonnas ledelsesstil. Derfor synes det at være en fordel, hvis Jonna praktiserede en transformationel 

ledelse, da denne taler ind til en styrkelse af det relationelle, som er bærende i sygeplejefaget. Ifølge 

Brown (2003) er denne ledelsesstil kendetegnet ved en leder, der har særligt fokus på positive inter-

aktioner, relationer og motivation. Dertil er der fokus på at prioritere kommunikation med medarbej-

derne, anerkende deres indsats og med jævne mellemrum lave personalemøder, der sikrer demokrati, 

og at alle bliver hørt. Dette er alle træk hos en leder, som bliver efterspurgt i GIO. Dette ses endvidere 

ved, at den transformationelle ledelse kan sammenlignes med Hatch et al.’s (2005) lederrolle præsten, 

som jævnfør analysen ikke er kendetegnede for Jonna. 
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Bormann og Abrahamson (2014) forklarer, at der er et signifikant sammenfald i medarbejdertilfreds-

hed og ledelsens måde at kommunikere på. Derfor vil en transformationel ledelsesstil også kunne 

styrke medarbejdernes arbejdsglæde, der synes at være lav. Dette kommer eksempelvis til udtryk, når 

sygeplejerskerne ikke ønsker at deltage i aktiviteter ud over de planlagte vagter, da de kun føler energi 

til akkurat at opfylde netop disse. Bormann og Abrahamson (2014) forklarer dog også, at sygeplejer-

sker generelt beskriver deres ledere som mindre transformationelle end ønsket, og at dette kan hænge 

sammen med, at afdelingssygeplejersker ofte får stillingen som leder, fordi de besidder en ekspertise 

frem for lederegenskaber. Disse manglende lederegenskaber kan forklare Jonnas fokus på det admi-

nistrative arbejde og den mere opgavefokuserede ledelsesstil. Jeg vurderer, at dette er et udtryk for, 

at hun ikke har kompetencer og ledelsesmæssigt overskud til at dyrke relationer og dialog i afdelin-

gen. 

 

I analysen fremgår det, at sygeplejerskerne ofte selv må tage beslutninger og ansvar, når de er på 

vagt. Dette er endnu et udtryk for en opgavefokuseret prioritering og en passiv forvaltning af leder-

rollen hos Jonna. Dermed skaber Jonna selv en marginalisering af sig selv som leder, da hendes fravær 

i afdelingen bliver definerende for hende, og i andre aspekter begrænser hende for deltagelse i afde-

lingen. Det beskrives eksempelvis, at Jonna ikke kender afdelingen, men baserer sin viden på, hvad 

hun tror om afdelingen (bilag 10). 

 

Ifølge Wisborg (2004) er der hos medarbejderne en forventning om, at lederen præger afdelingen og 

meningsdannelsen deri i perioder, hvor afdelingen er udsat for økonomisk og personalemæssigt pres, 

eksempelvis stor personaleudskiftning og ledige stillinger. Dette er netop problemstillinger, som de 

oplever i GIO, men sygeplejerskerne oplever ikke en nærværende leder, men en passiv forvaltning af 

rollen. Jeg vurderer derfor endnu engang, at det vil være gavnligt for afdelingen, hvis Jonna som leder 

sørger for at være synlig for sine medarbejdere og sørger for en dialog med dem, således de ved, at 

hun er der og er en del af afdelingen. Hertil kan den transformationelle ledelse sætte rammerne. 

 

Ifølge Bormann og Abrahamson (2014) er det dog vigtigt at pointere, at ledere sjældent opfatter deres 

ledelsesstil på samme måde, som dem der refererer til dem. Dette kan forklare, hvorfor Jonna ser sig 

selv som en nærværende leder på trods af, at hendes medarbejdere beskriver hende som fraværende. 

Med udgangspunkt i dette kan det være svært at ændre ledelsesstil på trods af gevinsterne herved. 

Denne problemstilling skal dog tages seriøst, da det synes sværere at rekruttere til rollen som 
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afdelingssygeplejerske (Wisborg, 2004; Bormann & Abrahamson, 2014). Dette kan være endnu et 

argument for at have fokus på ledelsesstil og uddannelse af ledere inden for sygeplejefaget. 

 

6.1.2 Udfordringer ved den transformationelle ledelse 
Selvom det umiddelbart synes fordelagtigt at tillægge sig en mere transformationel ledelsesstil, så 

kan der ved denne også være udfordringer, som kan have konsekvenser for en organisation. Den 

transformationelle ledelsesstil er tidskrævende, da man som leder dagligt skal vedligeholde den tætte 

kontakt til sine medarbejdere gennem løbende kommunikation, feedback og teamwork. Som leder 

skal man ydermere kunne stimulere og inspirere medarbejdere til at yde deres allerbedste og vokse 

som individer. Ifølge Tourish (2013) leder denne beskrivelse af den transformationelle leder ofte 

tankerne hen mod en supermand eller superkvinde. Alvesson og Sveningsson (2012) beskriver lige-

ledes, at der ikke synes at være begrænsninger for, hvad en leder kan og skal opnå mht. værdier, etik, 

medarbejdertilfredshed og performance. Det er dog vigtigt at huske på, at ledere også er mennesker, 

og at der derfor er en begrænsning på deres effektivitet som ledere (Tourish, 2013). At kunne udøve 

den transformationelle ledelsesstil er derfor i høj grad et spørgsmål om ressourcer og kompetencer. 

Afdelingssygeplejersken Jonna har i forbindelse med stillingen som leder ikke gennemgået omfat-

tende lederuddannelse, og hendes kompetencer i den henseende er derfor begrænsede. Samtidig er 

der knappe ressourcer i afdelingen, da der i hele den danske sundhedssektor er et øget pres grundet 

stigende omkostninger til bl.a. medicin og bedre behandlingsformer (Baes-Jørgensen, 2019). 

 

Som transformationel leder skal man kunne kommunikere sin vision og transformere de relationelle 

dynamikker i organisationen. Dernæst er en af de karakteristiske træk ved en transformationel leder, 

ifølge Tourish (2013), at denne har en karismatisk personlighed, da det ofte er personlighed og evnen 

til at påvirke andre, der har effekt på medarbejderne. På baggrund af de foretagede interviews, obser-

vationer og møder med Jonna, så fremstår hun ikke karismatisk, men snarer som en leder, der ikke 

ønsker at skille sig ud fra resten af personalet. Dette kan også være forklarende for sygeplejerskernes 

opfattelse af Jonna som fraværende. Det kan med udgangspunkt i ovenstående derfor diskuteres, om 

Jonna har den rette personlighed til at kunne ændre de relationelle dynamikker, som er kendetegnende 

for den transformationelle ledelse og endvidere vedligeholde det konstant høje kommunikationsni-

veau. 
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6.2 Motivation af sygeplejersker 

Et øget fokus på kommunikation og relationer til medarbejderne kan betyde en styrkelse af motivati-

onen blandt sygeplejerskerne (Kapetaneas et al., 2015). Ifølge Rad og Yarmohammadian (2006), så 

er manglende motivation og arbejdsglæde ét af de første tegn på, at man som medarbejder er ved at 

forlade organisationen. Derfor mener de også, at fastholdelse og personaleomsætning blandt fagligt 

personale i sygeplejen er et afgørende fokusområde for ledere. Dette har nemlig ikke kun betydning 

for medarbejderne, men har også vist en positiv effekt på patienttilfredsheden (Rad & Yarmoham-

madian, 2006). 

 

Ifølge Rad og Yarmohammadian (2006) er medarbejdere en afgørende ressource, men ledere i syge-

plejen synes ikke at bruge meget tid på at lære om menneskelig adfærd, kommunikation, og hvordan 

en leders adfærd har indflydelse på medarbejdernes performance. Dette stemmer overens med, at 

afdelingssygeplejersker ofte besidder stillingen som følge af faglig ekspertise og ikke kendskab til at 

lede personale. Dette synes også at være tilfældet for Jonna, der som tidligere nævnt, fortæller, at der 

kun er ét enkelt lederkursus som følge af stillingen. Ønsker man yderligere skal man selv opsøge 

dette og søge om det (bilag 1). Set i forhold til at forstå, hvad der driver mennesker, så synes dette 

niveau af uddannelse ikke at række langt i GIO, da medarbejderne beskriver en leder, der ikke forstår 

afdelingen. Ifølge Rad og Yarmohammadian (2006) kræver ledelse af personale, at man har en for-

ståelse for menneskelig adfærd, basale behov og ønsker hos mennesker generelt. Dette kan virke 

naturligt i et job som sygeplejerske, hvor man er i tæt kontakt med mennesker og er drevet af en 

motivation for at hjælpe disse, men som leder har man til opgave at påvirke andres motivation og 

ikke kun sin egen. 

 

6.2.1 Motivationsinitiativer 
I GIO beskrives personaleomsætningen som en flugt, hvilket synes at være et udtryk for manglende 

fokus på sygeplejerskernes motivation og derved fastholdelse. Ifølge Rad og Yarmohammadian 

(2006) kan man som leder ikke altid sørge for, at medarbejderne er motiveret, men gennem handlinger 

og tiltag kan man påvirke kultur og arbejdsmiljø således, at individer kan motivere sig selv. Som 

leder i det offentlige er Jonna begrænset i sine muligheder for at forhandle om medarbejdernes basale 

behov såsom løn og arbejdsforhold, da disse er fastsat gennem overenskomst. Også selvom disse 

faktorer, ifølge Rad og Yarmohammadian (2006) oftest er dem, der nævnes som mest kritiske for 
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sygeplejerskernes motivation. Dog kan Jonna stadig lave effektive tiltag, som kan påvirke medarbej-

dernes motivation positivt. 

 

Flere sygeplejersker udtrykker et ønske om udvikling og efteruddannelse, fordi netop dette eller blot 

det at kunne mestre sit job, er en del af det, der motiverer dem. På nuværende tidspunkt bliver uddan-

nelse og kompetenceudvikling ikke prioriteret, og det skaber flere problemstillinger i afdelingen, da 

nogle er blevet lovet uddannelse og andre mener, at det går ud over patientsikkerheden. Som leder 

bør Jonna derfor have fokus på dette, således at hun med de midler hun har kan påvirke sygeplejer-

skernes motivation positivt og skabe en øget arbejdsglæde. Tilfredse medarbejdere er mere produk-

tive og har et ønske om at blive i deres job, og derved kan dette fokus på uddannelse være med til at 

fastholde de erfarne sygeplejersker i GIO. 

 

Ifølge Rad & Yarmohammadian (2006) er ledelsesstil også en afgørende faktor for motivation af 

sygeplejersker. Derfor er det også her relevant at diskutere ledelsesstilen i GIO. Ved at benytte den 

ledelsesstil, der passer bedst til kulturen i organisationen, kan man påvirke medarbejdernes jobtil-

fredshed, engagement og produktivitet (Rad & Yarmohammadian, 2006). Det er derfor afgørende, at 

man som leder kender sin afdeling. Men som tidligere nævnt, så er dette ikke tilfældet i GIO, da Jonna 

er fysisk fraværende og samtidig ikke engagerer sig i medarbejderne. Det er dog relevant at pointere, 

at der ikke findes én ledelsesstil, der er ideel for enhver situation, da man som leder altid vil besidde 

kompetencer inden for ét felt, som er stærkere end kompetencerne inden for et andet. Det er derfor 

altid en afvejning af den givne situation, som lederen står overfor. Dette betyder også, at Jonna som 

leder er nødt til at se på den situation, hun er i her og nu og agere ud fra denne. For at dette kan lade 

sig gøre, er hun nødt til at have løbende dialog med sine medarbejdere og have føling med, hvad der 

sker i afdelingen. 

 

6.2.2 Anerkendelse og respekt 
Én af grundene til utilfredshed blandt medarbejdere i sygeplejen, som også udspringer fra ledelsesstil, 

er mangel på respekt og anerkendelse fra ledere. Ifølge Rad og Yarmohammadian (2006) skyldes 

dette, at netop disse faktorer er vigtige for medarbejdere, som i deres arbejdsliv er i mange direkte 

relationer som eksempelvis kontakt med patienter, pårørende og kollegaer. Denne respekt og aner-

kendelse synes ikke at være en udpræget del af Jonnas ledelsesstil, og dette kommer eksempelvis til 

udtryk i følgende citat fra Pia “Jeg synes, at jeg mangler lidt forståelse fra hende nogle gange. For 
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eksempel ved sygdom, så siger hun ‘Det skal nok gå’ eller ‘Det gik jo nok’ og så videre. Hvor vi ellers 

giver udtryk for, at vi synes blandt andet, at der er underbemandet eller der er ikke kompetencer nok” 

(bilag 10, linje 38-41). Dette er altså udtryk for, at Jonna ikke anerkender de udfordringer, som syge-

plejerskerne står i på deres vagter. Ifølge Rad og Yarmohammadian (2006) er anerkendelse fra ledere 

altafgørende for at øge jobtilfredshed og centralt for at booste arbejdsmoral. Derfor vil en støttende 

ledelsesstil med åben kommunikation, respekt og anerkendelse have en væsentlig indflydelse på sy-

geplejerskernes jobtilfredshed. På baggrund af dette bør Jonna med fordel implementere en mere 

transformationel ledelsesstil, da dette vil sikre øget fokus på åben kommunikation og anerkendelse, 

og derfor være med til at øge motivationen hos sygeplejerskerne. Dette kan på baggrund af ovenstå-

ende påvirke fastholdelsen af de erfarne medarbejdere og nedsætte personaleomsætningen. 

 

En mere åben kommunikation med sygeplejerskerne kan også betyde, at Jonna vil få større kendskab 

og information om den enkelte medarbejder, og hvad der motiverer dem. Således vil Jonna også finde 

ud af, hvordan medarbejderne selv kan være en aktiv del af processen omkring at skabe øget motiva-

tion hos den enkelte. Herved øges medbestemmelsen i arbejdet, som ifølge God Arbejdslyst Indeks 

2019 også er en af de afgørende faktorer for en høj grad af arbejdslyst. 

 

Mange ledere giver udtryk for, at en god løn er den vigtigste motivationsfaktor for medarbejdere. 

Dette synes også at være Jonnas udgangspunkt “Og så er motivationen selvfølgelig også, at de skal 

have nogle penge i kassen” (bilag 12, linje 181-182). Dette er dog ikke altid tilfældet, og det er derfor 

interessant, at den enkelte leders opfattelse af, hvad der motiverer medarbejderne, er afgørende for, 

hvad der er fokus på - og at dette ikke nødvendigvis er det, der virker, hvis medarbejderne har en 

anden opfattelse af, hvad der motiverer dem. Som tidligere nævnt har Jonna ikke beføjelse til at lave 

væsentlige forhøjelser i sygeplejerskernes løn, og når hun samtidig mener, at dette er en vigtig moti-

vationsfaktor for sygeplejerskerne, så kan dette være en forklaring på, hvorfor hun ikke har fokus på 

andre elementer, som hun kan påvirke. Dog viser følgende citat, at Jonna er bevidst om, hvad der 

ellers motiverer hendes medarbejdere “[...] at de går på arbejde og føler, at de kan udføre den fag-

lighed, som de har med sig i bagagen og lære nyt hele tiden” (bilag 12, linje 179-180). 

 

Et manglende fokus på den faglige udvikling kan betyde, at de ambitiøse og erfarne medarbejdere vil 

søge væk fra afdelingen, da de kan se, at deres faglige kompetencer ikke kan udvikles i GIO. Dette 

vil gøre, at afdelingen mister en værdifuld ressource, som er afgørende i et semi-intensivt afsnit. Det 
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er derfor afgørende for motivationen hos sygeplejerskerne, at Jonna handler på denne viden, og fo-

kuserer på uddannelse som motivationsfaktor og fastholdelsesinitiativ. 

 

For at Jonna kan sikre fastholdelse af personale i afdelingen, kan hun altså med fordel skabe en højere 

grad af engagement og arbejdsglæde. Hun bør derfor som middel til dette, som tidligere nævnt, have 

fokus på sin ledelsesstil og implementere en åben kommunikation mellem ledelse og medarbejdere 

samt anerkende medarbejdernes indsats i hverdagen. Herved vil sygeplejerskernes behov identifice-

res sammen med, hvad der motiverer dem, og hvordan dette kan imødekommes. Sygeplejerskerne 

giver selv udtryk for, at uddannelse kan motivere dem, og Jonna er også bevidst om dette. Derfor bør 

der være fokus på dette initiativ. 

 

6.3 Rekruttering og onboarding 
I GIO er rekrutteringsprocessen kort og udelukkende drevet af Jonna som afdelingssygeplejerske. 

Afdelingen oplever en høj grad af udskiftninger, og dette kan indikere, at der er en høj grad af fejlre-

krutteringer. Dette har potentielt store omkostninger for afdelingen, der bruger ressourcer på rekrut-

tering og oplæring. Det har også konsekvenser for kulturdannelsen i afdelingen, som på nuværende 

tidspunkt bl.a. beskrives således af Cecilie “Ja, det er der jo, men det er svært at se den røde tråd i 

det, fordi de folk, der er her har ikke været her længe nok. Som sagt, det er en håndfuld, der har været 

her mere end 6 måneders erfaring i det her afsnit. Vi har haft meget, meget stor udskiftning” (bilag 

6, linje 35-37). 

 

Jonna forsøger til jobsamtalerne at finde kandidater, som passer socialt og fagligt ind i afdelingen. 

Dog betyder hendes fravær i afdelingen, at der potentielt kan opstå et mismatch, da hun ikke har 

tilstrækkelig kendskab til sin egen afdelings sociale eller faglige kultur, og derfor har en utilstrækkelig 

indsigt i afdelingen og dårlige forudsætninger for at træffe et informeret valg. Her kan det være en 

fordel for Jonna at inddrage de erfarne medarbejdere i både udformningen af jobopslag og udførelsen 

af selve samtalen, da det er dem, der kender afdelingen og på et tilstrækkeligt grundlag vil kunne 

vurdere de enkelte kandidater. 

 

6.3.1 Person-Job fokus vs. Person-Organization fokus 
Ifølge Sekiguchi og Huber (2011) er fagligheden vigtig for sygeplejerskernes hverdag, og det virker 

derfor naturligt at benytte et Person-Job fit, der fokuserer på et match mellem jobkrav og ansøgerens 

kvalifikationer. Dog er situationen en anden i det nuværende arbejdsmarked, og der kan derfor med 
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fordel implementeres et fokus, der både indeholder Person-Job fit og et Person-Organization fit per-

spektiv. Et Person-Organization fit perspektiv har fokus på et match mellem kandidaten og organisa-

tionens værdier og kultur. Forskning viser, at begge måder at anskue kandidater på har en positiv 

indflydelse på medarbejderes jobtilfredshed, engagement, fastholdelse og performance (Sekiguchi & 

Huber, 2011). Dog er effekten ved et Person-Organization fit et mere stabilt fokus, da dette ikke er 

afgørende for specifikke opgaver. Ifølge Sekiguchi og Huber (2011) kan et Person-Organization fit 

fokus derfor betyde bedre match mellem kandidat og organisation, og derfor en styrkelse af tilknyt-

ning til organisationen, som endvidere kan betyde bedre fastholdelse. På denne baggrund vil det være 

fordelagtigt for Jonna at inddrage erfarne medarbejdere for at sikre et match mellem de nye medar-

bejdere og afdelingens eksisterende kultur. Dette vil samtidig være i tråd med den transformationelle 

ledelsesstil, da inddragelse af sygeplejerskerne vil bidrage til en øget kommunikation mellem dem og 

Jonna samt være en anerkendelse af sygeplejerskernes viden og bidrag til afdelingen. 

 

6.3.2 Onboarding af nye kollegaer 
Når de formodentlig rette kandidater er valgt, så er et andet vigtig element i fastholdelsen af disse, at 

de får en god start i det nye job. I interviewene nævnes det flere gange, at der ikke er tid til at give de 

nye kollegaer den nødvendige oplæring, og de er derfor hurtigt på egen hånd (bilag 10). Dette er 

delvis grundet manglen på sygeplejersker, men er også en konsekvens af prioritering og ledelse fra 

Jonnas side. På et medicinsk sengeafsnit på Regionshospitalet Horsens har de haft samme udfordrin-

ger, som beskrives i GIO. I Horsens beskriver de det således “De unge sygeplejersker blev sygemeldt 

med stress, og de erfarne sagde op på grund af arbejdspresset. Læg dertil arbejdsskader og sort 

uheld. Situationen var kritisk: Nogle jobopslag fik ingen ansøgninger, andre kun en eller to. Et år 

senere var 40 pct. af sygeplejerskerne på afsnittet væk” (Rasmussen, 2020). 

 

Ifølge Kurnat-Thoma et. al. (2017) må man forvente, at der er en vis udskiftning blandt personalet, 

men hvis denne bliver for høj i sygehusvæsenet, så har det indflydelse og konsekvenser på patient-

sikkerheden. Forskning viser, at dette kan undgås ved, at ledere i samarbejde med relevante sygeple-

jersker i afdelingen udarbejder et standardiseret onboardingprogram, som kan understøtte de nyan-

satte (Kurnat-Thoma et. al., 2017). I GIO er der en mentorordning for de nyansatte, som indebærer, 

at de i deres første tid er tilknyttet en erfaren sygeplejerske. Sygeplejerskerne fortæller dog, at denne 

ordning ikke efterleves, da der ikke er nok personale. Således medregnes de nyansatte ofte som en 
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del af normeringen fra dag ét, hvilke betyder, at de ikke kan modtage den fornødne støtte fra en 

sygeplejerske med erfaring fra netop GIO. 

 

Forskning viser også, at netop det at have en mentorordning med en erfaren sygeplejersker er en af 

de tiltag, som har en positiv effekt for onboarding og fastholdelse (Kurnat-Thoma et. al., 2017). Dette 

er også tilfældet i den tidligere nævnte afdeling på Regionshospitalet i Horsens, hvor man har indført 

et toårigt onboarding forløb, som har nedsat afdelingens personaleomsætning betydeligt (Rasmussen, 

2020). En sygeplejerske, der selv er en del af forløbet fortæller “Jeg har haft en masse succesople-

velser. Alt er tilrettelagt efter, hvor jeg er i min udvikling, og jeg har aldrig haft følelsen af, at jeg var 

ude, hvor jeg ikke kunne bunde. Jeg er blevet støttet i alle udfordringer, indtil jeg havde kompeten-

cerne til selv at klare det” (Rasmussen, 2020). Denne oplevelse står i kontrast til, hvad der opleves af 

sygeplejerskerne i GIO, som bl.a. beskriver, at de grundet sygemeldinger blandt de erfarne er på egne 

ben kort tid efter ansættelsens start. 

 

Jævnfør ovenstående vil GIO med fordel kunne prioritere, at den allerede eksisterende mentorordning 

fastholdes og efterleves, da dette vil kunne være medvirkende til at bryde den høje personaleomsæt-

ning. Det kan dog diskuteres, hvorvidt dette er en beslutning, som alene kan tages i GIO, da denne 

prioritering af ressourcer ikke er uden ofringer. Derfor viser forskning også, at den bedste måde at 

sikre gennemførelse af onboardingprogrammer på er ved, at den øverste hospitalsledelse udviser en 

prioritering af onboarding-initiativer overfor afdelingssygeplejerskerne. Ifølge Kurnat-Thoma et. al. 

(2017) bør afdelingssygeplejersker hertil have de nødvendige støttefunktioner til rådighed såsom en 

HR-afdeling, der sikrer, at der klargøres de nødvendige onboardingmaterialer, så snart en kandidat 

har underskrevet kontrakten. Dette er ikke en mulighed i GIO, hvor den nuværende HR-struktur og 

funktion ikke kan understøtte et sådan tiltag, og det er derfor usikkert i hvor høj grad Jonna med sin 

nuværende arbejdstid vil kunne realisere disse tiltag. 

 

Det er dog muligt at benytte sig af andre onboardingtiltag, som også kan have positiv indflydelse på 

fastholdelsen. Ifølge Kurnat-Thoma et. al. (2017) kan man med succes implementere en tæt kontakt 

med faste intervaller mellem ledelse og de nye medarbejdere. Dette kan eksempelvis være at have 

samtaler med de nyansatte én gang om måneden i de første tre måneder. Dette vil betyde, at man som 

leder allerede tidligt kan adressere eventuelle problemer, som kan udmunde i en opsigelse. Dette vil 

dog kræve, at afdelingssygeplejersken Jonna praktiserer en mere åben kommunikation i afdelingen, 
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og at hun er mere tilstede blandt personalet. Dette taler endnu engang ind til fordelene ved at imple-

mentere en mere transformationel ledelsesstil. 

 

Et onboardingprogram med mentorordning og tæt dialog med ledelsen vil ikke kun have indflydelse 

på medarbejderfastholdelsen. Ifølge Kurnat-Thoma et. al. (2017) vil det også kunne forbedre kolle-

gaskabet og den generelle dialog mellem ledelse og medarbejdere, og dermed forbedre arbejdsmil-

jøet. Dette vil være fordelagtigt for GIO, hvor arbejdsmiljøet beskrives som presset, og jeg mener 

derfor, at Jonna, som øverste leder i afdelingen, bør prioritere dette. 

 

Trods manglende udmelding om støtte fra den øverste ledelse, så er det alligevel lykkedes at gen-

nemføre lignende tiltag på Regionshospitalet Horsens. Det vil derfor ikke være urealistisk, at GIO 

selv igangsætter et struktureret, standard onboardingprogram. Hertil kan det dog diskuteres, om der 

er en tilstrækkelig grad af vidensdeling mellem sygehusene, således at denne information er tilgæn-

gelig for andre ledere i sygehusvæsenet. Manglen på sygeplejersker er et landsdækkende problem, og 

når nogle afdelinger knækker koden til at fastholde deres medarbejdere, så vil det være fordelagtigt 

for hele sundhedsvæsenet at bruge denne viden for at spare de store omkostninger, der er ved perso-

naleudskiftninger. 

 

Som tidligere nævnt så vil et onboardingforløb ikke kun have en positiv indvirkning for de nyansatte. 

Det vil også gavne fastholdelsen af de erfarne medarbejdere. Dette skyldes, at en nedbringelse af 

opsigelser blandt mindre erfarne medarbejdere, vil reducere den enkelte medarbejders tidsforbrug af 

oplæring af nye kollegaer. Forskning viser, at oplæring af nye medarbejdere er medvirkende til at 

skabe enorme arbejdsbyrder for de erfarne, når de konstant skal onboarde nye kollegaer. Ifølge Kur-

nat-Thoma et. al. (2017) kan dette endvidere lede til opsigelser og tidligere pension for de ældre 

sygeplejersker. Det vil være en fordel for GIO - og andre danske sygehuse - at kunne reducere dette, 

da eksempelvis undgåelse af medarbejdere, der går på tidlig pension vil være givtigt for manglen på 

sygeplejersker, som dermed ikke forværres. 

 

Jonna kan altså med fordel inddrage de erfarne sygeplejersker i rekrutteringsprocessen. Dette vil være 

med til at sikre medbestemmelse og anerkendelse hos de eksisterende medarbejdere og samtidig være 

medvirkende til et bedre Person-Organization fit, da de erfarne sygeplejersker har bedre kendskab til 

kulturen i afdelingen. Herefter er det vigtigt, når nye sygeplejersker bliver ansat, at de får en god start 
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i afdelingen. Dette kan give en bedre medarbejderfastholdelse, og derved nedsætte personaleomsæt-

ningen, som på nuværende tidspunkt skaber problemer, der udmunder i dårlige arbejdsforhold og 

ringe kulturdannelse. Som leder kan Jonna derfor med fordel prioritere en overholdelse af den alle-

rede eksisterende mentorordning og supplere denne med løbende samtaler med de nyansatte. Dette 

bør prioriteres, da rekruttering, onboarding og fastholdelse kan ses som processer, der er afhængige 

af hinanden. 
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7.0 Konklusion 
I det følgende kapitel vil der med udgangspunkt i specialets hermeneutiske metode dannes sammen-

hæng mellem specialets øvrige kapitler. Med udgangspunkt i specialets teoretiske, empiriske og dis-

kuterende analyse vil konklusionen give svar på specialets problemformulering: Hvordan oplever 

sygeplejerskerne organisationskulturen og ledelsen i Gastroenhedens Intensive Observationsafsnit, 

og hvilke interne udfordringer opstår på baggrund af dette? Der er en tydelig sammenhæng mellem 

de tre analysedele, som derfor påvirker hinanden. Sygeplejerskerne i GIO ønsker et fagligt miljø, 

hvor de kan yde den omsorg, de er motiveret af. Men der bruges ikke ressourcer på at sikre sygeple-

jerskerne tid til at videreuddanne sig og kompetenceudvikle i afdelingen. Dette skaber frustration, da 

uddannelse ofte er en del af jobbeskrivelsen. Dette fører til uforløste forventninger hos mange syge-

plejersker og i kombination med en fraværende ledelse, så har dette konsekvenser for de erfarne sy-

geplejerskernes motivation og fastholdelse. 

 

I den første del af analysekapitlet er det blevet belyst, hvad der karakteriserer GIOs kultur for at 

identificere, hvilke elementer i denne, der skaber interne udfordringer. Det er på den baggrund klart, 

at sygeplejerskerne oplever kulturen som svag, da afdelingen er præget af stor udskiftning blandt 

erfarne medarbejdere, hvorfor kulturbærerne gradvist forsvinder. Afdelingen er præget af travlhed, 

og det betyder konsekvenser for udviklingen i afdelingen samt uligevægt i balancen mellem arbejds- 

og privatliv. Dette lægger pres på det sociale fællesskab i afdelingen, og relationer mellem nye og 

etablerede medarbejdere er skrøbelige. Dette skaber interne udfordringer i afdelingen, og betyder 

endvidere, at de erfarne sygeplejersker oplever et øget arbejdspres, fordi de bruger meget arbejdstid 

på at oplære nye kollegaer og interagere med disse. Arbejdspresset har en negativ indvirkning på 

motivationen blandt sygeplejerskerne, og dette er en medvirkende årsag til den høje personaleomsæt-

ning i afdelingen. En nedbringelse af personaleomsætningen kan derfor være med til at styrke kultu-

ren i GIO og samtidig sikre de fornødne kompetencer, som afdelingens erfarne sygeplejersker har, 

således at patientsikkerheden ikke kompromitteres. 

 

I anden del af analysekapitlet er ledelsen i GIO, repræsenteret ved afdelingssygeplejersken Jonna, 

blevet belyst sammen med, hvilke udfordringer denne skaber i afdelingen. Det fremgår af den empi-

riske analyse, at Jonna og sygeplejerskerne har modstridende opfattelser af hendes lederskab. Hun 

ser sig selv som en nærværende leder med åben dør, mens sygeplejerskerne oplever en leder, der ikke 

er fysisk tilstede i afdelingen, og som praktisk og fagligt ikke kan indgå som en del af fællesskabet. 
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Jonna udøver en blanding mellem relationel og administrativ ledelse. Det administrative er dog do-

minerende og kommer til udtryk ved, at hun på den ene side fungerer som bestyrer og på den anden 

side som kunstner i en sådan grad, at det skaber konsekvenser for afdelingen. Dette skaber interne 

udfordringer i afdelingen, da der ikke er balance, mellem det ansvar hun pålægger sine medarbejdere, 

og den opmærksomhed hun tillægger disse. Jonnas administrative fokus er delvis en konsekvens af 

de mange opgaver, som pålægges en afdelingssygeplejerske, og at en stor del af disse opgaver ligger 

udenfor de kompetencer, hun besidder. Analysen viser endvidere, at den fysiske udformning af afde-

lingen er med til at distancere Jonna fra sygeplejerskerne, da hendes kontor rent fysisk ligger langt 

væk fra sygeplejerskernes hverdag. 

 

I den tredje del af analysekapitlet er sygeplejerskerne i GIO blevet analyseret for at undersøge, hvor-

dan man motiverer og fastholder disse, samt hvordan man rekrutterer nye medarbejdere. Her står det 

klart, at sygeplejerskerne er påvirket af personaleomsætningen, og at det kan gavne motivationen hos 

sygeplejerskerne, hvis man kan nedbringe omsætningen. I afdelingen benytter man allerede initiativer 

som uddannelse og kompetenceudvikling til at fastholde medarbejderne, men disse bliver ikke hånd-

hævet trods efterspørgsel fra sygeplejerskerne. Konsekvensen heraf er, at sygeplejerskerne ikke får 

den faglige udvikling, som gør, at de kan yde den patientpleje og omsorg, som er motiverende for 

dem. Dette er medvirkende til en lav motivation hos sygeplejerskerne. 

 

Tredje del af den empiriske analyse viser endvidere, at rekrutteringsprocessens udformning sammen 

med Jonnas manglende viden om afdelingen er med til at skabe et ringe vurderingsgrundlag for an-

sættelse af nye sygeplejersker. Dette resulterer i interne udfordringer i afdelingen, da det ofte ender i 

en kort proces, hvor der gives lovning på uddannelse og gunstige arbejdsforhold, som ikke kan reali-

seres. Sygeplejerskerne oplever derfor, at deres ønsker og kontrakter ikke kan indfries, og dette er 

endnu en årsag til, at de søger væk fra afdelingen. Det vurderes derfor, at rekrutteringsprocessen er 

mangelfuld og medvirkende til en høj grad af opsigelser. GIOs onboardingprogram fremstår også 

mangelfuldt og bliver samtidig nedprioriteret. Dette påvirker i negativ grad introduktionen til afde-

lingens faglige og sociale kultur, og dermed motivationen og fastholdelsen af nyansatte. Dette viser 

sig ved, at sygeplejerskerne oplever en kort gennemsnitlig ansættelsesperiode. På baggrund af dette 

er det tydeligt, at man med fordel kan se på, hvad man gør på andre sygehuse, og dele best practise i 

forhold til skabelse af en øget medarbejderfastholdelse. 
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8.0 Perspektivering 
Indeværende speciale har taget udgangspunkt i en offentlig, specialiseret semi-intensiv afdeling, og 

dette betyder, at der stilles særlige krav til sygeplejerskernes kompetencer, og samtidig stiller syge-

plejerskerne særlige krav til kompetenceudvikling. Ydermere er arbejdsforholdene i et semi-intensiv 

afsnit præget af uforudsigelighed og svingende travlhed. Valget af afdeling har derfor været udslags-

givende for specialet. Sygeplejerskerne og lederen Jonna nævner selv, at arbejdsforholdene på et al-

mindeligt sengeafsnit ikke er krævende i samme grad, og det kunne derfor være interessant at se på, 

om disse afdelinger oplever samme problemstillinger i samme udstrækning. Endvidere kunne det 

være interessant at undersøge, hvorledes motivation og fastholdelse opleves som en udfordring på 

private sygehuse, hvor det økonomiske aspekt alt andet lige er anderledes. 

 

I specialet er analysen af ledelsen afgrænset til afdelingssygeplejersken Jonna. Det fremgår dog af 

specialets diskussion, at initiativer, der påvirker medarbejderfastholdelsen, har den bedste virkning, 

hvis de er forankret i topledelsen. På den baggrund kunne der med fordel inddrages andre ledelseslag 

i analysen for at afdække, hvorledes disse i større eller mindre grad kan påvirke motivation og med-

arbejderfastholdels, da ledelsesrummet alt andet lige er større. 

 

I forlængelse af en nærmere analyse af ledelse vil det også være relevant at se nærmere på, om køns-

fordelingen blandt sygeplejersker, som overvejende er kvinder, har en indvirkning på forventningerne 

til en kvindelig afdelingssygeplejerske og dennes ledelsesstil i forhold til at være henholdsvis feminin 

eller maskulin. Dette skyldes, at kvindelige lederes adfærd, ifølge Baqutayan et al. (2016), ofte asso-

cieres med træk fra transformationel ledelse såsom at kommunikere vision, have karisma og fokus på 

interpersonelle relationer. Er der derfor et kvinde bias, der gør, at sygeplejerskerne har en bestemt 

forventning til en kvindelig leder? 

 

Manglen på sygeplejersker er et landsdækkende problem i Danmark, men indeværende speciale ser 

kun på én afdeling. Man kunne derfor med fordel have udvidet singlecase studiet for at se nærmere 

på flere specialiserede semi-intensiv afdelinger i hele landet, og derved se specialets problemformu-

lering i en bredere kontekst. Dette vil endvidere kunne styrke specialets konklusion, da specialet med 

sin udformning bidrager med et øjebliksbillede, som viser tendenser for én enkelt afdeling. 
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10.0 Bilag 
Bilag 1 – Mail fra leder 
 
Mail fra afdelingssygeplejerske i Gastroenhedens Intensive Observationsafsnit 
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Bilag 2 – Interviewguide til sygeplejesker 
 
Interviewguide til interview af sygeplejersker i Gastroenhedens Intensive Observationsafsnit 
 
Medarbejdere 
Generelt 

1. Vil du starte med at fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Dit navn, uddannelse og din rolle i 

enheden? Hvor lang tid har du været en del af enheden? 

2. Vil du beskrive dit arbejde som et kald for dig? Hvorfor? 

GIO som arbejdsplads 
3. Hvordan vil du karakterisere Gastroenheden som arbejdsplads? 

4. Hvordan forstår du din rolle i enheden? 

5. Hvordan oplever du ledelsens rolle i enheden? 

HR 
6. Hvad var din opfattelse af enheden før du begyndte at arbejde her? Og hvor meget kendte du til or-

ganisationen? 

7. Den opfattelse du havde af Gastroenheden, eller den du udviklede mens du var til samtale, hvordan 

har den ændret sig efter din ansættelse, hvis den har ændret sig? 

8. Ser du, at der er en sammenhæng mellem det du blevet stillet i udsigt til samtalen, og det du oplever 

i dit arbejde nu? 

Medarbejdere 
9. Hvordan vil du karakterisere den typiske medarbejder her i Gastroenheden? 

10. Hvordan vil du beskrive udskiftningen af medarbejdere i enheden?  

a. Hvad tænker du om den generelle ansættelsesperiode? 

11. Hvad mener du er godt eller dårligt ved udskiftning af medarbejdere? 

12. Hvordan påvirker det dig, at der er en stor tilgang af nye medarbejdere? 

13. Hvad gør Gastroenheden for at fastholde medarbejdere og for at tiltrække nye? 

a. Hvilke konkrete initiativer benytter de sig af? 

b. Hvilke fordele har I som medarbejdere? 

14. Hvad gør Gastroenheden konkret for at motivere, udvikle og fastholde dig? 

a. Er du tilfreds med dit job? 

15. Hvor lang tid ser du dig selv blive i Gastroenheden? 
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Bilag 3 – Interviewguide til afdelingssygeplejerske 
 
Interviewguide til interview af afdelingssygeplejersken i Gastroenhedens Intensive Observationsaf-
snit 
 
Generelt 

1. Vil du starte med at fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Dit navn, uddannelse, og hvor lang 

tid har du været en del af enheden? 

2. Hvordan vil du karakterisere Gastroenheden som arbejdsplads? 

3. Hvordan tror du, at medarbejderne oplever enheden som arbejdsplads? 

Kulturen i Gastroenheden 
4. Hvad kendetegner kulturen i Gastroenheden? 

5. Kan du beskrive de normer og værdier, som du opfatter, gør sig gældende i enheden? 

Ledelse 
6. Hvordan ser du dig selv som leder? 

7. Hvad var din motivation for at blive leder? 

8. Hvordan tror du, at medarbejderne i afdelingen oplever dig som leder? 

9. Hvilke udfordringer oplever du selv som leder i forhold til medarbejderne? 

Medarbejdere 
10. Hvad gør I selv for at fremstå som en attraktiv arbejdsplads? 

11. Hvilke typer medarbejdere søger i generelt? 

a. Hvad opfatter du, der lægges vægt på i rekrutteringen af nye medarbejdere? 

12. Hvad er din oplevelse af udskiftning af medarbejdere i Gastroenheden? 

a. Ser du udskiftning som et problem eller en mulighed for afdelingen? 

13. Hvad betragter du som en fornuftig ansættelsesperiode? 

a. Oplever du, at denne bliver fuldført i afdelingen? 

14. Hvad gør I i afdelingen for at fastholde medarbejdere og for at tiltrække nye? 

15. Hvilke konkrete initiativer benytter I jer af? 

16. Oplever du, at disse initiativer er effektive og motiverende for medarbejderne? 

17. Hvilke udfordringer oplever du i forhold til fastholdelse af medarbejdere? 

18. Hvad tror du driver medarbejdernes motivation? 

19. Oplever du, at arbejdet er et kald for medarbejderne? 

20. Tror du kaldet er stærkere end motivationen? 

21. Hvad tror du ligger til grund for, at medarbejderne siger op? 
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Bilag 4 - Briefing 
 
Briefing inden interview af respondenter i Gastroenhedens Intensive Observationsafsnit 
 

• En kort præsentation af projektet. 

• Jeg er interesseret i at høre om din hverdag i Gastroenheden.  

• Tag dig god tid til at besvare spørgsmålene, da alle detaljer er vigtige. 

• Interviewet vil vare 30 minutter. 

• Interviewet bliver optaget på diktafon og vil efterfølgende blive transskriberet ordret. 

• Såfremt du ønsker at være anonym, så respekteres dette. 

• Under interviewet vil jeg bruge en spørgeguide for at sikre mig, at jeg kommer igennem alle spørgs-

mål.   



Bilag 5 - Transskribering 
 
Transskribering – Lene 
 
Interviewer: Godt... Vil du starte med at fortælle lidt om dig selv, din baggrund, navn, uddannelse og 1 

din rolle her i afdelingen? 2 

 

Respondent 1: Ja, jeg hedder Lene, og jeg er sygeplejerske. Her i afdelingen er jeg koordinerende 3 

sygeplejerske med specialistfunktion. Det vil sige, at jeg også har nogle ledelsesmæssige opgaver ud 4 

over det at passe patienter. Jeg har været uddannet siden ‘96 og har en bred kirurgisk-medicinsk 5 

baggrund, og jeg har været her i cirka to år.  6 

 

Interviewer: Okay. Ja… vil du beskrive arbejdet dit arbejde som sygeplejerske som et kald for dig? 7 

 

Respondent: Nej, det vil jeg ikke.  8 

 

Interviewer: Hvorfor ikke? 9 

 

Respondent: Altså jeg har jo en... jeg kan godt lidt at arbejde med mennesker, tale med mennesker 10 

og yde omsorg for andre, men det er ikke som sådan et kald. Det er også et arbejde. Jeg gør det også, 11 

selvfølgelig, for at tilfredsstille de behov jeg lige har sagt, men… og interesser. Men derudover så er 12 

det også en måde at tjene penge på. Så det er ikke et kald på den måde.  13 

 

Interviewer: Nej, okay. Hvordan vil du karakterisere GIO som arbejdsplads? Den afdeling du er i 14 

her.  15 

 

Respondent: Jamen... Gastroenheden. Den her vi er i, er jo Danmarks største og er jo både kirurgisk 16 

og medicinsk, og jeg synes den er utrolig bredt favnende i forhold til de kompetencer man kan opøve 17 

her. Så man kan få stillet næsten alle sine lyster. Der er et vekslende arbejdstempo, og det er meget 18 

uforudsigeligt. Så det skal man kunne lide. Sådan så man ikke kan forudsige, hvor mange patienter, 19 

der kommer eller hvornår de kommer. Lige i øjeblikket har vi utrolig meget overbelægning på de 20 

stationære sengeafsnit, og en merproduktion i vores ambulatorier. Men ellers synes jeg, det er en 21 

arbejdsplads som er meget åben og med en flad struktur. Det kan jeg godt lide.  22 
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Interviewer: Synes du, der er nogle bestemte værdier eller normer, der gør sig særlig gældende i 23 

enheden? 24 

 

Respondent: Altså gastroenheden har arbejdet og arbejder jo med et motto man har fundet her, der 25 

hedder “God tone ligger godt i maven”. Så man skal tale ordentligt, og det er jo selvfølgelig internt 26 

som kollegaer. Både i egen afdeling, men også på tværs af gastroenheden, men det er jo også til 27 

patienter og pårørende. Og det synes jeg egentlig vi er lykkedes meget godt med.  28 

 

Interviewer: Ja. Hvordan forstår du din rolle her i enheden?  29 

 

Respondent: Hvad tænker du på? 30 

 

Interviewer: Jamen nu siger du, at du har en ledende funktion. Er det en du oplever, at du får lov til 31 

at udøve? Hvordan ser du dig selv? 32 

 

Respondent: Altså jeg ville jo lyve, hvis jeg sagde at her ikke er travlt. Og det er svært at finde... jeg 33 

er ansat på 37 timer... det er svært at finde... og kunne løse alle de opgaver, som jeg har, indenfor de 34 

37 timer. Så man kan være planlagt til at skulle lave nogle ledelsesmæssige opgaver og pludselig, så 35 

vælter der en bus ude på motorvejen eller så er der nogle, der er syge eller også et eller andet som 36 

gør, at så bliver dagen anderledes. Men de her opgaver er der jo stadigvæk. Så... så det bliver ikke 37 

altid som man regner med.  38 

 

Interviewer: Hvordan oplever du ledelsens rolle her i enheden? 39 

 

Respondent: Enheden... som i min afdeling? 40 

 

Interviewer: Ja. 41 

 

Respondent: Hm... ja… Jamen jeg synes, at… Ledelsen i afdelingen her er jo blevet delt. Afdelingen 42 

jeg arbejder i er jo et semi-intensivt afsnit, hvor akutmodtagelsen, Gastroenhedens akutmodtagelse 43 

også hænger sammen med. Ledelsesmæssigt er den jo fra det nye års start delt. Hvilket jeg synes har 44 

været rigtig givtigt, fordi det har været to afdelinger, eller det er to afdelinger, som har vidt forskelligt 45 
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behov. Og det har været, i min optik, svært at tilgodese de behov. Så derfor synes jeg, ledelsesmæs-46 

sigt, at det ikke har været helt optimalt som det har fungeret. Men jeg håber, at det kommer til at 47 

fungere bedre, fordi det afsnit jeg er i fungerer som en almindeligt sengeafdeling.  48 

 

Interviewer: Okay. Hvad var din opfattelse af enheden før du begyndte at arbejde her? Hvor meget 49 

kendte du til organisationen? 50 

 

Respondent: Jeg kendte ikke særlig meget til Gastroenheden. Det var egentlig ret… eller tilfældigt 51 

og tilfældigt, at jeg lige var her. Jeg søgte en stilling... jeg gik efter en bestemt stilling, som der så var 52 

her. Og som jeg kunne se mig selv i, og som de så heldigvis kunne bruge mig i. Så jeg havde ikke 53 

nogen erfaringer med Gastroenheden før.  54 

 

Interviewer: Okay. Den opfattelse du havde af enheden, eller den du udviklede under samtalen, er 55 

den stadig den sammen i dag? 56 

 

Respondent: Hmm… 57 

 

Interviewer: Eller har den ændret sig? 58 

 

Respondent: Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg tror den har ændret sig. Jeg tror, at min opfattelse… 59 

var ét og er blevet noget andet. Og det er måske også i takt med, at de patienter, der kommer her er 60 

mere og mere komplekse. Der er et større flow af patienter selvom Hvidovre Hospital har det samme 61 

optagområde, så er der ligesom flere mennesker på matriklen samtidig med, at der er sygeplejerske-62 

mangel. Så jeg tror... det har klart ændret sig fra da jeg startede og den opfattelse jeg havde til sam-63 

talen.  64 

 

Interviewer: Ser du, at der er en sammenhæng mellem det du blev stillet i udsigt til samtalen og det 65 

du oplever?  66 

 

Respondent: Altså som min arbejdsfunktion i dag? 67 

 

Interviewer: Ja, og enheden som social afdeling.  68 
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Respondent: Nej, altså man kan jo sige, at på det tidspunkt var der flere ansat. Vi var også et større 69 

afsnit. Altså vi havde flere sengepladser. Vi har jo lukket senge fordi vi mangler personale. Så det jeg 70 

blev stillet i udsigt med de ledelsesopgaver, jeg skulle varetage, der er jeg mere og mere en del af 71 

driften nu. Det vidste jeg jo godt, at jeg skulle være fra starten, men jeg er måske... Hvis jeg skulle 72 

være 50% hver, så er jeg i hvert fald 90% mere i driften, som det er nu. 73 

 

Interviewer: Så lidt mere til spørgsmål om medarbejdere generelt. Hvordan vil du karakterisere den 74 

typiske medarbejder i her i enheden? 75 

 

Respondent: Den typiske medarbejder er nok en forholdsvis nyuddannet person, som jo qua det ikke 76 

har særlig meget erfaring og måske har en kort ansættelse bag sig. Og ikke nødvendigvis fra et kirur-77 

gisk eller medicinsk speciale. Vedkommende har måske derfor heller ikke særlig mange grundlæg-78 

gende færdigheder med sig. Ikke nødvendigvis i hvert fald. Men er jo arbejdsivrig og nysgerrig og 79 

kan bidrage med ny viden, ny teori og en ny måde at se tingene på. Og er et godt pust, synes jeg, til 80 

at… fordi der er jo også en del som har været her mange år. Men der er flere og flere nyansatte, 81 

nyuddannede.  82 

 

Interviewer: Ja. Hvordan vil du beskrive udskiftningen af medarbejdere her i enheden? 83 

 

Respondent: Den er stor. Der er stor udskiftning.  84 

 

Interviewer: Hvad tænker du om den generelle ansættelsesperiode? 85 

 

Respondent: Hvor lang den er eller hvad? 86 

 

Interviewer: Ja, blandt andet i forhold til længden. 87 

 

Respondent: Jeg tror det er et år. Arg, måske 1,5-2 år det er typisk, så vil man gerne videre.  88 

 

Interviewer: Så tænker du, at det er rimeligt eller passende? 89 
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Respondent: Jeg tænker, at det er arbejdsgivers marked lige i øjeblikket, og det skal man da selvføl-90 

gelig benytte sig af. Jeg tænker, at nu, når man kigger på de jobannoncer, der er... der findes jo 300 91 

ledige stillinger i hele Region Hovedstaden, og man kan jo komme som nyuddannet og blive ansat 92 

på en neonatalafdeling. Så det kan jeg godt være lidt bekymret over, når man i et semi-intensivt afsnit 93 

kan blive ansat som forholdsvis nyuddannet, men jeg forstår udmærket godt, at sådan er vilkårene. 94 

Vi mangler jo arbejdskraft, så man tager jo, hvad man kan få. Og jeg forstår også godt de nyansatte… 95 

at man kan jo bruge det som et springbræt. Så det er jo bare med at udnytte det. Det forstår jeg godt.  96 

 

Interviewer: Hvad mener du er godt eller dårligt ved udskiftning af medarbejdere? 97 

 

Respondent: Jamen man kan jo sige, at ulempen ved at der er en stor udskiftning, er jo… 98 

 

Kollega afbryder: Din patient er kørt til endoskopi. Med 5d på masken.  99 

 

Respondent; Tak. Det er helt okay. Tak. Prøv lige at sig spørgsmålet igen. Jeg mistede den lige.  100 

 

Interviewer: Ja, hvad mener du er godt eller dårligt ved udskiftning af medarbejdere? 101 

 

Respondent: Ja. Jamen altså det gode tænker jeg, at jeg har sagt noget om, men ulempen er jo selv-102 

følgelig, at man mister lidt kontinuiteten i den kvalitet man forsøger at opbygge i en afdeling for 103 

sygeplejen. Og de ressourcer og kompetencer man opøver, det er svært at opholde et højt niveau, når 104 

der er så stor flow i forhold til at skulle… Det er jo ikke fordi, man ikke vil oplære, men det er svært 105 

at holde kompetenceniveauet oppe og holde kvaliteten i sygeplejen. Og det kommer til at gå ud over 106 

patienterne. Ja.  107 

 

Interviewer: Hvordan påvirker det dig personligt, at der er en større tilgang af nye medarbejdere? 108 

 

Respondent: Det har jeg det okay med. Jeg synes ikke, at det er en belastning. Jeg synes egentlig kun, 109 

at det er rart, at der også kommer nogle nye og med nogle nye øjne. Det er altid godt at blive kigget 110 

efter med nogle nye øjne i forhold til det man plejer at gå og lave. Så det synes jeg er helt fint.  111 

 

Interviewer: Ja. Hvad mener du GIO gør for at fastholde medarbejdere og tiltrække nye? 112 
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Respondent: Altså der er jo en hel del ting, der bliver gjort for de nye. Der er en masse undervisning, 113 

der er en masse kurser, man kan komme på. Der er også efteruddannelse, når man har været her i et 114 

stykke tid. Vi har udarbejdet kompetencekort. Både som er tværgående i hele Gastroenheden, men 115 

også som er afsnits specifikke. Hvor man også skal læse noget litteratur, så der ligesom også kommer 116 

noget fyld på. Og at vi prøver at skabe sammenhæng mellem læring og praktiske færdigheder, så det 117 

bliver så tæt på patienten som muligt. Så jeg synes, at der bliver gjort en hel del. Jeg kan godt være 118 

bekymret for mellemgruppen. Når man så har været her de her... hvis man er her 2-2,5 år eller mere, 119 

så er der ikke så meget lige nu for dem.  120 

 

Interviewer: Ja. Hvad gør enheden konkret for at udvikle, motivere og fastholde dig? Du har selvføl-121 

gelig nævnt nogle initiativer, men hvad oplever du i hverdagen?  122 

 

Respondent: Jamen… Jeg synes, man bliver inddraget, jeg synes, at man bliver… altså man kan jo 123 

byde ind, hvis man har gode idéer. Jeg synes, at man griber de bolde, der bliver kastet op, og prøver 124 

at få medarbejderne aktiveret. Men som sagt er det også rigtig svært fordi, der kører stadig en drift 125 

ved siden af, som sluger utrolig meget. Så ja, man prøver, men det er rigtig rigtig svært i øjeblikket.  126 

 

Interviewer: Hvor lang tid ser du dig selv blive her i enheden? 127 

 

Respondent: Det har jeg ikke gjort op endnu. Altså jeg tænker stadig, at jeg er her. Jeg er ikke sådan 128 

lige at slå af pinden på den måde. Så længe jeg synes, at det er sjovt.  129 

 

Interviewer: Ja, det var faktisk det.130 



Bilag 6 – Transskribering 
 
Transskribering – Cecilie 
 
Interviewer: Vil du starte med at fortælle lidt om dig selv. Dig selv og din baggrund, navn, uddannelse 1 

og din rolle her i afdelingen.  2 

 

Respondent: Jeg hedder Cecilie og er uddannet sygeplejerske, og det har jeg været i syv år. Før det 3 

har jeg været social- og sundhedshjælper i 10 år, så jeg har været i plejen i 17 år. Jeg har været på 4 

Hvidovre alle syv år som sygeplejerske og i Gastroenheden alle syv år. Og jeg er nu på semi-intensiv 5 

og er ansat som klinisk udviklingssygeplejerske. Det betyder, at jeg har… officielt betyder det, at min 6 

stilling er delt i to. Jeg har 50% administrativ og 50% i plejen. Plejen giver sig selv, de 50% admini-7 

strativt er både til at planlægge undervisning, som skal være med til at højne det faglige niveau og 8 

planlægge forskellige former for kurser, men det handler også om at oplære de mentorer, som skal 9 

have alle vores nyansatte, men det handler også om at være med til at have et overblik over alle de 10 

nyansatte. I teorien.  11 

 

Interviewer: Yes, og hvordan er det så i praksis? 12 

 

Respondent: I praksis er jeg 99% i plejen og 1% administrativ. Nu har du lige fanget mig på en dag, 13 

hvor jeg har fået fem timers administrativ. Og så går jeg i nattevagt i nat, så det er derfor, at jeg kun 14 

er her i fem timer, fordi at min hviletid er brudt for mange gange. Så jeg må kun være her til kl. 12.00.  15 

 

Interviewer: Så det er lige, hvad der kan klemmes ind? 16 

 

Respondent: Ja.  17 

 

Interviewer: Vil du beskrive dit arbejde som et kald for dig?  18 

 

Respondent: Til at starte med var det ikke. Jeg har… Min mor er hjemmehjælper, og jeg har altid 19 

været med hende på arbejde, og det lovede jeg mig selv, at det skulle jeg aldrig. Og så var det dét jeg 20 

fik som ufaglært i en alder af 19 år, og ja, så blev jeg forelsket i det jeg gjorde. I det jeg kunne se, at 21 

mine beboere på plejehjemmet fik ud af, at det var mig, der kom. Så ja, både og.  22 
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Interviewer: Så det er blevet et kald? 23 

 

Respondent: Ja. 24 

 

Interviewer: Hvordan vil du karakterisere GIO som arbejdsplads? 25 

 

Respondent: Specialemæssigt, der finder du ikke en mere fantastisk afdeling. Nu brænder jeg for 26 

gastroenterologien, og semi-intensiv, så bliver det ikke meget mere specialiseret inden for mave-27 

tarm-patienter. Vi har både medicinske og kirurgiske, så man får en rigtig bred viden. Så patientmæs-28 

sigt og specialemæssigt, så kan du ikke være et federe sted. De kollegaer jeg har er super fantastiske, 29 

men de er pressede og det kan tælles på én hånd, hvor mange erfarne sygeplejersker vi er. Resten er 30 

meget unge, meget nyuddannede. Meget uerfarne, både livs- og arbejdsmæssigt. Og det er hårdt. 31 

Uden at det er deres skyld.  32 

 

Interviewer: Oplever du, at der er nogle bestemte normer og værdier, der gør sig gældende i afdelin-33 

gen?  34 

 

Respondent: Ja, det er der jo, men det er svært at se den røde tråd i det, fordi de folk, der er her, har 35 

ikke været her længe nok. Som sagt, det er en håndfuld, der har været her mere end 6 måneders 36 

erfaring i det her afsnit. Vi har haft meget, meget stor udskiftning.  37 

 

Interviewer: Hvordan forstår du din egen rolle her i afdelingen? Du har allerede været lidt inde på 38 

det.  39 

 

Respondent: Jeg tror, at som en af de få erfarne og den, der har... Jeg har været ansat i GIO i 1,5 år. 40 

Før det var jeg på vores stormedicinske. Men selvom jeg kun har været ansat i 1,5 år, så er jeg den, 41 

der er ansat, af sygeplejerskerne, tredje længst. Så det siger lidt om det, og det betyder selvfølgelig 42 

også, at min rolle bliver mere markant i forhold til oplæring. Fordi selvom jeg også er én af dem, der 43 

har været længst tid i GIO, så er jeg også en af de mest erfarne gastroenterologiske sygeplejersker. 44 

Og jeg kan godt lide den rolle. Jeg synes, at det er fedt, når jeg ser mine nye kollegaer virkelig har 45 

fået noget ud af, at jeg bare har hevet dem rundt… på en ordentlig måde selvfølgelig.  46 
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Interviewer: Hvordan oplever du ledelsens rolle i enheden? 47 

 

Respondent: Ligegyldig. Med fare for at være fræk. Vi ser ikke ledelsen. Vi mærker dem ikke. Vi 48 

hører ikke noget rigtigt til dem. Med mindre det er flere vagter, der skal dækkes eller problemer, der 49 

skal løses. Ligegyldig hvor presset vi er, så er der ingen praktisk hjælp at hente. Og det er nogle gange 50 

svært, for det betyder, at så er det de erfarne, der skal trækkes på. Og selv vores unge nye kollegaer 51 

sidder jo og har ondt i maven, fordi de kan jo se, at vi kan ikke løbe stærkere. Og min bekymring er 52 

jo, at når de kan se, at det er sådan det kører for os, så ved de godt, at når de selv kommer dertil… Og 53 

så søger de væk herfra. Det vil være rigtig ærgerligt.  54 

 

Interviewer: Hvad var din opfattelse af enheden før du begyndte, og hvor meget kendte du til organi-55 

sationen? 56 

 

Respondent: Jeg kendte rigtig godt til den fordi jeg var internt i huset, og var på det afsnit, som sender 57 

og modtager allerflest patienter til GIO. Så jeg havde en helt klar fornemmelse af, hvordan afsnittet 58 

det var. GIO havde et rigtig dårligt ry. Det havde et ry som værende ind og ud med sygeplejersker, 59 

folk kunne ikke holde til det i længden. Og jeg må indrømme, at når man ser det fra den anden side, 60 

så tænker man “årh det er nok også bare fordi de er uerfarne” eller de var ikke klar over, hvad de gik 61 

ind til. Nu kan jeg jo se, hvorfor folk de flytter. Og det er rigtig ærgerligt.  62 

 

Interviewer: Og hvorfor tænker du, at de flytter? 63 

 

Respondent: Fordi de er pressede. Alle løber stærkt for at få enderne til at hænge sammen. Og det 64 

kan man måske leve med, men hvis der ikke er nogen, der anerkender indsatsen og glipper motivati-65 

onen og lysten til at arbejde her.  66 

 

Interviewer: Den opfattelse du havde af GIO, eller den du udviklede mens du var til samtale, har den 67 

ændret sig i løbet af din ansættelse? 68 

 

Respondent: Helt sikkert. Jeg fik en fornemmelse af, at det var meget mere synlig og hands-on ledelse 69 

end hvad jeg kom fra. Og jeg kom fra en rigtig god afdeling, hvor jeg var rigtig glad for at være. Jeg 70 



 94 

søgte ikke væk, fordi jeg ikke var glad. Jeg søgte væk, fordi nu havde jeg der så længe, at nu skulle 71 

der mere på. Jeg skulle udvikles noget mere. Og jeg følte, at jeg købte katten i sækken.  72 

 

Interviewer: Ser du, at der er en sammenhæng mellem det du blev stillet i udsigt til samtalen og det 73 

du oplever?  74 

 

Respondent: Det jeg… Det jeg fornemmede, at jeg blev stillet i udsigt inden jeg startede og det jeg 75 

oplever nu… Ja, det jeg oplever nu er værre, men det jeg forventede efter min jobsamtale. Nej, så er 76 

vi på månen nu. Jeg forventede klar, at min ansættelseskontrakt ville blive overholdt, ikke? At det 77 

var 50/50. Det ville give enormt meget til afdelingen og til sygeplejerskerne, hvilket også kan være 78 

en af grundene til, at folk de simpelthen flygter, fordi de ikke føler, at de får den faglige udvikling de 79 

skal. Og det er jo noget af det, som jeg skal være med til at sætte fokus på, men det kræver, at man 80 

har tiden.  81 

 

Interviewer: Hvordan vil du karakterisere den typiske medarbejder her i enheden? 82 

 

Respondent: Altså her i GIO eller gastroenheden generelt? 83 

 

Interviewer: Her i GIO.  84 

 

Respondent: Den typiske ansatte… Altså gennemsnits ansatten er 25, har været uddannet under ét år. 85 

Sød, smilende, mild. Det er hovedtypen af de ansatte vi har. potentiale til at blive eminent, men det 86 

kræver, at man bliver ved med at have ‘kaldet’.  87 

 

Interviewer: Hvordan vil du beskrive udskiftningen af medarbejdere i GIO? 88 

 

Respondent: Absurd. Vi havde seks, der stoppede 1/12 og én, der startede. Det siger lidt. 89 

 

Interviewer: Hvad tænker du om den generelle ansættelsesperiode? 90 

 

Respondent: Den er overraskende og forbløffende kort. Og det er så simpelt. Man får ikke det man 91 

blev lovet, og så søger man væk.  92 
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Interviewer: Hvad mener du er godt eller dårligt ved udskiftning af medarbejdere? 93 

 

Respondent: Det gode er, at ‘sådan har vi altid gjort’ eller ‘det plejer vi at gøre’, den er ikke eksiste-94 

rende her, og det er rigtig rart. Det giver en helt anden dynamik. Selvfølgelig er der nogle retnings-95 

linjer, der skal overholdes, men det giver en helt anden faglig sparring og faglig dynamik. Ingen tvivl 96 

om det. Et andet problem er, at de få som holder ud længere end andre… de er enormt pressede. 97 

Enormt pressede. Og vil jo rigtig gerne oplære rigtig godt, fordi vi ved, at det vi investerer i dem, det 98 

er jo det vi får ud af dem, når de er færdigoplært. Men nogle gange er det svært. 99 

 

Interviewer: Hvordan påvirker det dig, at der er den her store tilgang af nye medarbejdere? 100 

 

Respondent: Det påvirker mig på den måde, at jeg ni ud af ti dage er den med ansvaret i samtlige 101 

vagter. Det betyder også, at når der kommer en sygemelding eller der sker et eller andet ind fra højre, 102 

så er det mit problem at få det dækket. Det betyder også, at jeg ikke har tid til mig kliniske arbejde. 103 

Det betyder, at den faglige udvikling, kurser, undervisning, alting går i stå. Og det samme gør oplæ-104 

ringen af nye medarbejdere.  105 

 

Interviewer: Hvad gør enheden her for at fastholde medarbejdere og tiltrække nye? 106 

 

Respondent: Tiltrække nye… den er nem. Man lover, at det er bedre, end det man kommer fra. Man 107 

lover, at man ikke behøver at gå i nat her. Du kan gå i dag/aften. Problemet er bare, at når man lover 108 

det til ti, og der så kun er fem, der bliver lovet dag/nat, så hænger det ikke rigtig sammen. Så bliver 109 

vægtskålen altså for skæv. Ja.  110 

 

Interviewer: Hvilke konkrete initiativer benytter de sig af? 111 

 

Respondent: For at få folk flyttet herover? 112 

 

Interviewer: Ja.  113 
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Respondent: Jamen det er jo konkret at love bedre arbejdstider. Det er ved at love ansvarsområder, 114 

som på den måde giver et løntillæg. Og problemet er, at der går for lang tid eller også får folk slet 115 

ikke det de bliver lovet.  116 

 

Interviewer: Hvad gør GIO konkret for at motivere udvikle og fastholde dig? 117 

 

Respondent: Noget af det som der er stort fokus på her i Gastroenheden, det er vores kompetenceud-118 

viklingsprogram. Det betyder, at man skal gennem flere forskellige forløb med, i GIO er det mig som 119 

klinisk udviklingssygeplejerske, der har folk gennem et kompetenceforløb. Og det skulle jo gerne 120 

illustrere, både overfor den ansatte, men også overfor ledelsen, at man har opnået det, man egentlig 121 

havde forventet i den tidsperiode. Og samtidig give én blod på tanden til at videreudvikle sig og lære 122 

mere. Men det er meget få kompetencekort, der bliver kørt igennem, for der er ikke tiden.  123 

 

Interviewer: Er du tilfreds med dit job? 124 

 

Respondent: Jeg ELSKER at være sygeplejerske, og jeg elsker at være gastroenterologisk sygeple-125 

jerske. Og det her afsnit med semi-intensive patienter, det bliver ikke mere spændende end det. Men 126 

om jeg er tilfreds… Jeg kunne ikke være mere tilfreds med den sygepleje jég giver patienten, men 127 

jeg er bekymret for, om det niveau opretholdes hver dag.  128 

 

Interviewer: Hvor lang tid ser du dig selv blive i enheden? 129 

 

Respondent: … Et halvt år?  130 

 

Interviewer: Ja. Tak. Det var sådan set det.  131 



Bilag 7 - Transskribering 
 
Transskribering – Katrine 
 
Interviewer: Når, hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv og din baggrund, navn, uddannelse 1 

og din rolle i enheden? 2 

 

Respondent: Ja, jeg hedder Katrine, og er basissygeplejerske, sorgressourceperson og så videre. Men 3 

er... har jo ikke den sådan mest sandsynlige gang ind i faget, som de fleste andre. Jeg har været 4 

selvstændig i en lang årrække og udgivet mit eget blad før jeg starter her. Og jeg startede her på basis 5 

af, at jeg ingen uddannelse har eller da jeg starter sygeplejerskeuddannelse, da jeg gerne vil have 6 

papir på noget. Jeg har min virksomhed, men jeg er ung mor, og tænker hvad nu hvis det ikke går så 7 

godt med mit blad på et tidspunkt, og så skal jeg jo have noget at falde tilbage på. Det går ikke. Så 8 

jeg går i gang, og vil egentlig bare ind og snuse til sygeplejefaget, men bliver jo helt fuldstændig 9 

sindssyg vild med det under min praktikperioder. Og for mig handler det om… Jeg havde jo egentlig 10 

ikke tænkt, at jeg skulle gå den vej som sådan. Jeg ville egentlig have læst medicin, men synes, at det 11 

var frygtelig lang tid i forhold til, at jeg også havde firma og barn… og fik egentlig et ret godt snit, 12 

da jeg så gik i gang med at tage det, så jeg kunne egentlig godt komme ind på medicinstudiet og 13 

overvejede at søge det, men så sad jeg og snakkede med en kollega, som havde gået med samme 14 

overvejelser i forhold til patientkontakt. På hvilket grundlag vil man være læge, og hvor meget pati-15 

entkontakt vil der være. Hvad er arbejdsopgaverne, og hvorfor er det? Og det kunne jeg jo se, at det 16 

ville jeg mest få udfyld som sygeplejerske. Så derfor valgte jeg så at blive sygeplejerske, og har været 17 

det nu i seks år.  18 

 

Interviewer: Ja. Og hvor lang tid har du været her i afdelingen? 19 

 

Respondent: Her i afdelingen har jeg været i ét år. Jeg kommer nede fra sengeafsnittet nedenunder, 20 

som er i tæt samarbejde med afsnittet heroppe, ikke.  21 

 

Interviewer: Okay. Vil du beskrive dit arbejde som et kald for dig? 22 

 

Respondent: Nej. Det er det blevet. Altså jeg har… Det er det mest meningsfyldte, jeg nogensinde 23 

har lavet, men at kalde det et kald, nej. Men det er også for… Jeg anser det som værende et kald for 24 
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noget religiøst noget. Noget man er kaldet det. Du kan kaldes til at være nonne eller andet. Og dog, 25 

jo, det kan man nok godt alligevel. Jeg har en kollega, hvor det eneste hun har ville være siden hun 26 

var en lille pige, det var sygeplejerske. Og hun er fandme også en dygtig én, så jo, det er vel også et 27 

kald. Det ved jeg ikke. Er det et kald? Jeg føler mig ikke kaldet til det, for jeg er snublet ind i det om 28 

man vil, ikke. Men nu jeg er her, så kan jeg ikke forestille mig at lave noget andet. Og når jeg sidder 29 

her i julen… Jeg har en søster, der arbejder, hun er advokat og arbejder for Spar Invest i Luxembourg 30 

(respondent laver en snorkelyd)... Så siger jeg “Du sidder og rykker papir rundt”, jeg redder liv, altså. 31 

At hun kan få den samme tilfredsstillelse, er mig helt uforståeligt med det hun laver, ikke. Så ja, både 32 

og. Hvis det giver mening.  33 

 

Interviewer: Ja. Hvordan vil du karakterisere enheden her som arbejdsplads? 34 

 

Respondent: Sindssyg god arbejdsplads. Forstået på den måde, at vi har de bedste rammer og speci-35 

alet… Jeg er vild med at være gastroenterologisk sygeplejerske. Det er mit speciale, og det har jeg 36 

været nu i mange år, men nu har jeg meget at gøre med, at jeg er medicinsk skolet og har meget med 37 

det kirurgiske at gøre. Det er en god arbejdsplads. (Respondent tjekker om dørene er lukket ordent-38 

ligt). Men jeg kunne godt tænke mig… Hvad skal man sige, det er en god arbejdsplads fordi kolle-39 

gerne og medarbejderne sørger for, at det er en god arbejdsplads. Vi passer godt på hinanden og godt 40 

på afdelingen. Lad mig sige det sådan, så er jeg diplomatisk.  41 

 

Interviewer: Hvordan forstår du din rolle her i afdelingen? 42 

 

Respondent: Den synes jeg egentlig… Det er sjovt, at du siger det, for den synes jeg egentlig er ret 43 

defineret. Min specifikke rolle, for mig Jasmin, er lidt ‘the peacemaker’ og den, der forsøger at få 44 

tingene til at glide. Og at vi løfter i flok og positivisme. Jeg synes, der har været en kultur, hvor man 45 

er sig selv nærmest, og det har jeg været sindssyg træt af. Og det har jeg brugt meget tid på det her 46 

år, jeg har været her, siden jeg startede faktisk... på at få ryddet op i. På at det er en fælles indsats, og 47 

jeg har det ikke godt, og kan ikke nyde mine fridage, hvis jeg ved, at mine kolleger ligger underdrejet. 48 

Og jeg forventer den samme følelse er den anden vej. Og det er det ved at blive.  49 

 

Interviewer: Ja. Hvordan oplever du ledelsens rolle i afdelingen?  50 
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Respondent: Så fristes jeg til at sige, hvilken ledelse.  51 

 

Interviewer: Synes du ledelsen tager hånd om jer som medarbejdere og de udfordringer, der opstår?  52 

 

Respondent: Nej. Altså det er et minimum. Det er jo ikke… Jeg har aldrig oplevet, at man er kommet 53 

af sig selv. Det er jo fordi, vi kommer og gør opmærksom på et problem. Så kan jeg jo ikke give 54 

kredit for, at man gør noget ved det, hvis jeg skal stå op råbe op. Og jeg synes virkelig, at jeg skal 55 

råbe meget. Altså 9 ud af 10 gange, så sker der ikke noget. Så nej, med stor fed understregning. Under 56 

ingen omstændigheder. Der bliver ikke gjort noget.  57 

 

Interviewer: Hvad var din opfattelse af enheden før du begyndte at arbejde her, og hvor meget kendte 58 

du til organisationen? 59 

 

Respondent: Ret meget, fordi altså… Det jeg arbejder på, GIO, er jo gastroenterologisk semi-intensiv 60 

observationsafsnit. Det vil sige, at vi har jo her i gastroenterologisk… Jeg ved ikke, hvor meget du 61 

kender til os her i centeret? Er du selv i huset? 62 

 

Interviewer: Nej, det er jeg ikke, men jeg… 63 

 

Respondent: Nej, men det er jo delt i tre centre af gastroenterologien, så vi er jo kæmpe store, og vi 64 

har så Akutmodtagelsen og vi har semi-intensiv. Så vores egen intensiv. Den er ikke semi, for det er 65 

noget fis. Det eneste semi ved det er, at det kun er gastroenterologiske patienter, men det er en inten-66 

siv.  67 

 

Interviewer: Ja.  68 

 

Respondent: Så dermed semi. Det har ikke noget at gøre med vi ikke... For de ligger i scop og er 69 

fuldstændig… Vi kan ikke intubere, så der henter vi en at MAT-sygeplejerskerne ned. Da jeg rykker 70 

herop, er det faktisk på basis af, at jeg synes, at der er for dårlig… Fagligheden er for ringe heroppe, 71 

og de er for inkompetente de unge piger vi har. Det er jo ikke deres skyld, men det er af, at de sim-72 

pelthen bliver kastet ud og kommer grønne og nye fra skolen. Hvor min devise må være, at man skal 73 

have været i huset, og så man ligesom headhunte internt, og sætte folk herop. Og det skal være 74 
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gastroenterologiske sygeplejersker med x antal års erfaring. Og du skal være velfunderet i din, altså 75 

i de primære grupper vi har. Det var ikke tilfældet, så da jeg var træt af at diskutere, om der var plads 76 

til mine patienter, så tænkte jeg, nu tager jeg altså konsekvensen og så går jeg selv herop. Fordi det 77 

her, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Ja, og jeg er hverken blevet negativt eller positivt overrasket, 78 

da jeg kom herop. Det stemte egentlig meget fint overens med, hvad jeg fornemmede, ikke.  79 

 

Interviewer: Ja, for det ligger nemlig op til næste spørgsmål, om den opfattelse du havde af enheden, 80 

eller den du sådan udviklede under samtalen, om den har ændret sig efter du er blevet ansat her? 81 

 

Respondent: Ja, det er den. Altså både og. Det er jo klart, at man kommer et spadestik eller ti dybere, 82 

når først man er her i forhold til før, ikke. Så, men ikke positivt.  83 

 

Interviewer: Synes du, at der er en sammenhæng, mellem det du blev stillet i udsigt til samtalen, og 84 

det du oplever i dit arbejde nu.  85 

 

Respondent: (griner) Nej, overhovedet ikke.  86 

 

Interviewer: Hvorfor ikke? 87 

 

Respondent: Fordi jeg simpelthen ikke oplever den kultur og ledelse, som blev beskrevet for mig. 88 

Altså der er jo knap nok en sammenhæng, når der hele tiden kommer nye kollegaer til... Og det er jo 89 

ikke deres skyld, men det gør, at det nogle gange… Forstå mig ret. Jeg prøver jo at opbygge et sam-90 

menhold, men det er hårdt, når nye skal blive en del af afdelingen og de både skal oplæres i det 91 

faglige, men også i det… Hvad skal man sige... sociale. Ledelsen giver jo ikke tid til… Ja, det er som 92 

regel med mad i munden, når vi endelig har tid til at tale sammen i pauserne. Og så er ledelsen, som 93 

sagt, nærmest ikke eksisterende.  94 

 

Interviewer: Hvordan vil du karakterisere den typiske medarbejder her i afdelingen? 95 

 

Respondent: Den typiske medarbejder her i afdelingen… Karakteriser dem. Det kan jeg, for der er 96 

ikke én typisk medarbejder. Vi er to grupper. Der er dem som får nogle studehandler og som har det 97 

skide godt, og som kun tager én type vagter og aldrig hjælper til, når vi mangler. Og vi har altså 98 
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sengepladser lukket, fordi vi mangler hænder. Og så er der den anden gruppe, som altid er inde. Så 99 

vi er to grupper, som jeg sagde, så kan jeg ikke karakterisere den typiske medarbejder. Den ene grup-100 

per er hammer hårdtarbejdende og super fleksible. Den anden gruppe er sig selv nærmest og er pisse 101 

ligeglade. 102 

 

Interviewer: Hvordan vil du beskrive udskiftningen af medarbejdere i afdelingen? 103 

 

Respondent: Ja, det er ikke godt. Hver gang vi mister en erfaren gastroenterologisk 104 

sygeplejerske, får vi en ny nyuddannet ind eller én med et andet speciale. Og det har jeg også været 105 

til ledelsen og sige. Fagligheden bliver mudret, bliver for tynd for hver gang og det kan jeg godt være 106 

bekymret for på en intensiv. 107 

 

Interviewer: Så hvad tænker du om den generelle ansættelsesperiode? 108 

 

Respondent: Altså de kan jo ikke gøre andet. Der er jo ikke nogen, der vil søge, og slet ikke medicin-109 

ske, skulle jeg til at sige. Altså specialer og sådan noget. Der er andet, der er mere interessant, så 110 

ledelsen, hvad det angår, kan jo ikke gøre mere. Hvis der ikke kommer nogle ansøgere til jobopslag, 111 

så er det jo, hvad det er. Hvad vi kan gøre her til gengæld, er at sørge for, at de får en ordentlig 112 

oplæring, når først de er ansat, ikke.  113 

 

Interviewer: Ja. Hvad mener du er godt eller dårligt ved udskiftning af medarbejdere? 114 

 

Respondent: Jamen det er jo at fagligheden bliver derefter. Så vi får simpelthen alt for tynd en fag-115 

lighed. Hvis hver gang der går en dygtig gastroenterologisk sygeplejerske skal erstattes med en ung 116 

nyuddannet én, eller én med speciale fra kardiologisk eller neufrologisk, så bliver det jo også derefter. 117 

Og det er det, vi er bekymrede for og håber vagt i gevær. Der er en vis faglighed, der må og skal 118 

holdes på et intensiv.  119 

 

Interviewer: Hvordan påvirker det dig, at der er en stor tilgang af nye medarbejdere? 120 

 

Respondent: Jeg er egentlig ikke så hårdt ramt lige nu. Det kommer sådan lidt i perioder. Jamen det 121 

påvirker mig ikke. Altså nye kollegaer er altid velkomne. Det er jo ikke det. Også når man er 122 
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nyuddannet eller uuddannet, forstået på den måde, at man ikke kender vores speciale, men kommer 123 

med et andet speciale. Så længe det ikke trækker veksler, men det gør det jo, og det er dét, der er 124 

problemet. Men ellers, det påvirker mig ikke det stor, at der er… Det har jeg det okay med.  125 

 

Interviewer: okay. Hvad gør enheden her for at fastholde medarbejdere og tiltrække nye? 126 

 

Respondent: Ingenting. Altså fastholdelse af medarbejdere? 127 

 

Interviewer: Ja, både hvad gør de for at fastholde de eksisterende medarbejdere og gør de for at til-128 

trække nye? 129 

 

Respondent: Jeg har ikke set nogle deciderede tiltag for at fastholde os. Og tiltrække nye? Jamen 130 

almene jobopslag. Jeg ved ikke, hvad det ellers kunne være. Det har jeg ikke oplevet.  131 

 

Interviewer: Hvad gør enheden her konkret for at motivere, udvikle og fastholde dig? 132 

 

Respondent: Jamen altså vi har… Vi har temadage én gang om ugen, når det ellers lige kan lade sig 133 

gøre, at finde undervisning. Vi byder selv ind med ting og sager, som vi godt kunne tænke os at få 134 

undervisning omkring, ikke. Det kan være, at vi har stået i en eller anden situation og tænkt “Ej det 135 

er simpelthen ikke okay. Vi er ikke gode nok. Hvad betyder den der lille blup på scop’et deroppe”, 136 

ikke. Så det har vi. Og de planlægges. 137 

 

Interviewer: Er ud tilfreds med dit job? 138 

 

Respondent: Ja, med mit job som sådan. Se, det spørgsmål er jo todelt for mig. Fordi så er vi jo igen 139 

ovre i det der med kald. Er jeg tilfreds som sygeplejerske i al almindelighed? Jeg elsker at være 140 

sygeplejerske! Elsker, elsker at være sygeplejerske. Jeg elsker at være her. Men jeg ønsker, at der var 141 

nogle forbedringer, som jeg godt kunne tænke mig.  142 

 

Interviewer: Og hvilke forbedringer er det? 143 
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Respondent: Jamen altså, en mere synlig ledelse. En ledelse, der tager os alvorligt, og lytter til os. 144 

Det er os, der er hos patienterne, og har føling med afdelingen. Og så er det jo selvfølgelig flere 145 

erfarne kollegaer. Men det er der jo ikke så meget at gøre ved.  146 

 

Interviewer: Sidste spørgsmål. Hvor lang tid ser du dig selv blive her i afdelingen? 147 

 

Respondent: Her på afdelingen? Det ved jeg sgu ikke. Et par år eller tre endnu, så vil jeg godt… Så 148 

skal jeg til at læse. Jeg vil godt tage en master på et tidspunkt, og ser mig selv som underviser på 149 

mine gamle dage, hvor jeg er blevet for gammelt til at gå i plejen fysisk, som vi gør nu, ikke. Så det 150 

er sådan lidt fremtidsperspektiv, men ja. En tre-fem år eller sådan noget.  151 



Bilag 8 - Transskribering 
 
Transskribering – Søren 
 
Interviewer: Yes, hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv og din baggrund, navn uddannelse 1 

og din rolle her i enheden.  2 

 

Respondent: Ja, jeg hedder Søren, og jeg blev uddannet i 2012 sommeren, og har derefter arbejdet 3 

7,5 år på en gastromedicinsk afdeling med semi-intensiv speciale oveni også. Jeg startede her for lidt 4 

over en måned siden for at komme tættere på mit hjem, og tættere på min familie. Og så er jeg jo glad 5 

for specialet i sidste ende. Jeg kommer fra Sønderjylland, fra Tønder af og flyttede hertil København 6 

i 2018 for at starte på sygeplejerskestudiet. Jeg bor sammen med min kone, som også er sygeplejerske 7 

og vi har tre børn sammen. Og for ligesom at få det til at hænge sammen med skiftende vagter og det 8 

hele, ja og hvad man nu kan. Bor i et hus, der er lidt for stort, og bruger meget tid på at få det til at 9 

fungere, men det lykkes.  10 

 

Interviewer: Vil du beskrive dit arbejde som et kald for dig? 11 

 

Respondent: Nej.  12 

 

Interviewer: Hvorfor ikke? 13 

 

Respondent: Mit arbejde er et arbejde. Altså jeg har valgt mit arbejde fordi jeg har interesse… eller 14 

jeg er god til at hjælpe andre mennesker, fandt jeg ud af. Og jeg har en interesse for at hjælpe andre 15 

mennesker, men jeg anser et kald som noget som en nonne gør for sin religion eller noget man gør… 16 

Det her er ikke helligt for mig, det her arbejde her. Min familie er måske mere mit kald, hvis det er. 17 

For dem går jeg hjem til. For dem vil jeg ofre alt. Jeg vil langt fra ofre alt for det her arbejde her. Vi 18 

skal hjælpe andre mennesker. Det er korrekt. Men vi skal også respekteres for, at det er et arbejde vi 19 

udfylder. Altså det er ikke et kald i mine øjne. Jeg får simpelthen grå knopper i nakken hver gang jeg 20 

får det at vide, fordi hvis det er et kald, så kan de jo egentlig bare give os de penge, de har lyst til, for 21 

vi gør det jo egentlig ikke for pengene, vi gør det jo fordi, vi mener, at vi skal gøre en forskel for 22 

andre mennesker. Men vi gør det altså også for at tjene penge.  23 
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Interviewer: Hvordan vil du karakterisere enheden, her hvor du er i GIO, som arbejdsplads? 24 

 

Respondent: Altså nu er jeg meget ny her. Hvad hedder det… Men lige i øjeblikket vil jeg kalde den 25 

ustabil, fordi der mangler folk og stemningen er derefter. Og jeg kan godt fornemme, at der til tider 26 

nok er lidt højere stressniveau. Nogle har det hårdt med at være her. Altså jeg… Jeg synes ikke, at 27 

jeg har et ordentligt indblik i, hvordan det er her. Men jeg fornemmer, når jeg selv kommer fra en 28 

velfungerende afdeling på trod af travlhed, og på trods af personalemangler, på trods af nye sygeple-29 

jersker og sådan nogle ting der, så er stemningen rigtig god. Og nu er jeg kommet et sted, hvor stem-30 

ningen ikke er så god, som jeg måske havde troet at den skulle være for at fungere. Fordi stemning 31 

det er næsten 50% af arbejdet, og det gør de jo bare meget nemmere. Og det bekymrer mig lidt. 32 

 

Interviewer: Hvordan forstår du din egen rolle her i enheden? 33 

 

Respondent: Altså jeg har ikke prøvet at være ny snart otte år, nogen steder, så det der med at være 34 

ny, som jeg jo i teorien er her, den er mærkelig for mig, og jeg har svært ved at identificere mig med 35 

den. Og jeg vil gerne ligesom lidt hurtigere frem end man måske gør med andre. Men altså min rolle 36 

den er jo klart at tage sig af de sygeste patienter indenfor specialet. Og det har jeg en baggrundsviden 37 

på, som jeg ikke er nervøs over at tage fat på. Overhovedet.  38 

 

Interviewer: Hvordan oplever du ledelsens rolle i afdelingen? 39 

 

Respondent: Jeg vil sige, at jeg har ikke rigtig stiftet så meget bekendtskab for den, hvis jeg skal være 40 

helt ærlig altså. Jeg ved den er der, men det er mere eller mindre også det.  41 

 

Interviewer: Hvad var din opfattelse af enheden før du begyndte at arbejde her og hvor meget kendte 42 

du til organisationen? 43 

 

Respondent: Jeg kendte til specialet, og jeg vidste, at de havde det. Jeg vidste, at den afdeling jeg 44 

kom fra ligesom havde bygget deres speciale, den højintensive del af den, ud fra det her ude på Hvid-45 

ovre hospital. Men det har jo stort set også været det. Jeg har bare tænkte, at jeg egentlig skulle flytte 46 

på grund af matrikelnummeret og ikke så meget på grund af specialeændring eller jeg skulle grave i 47 

dybden et andet sted.  48 
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Interviewer: Den opfattelse du havde af enheden, eller den du udviklede mens du var til samtale, har 49 

den ændret sig efter din ansættelse? 50 

 

Respondent: Det er jo meget kort tid siden jeg startede, ikke. Men jeg vil sige, at den er blevet solgt 51 

for lidt mere end jeg egentlig ser den som. Der er jeg lidt skuffet indtil videre. Selvom jeg trods alt 52 

kun har en kort periode her at føre grundlag ud fra. 53 

 

Interviewer: Ser du, at der er en sammenhæng mellem det du blev stillet i udsigt og det du oplever i 54 

dit arbejde? Lidt i forlængelse af det du siger. 55 

 

Respondent: (Dyb vejrtrækning og suk) Ja, de er lidt svært at svare på, synes jeg. Det ved jeg faktisk 56 

ikke. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår spørgsmålet. Er det bare? 57 

 

Interviewer: Jamen du var lidt inde på det i spørgsmålet før. Men det du blev stillet i udsigt og det du 58 

oplever, stemmer det overens? 59 

 

Respondent: Nej, altså jeg synes, at stemningen er ringere end jeg havde forventet ud fra de ting jeg 60 

hørte. Altså sådan generelt på afdelingen, ikke. Og der er ikke rigtig en symbiose mellem ledelse og 61 

personale, og hvordan den kommunikation ligesom kan foregå, ikke. Det synes jeg lidt er problema-62 

tisk i længden, og de bekymrer mig også rigtig meget.  63 

 

Interviewer: Hvorfor? 64 

 

Respondent: Jamen fordi, at jeg har hørt og set afdelinger, der er faldet fuldstændig fra hinanden, og 65 

den her afdeling er desværre i risiko, når jeg ser på det. Og det med at have en leder man på en eller 66 

anden måde stoler på, det… ja nu var jeg lige ved at sige et grimt ord. Det er altså vigtigt. Altså vi 67 

bliver ligesom nødt til at kunne vide, at det der, det er vores leder, der styrer det i sidste ende her. Og 68 

jeg føler ikke rigtig, at der er en kontakt mellem leder og personale. Der er ikke rigtig en forståelse 69 

imellem leder og personale på det niveau, hvor jeg tænker, at det skal være. Så bliver jeg bekymret 70 

for, om det kan holde i længden. Og jeg bliver bekymret for alle parter, og for at det skræmmer 71 

personale væk. Altså højkompetent personale, fordi de ikke gider at være en del af det her. For når 72 

man begynder at få viden og kompetencer og det der, så begynder mulighederne at åbne sig mere og 73 
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mere, og du kan egentlig vælge og vrage, hvad du vil. Og så kan man jo vælge det sted, hvor man 74 

egentlig har det bedst, og hvor man føler, at man bliver respekteret mest. 75 

Interviewer: Hvordan vil karakterisere den typiske medarbejder her i enheden? 76 

 

Respondent: Altså det vil jeg karakterisere som et kompetent personel, der vil sine patienter det bedste 77 

og vil kæmpe for, at det skal gå godt for patienten. Så det er nørdet, fordi der er de her muligheder 78 

for ligesom at gå ned i dybden i patienten og dokumentere endnu mere og finde ud af præcis, hvilke 79 

småting vi kan gøre og pille og finjustere ved, som man ikke er vant til på et lidt mere hektisk senge-80 

afsnit. 81 

 

Interviewer: Hvordan vil du beskrive udskiftningen af medarbejdere her i enheden? 82 

 

Respondent: Det kan jeg ikke svare på. Det er jeg for ny til.  83 

 

Interviewer: Ja. Der kommer nogle spørgsmål, der lidt er i forlængelse, men jeg tænker du måske 84 

godt kan svare på dem. Hvad mener du er godt eller dårligt ved udskiftning af medarbejdere? 85 

 

Respondent: Altså udskiftning det kan være rigtig godt, fordi du får nogle nye inputs udefra. Du får 86 

noget mere viden til af den ene eller den anden type speciale. Fordi det er et andet speciale, kan du 87 

sagtens vide noget mere. De har en anden måde at se det på. Det er altid godt at få nogen ind, der ser 88 

objektivt til at starte med, og ligesom kan hjælpe med at lave en ordentlig vurdering af, hvordan det 89 

er. Det er i hvert fald ting, som jeg har gået og tænkt på. Det og det og det, og hvad tænker I. Jeg er 90 

vant til at gøre sådan, sådan og sådan. Hvad gør I. og så ligesom prøve at fusionere de to ting ved, 91 

hvad er de bedste ting. Det er de ting, jeg også godt kan lide ved folk, der kommer fra andre hospitaler, 92 

for jeg synes, at vil på en eller anden måde skal have samlet vores viden på en lidt tættere måde. Vi 93 

er et samarbejde med regioner, vi er ikke modarbejdende, som det nogle gange næsten virker som 94 

om.  95 

 

Interviewer: Ja. Hvordan påvirker det dig, at der er en stor tilgang af nye medarbejdere? 96 

 

Respondent: Jeg har ikke noget imod nye medarbejdere. Nu taler jeg lidt mere på baggrund af min 97 

gamle afdeling, at jeg kunne godt lide nye medarbejdere. Især hvis de går ind med et positivt syn på 98 
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det og ligesom er glade, og man ligesom kan få en god stemning mellem dem. Så må de være lige så 99 

nye som de har lyst til. Vi skal nok finde ud af at få dem kørt i stilling til at blive nogle verdensklas-100 

sesygeplejersker. Man kan sige her på en mere specificeret afdeling kan man være mere bekymret 101 

for, hvis det er nogle spritnye, der kommer direkte fra studiet, fordi de har ikke den baggrund og den 102 

viden og den erfaring på samme måde, som hvis man lige har været to år ude på et almindeligt sen-103 

geafsnit eller ude på et gulv. Ja.  104 

 

Interviewer: Ja. Hvad gør GIO for at fastholde medarbejdere og for at tiltrække nye? 105 

 

Respondent: Det kan jeg ikke svare på, for det ved jeg ikke.  106 

 

Interviewer: Er det fordi du ikke føler, at du har oplevet nogen? 107 

 

Respondent: Jeg har kun været her i lidt over en måned. Jeg ved simpelthen ikke… 108 

 

Interviewer: Ja. Hvad gør enheden konkret for at motivere, udvikle og fastholde dig? 109 

 

Respondent: Altså der er en… De er noget sygeplejekonference en gang om ugen, hvor man kan 110 

komme ind og få noget samtalebeskrivende undervisning. Det sker ikke hver ugen, men det sker 111 

næsten hver uge. Det synes jeg er en god ting. Så har de så eftergivet de lønkrav, jeg er kommet med. 112 

Og ja, så håber jeg, at når jeg så kommer om nogle år igen, at de så eftergiver dem også. Så det er 113 

mere eller mindre det.  114 

 

Interviewer: Er du tilfreds med dit job?  115 

 

Respondent: Der er det jo her, at man ikke skal tøve. Ja og nej. Altså jeg kommer som sagt fra en 116 

afdeling med en skide god stemning, hvor det er fantastisk at være og sådan nogle ting, og jeg er ikke 117 

taget derfra på grund af, at jeg ikke kunne lide at være der. Og så er jeg kommet ud på en afdeling, 118 

hvor jeg kan se, at den svæver. Klarer den her sig og sådan nogle ting der. Og jeg står med en tanke 119 

om, kan jeg overskue at være en del af at skulle bygge det her op fra bunden af. Kan det holde. Og 120 

samtidig når man står og ved, at der er personalemangel og der ligger en større vagtbyrde på andre. 121 

Det har ikke været et krav for mig, at jeg skulle lave alt muligt ekstra før, men hvis nu der begynder 122 
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at komme noget med at blive pålagt vagter, jeg skal være der og vi skal gøre sådan, og fleksibiliteten 123 

den ryger, så ryger jeg også, altså. Fordi det har jeg behov for med den familie. Som jeg siger, så er 124 

min familie mit kald. Det er mig arbejde ikke.  125 

 

Interviewer: Nej, Hvor lang tid ser du dig selv blive i enheden? 126 

 

Respondent: Jeg havde håbet på, at jeg kunne blive til jeg har været sygeplejerske i i hvert fald 10 år. 127 

Det vil sige 2,5 år endnu. Havde jeg satset på. Og så måske finde noget mere dagarbejde, men altså 128 

nu må vi se på, hvordan det ændrer sig. Det kunne sagtens være, at jeg kommer til at fremrykke de 129 

planer lidt i stedet for. Som sagt for at få noget mere tid til familien hovedsageligt.  130 

 

Interviewer: Ja. Det var sådan set det.  131 

 

Respondent: Super.  132 



Bilag 9 - Transskribering 
 
Transskribering – Trine 
 
Interviewer: Hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv og din baggrund, dit navn, uddannelse 1 

og din rolle her i enheden.  2 

 

Respondent: Ja, jeg hedder Trine og oprindelig kommer jeg fra Litauen, og har læst som sygeplejerske 3 

i Litauen. Jeg starter med at arbejde som sygeplejerske her i Danmark… Det var i 2008 på gastroki-4 

rurgisk afdeling i Hillerød og så er det i 2013, at jeg kommer her og arbejder også gastrokirurgisk 5 

nedre del her på Hvidovre, og det må være i 15, så kommer jeg her til GIO. Starter som ganske 6 

almindelig basissygeplejerske, og jeg tror nok, for tre år siden blev jeg klinisk vejleder og for ét år 7 

siden blev jeg tillidsrepræsentant.  8 

 

Interviewer: Vil du beskrive dit arbejde som et kald for dig? 9 

 

Respondent: Spændende, udfordrende. Jeg elsker at være sygeplejerske. Jeg elsker mit job, og jeg 10 

elsker at hjælpe, og at man kan se, at patienter har det bedre fra en dag til en anden dag, hvis man kan 11 

få lov til at passe de samme patienter selvfølgelig. Men eller nogle gange spørger man “Hvordan går 12 

det med den patient?”, “Går det bedre?”. Nogle gange får vi dem tilbage, så kan man godt se, at det 13 

gik ikke så godt alligevel. Men ja, jeg elsker mit job, så jeg vil sige både og.  14 

 

Interviewer: Ja. Hvordan vil du karakterisere GIO som arbejdsplads? 15 

 

Respondent: Skal vi ikke sige det sådan, at i nogle timer er det bare rigtig travlt og der kan være nogle 16 

timer, hvor vi næsten ikke laver noget. Fordi vores patienter kan være fra stabile til ustabile og igen 17 

fra ustabil kan de blive stabile igen. Så det er meget, meget forskelligt. Man ved ikke, hvad vores dag 18 

bringer, når vi kommer ind.  19 

 

Interviewer: Hvad med socialt på afdelingen? 20 

 

Respondent: Jeg har ikke så stor mulighed for at komme, men ja, der er for eksempel julefrokost og 21 

sommerfest og folk går ud og spiser. Der bliver lavet nogle opslag engang i mellem. Det synes jeg er 22 
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rigtig fint go generelt, nogle mødes privat dem der kan eller har mulighed eller har lyst til. Og på 23 

arbejdspladsen selvfølgelig. Vi kender ikke så godt hinanden i det private. Jo, når man har været her 24 

som kollega i et stykke tid, så spørger man selvfølgelig ind, “nå, har du nogen børn?”, “Hvor bor du 25 

henne?”, “Hvad laver din mand?”. Men ellers nej, det gør man ikke fra starten, fordi man er jo inde 26 

på stuerne for det meste og så samles man bare lidt på kontoret. Men det er ikke fordi vi snakker 27 

meget privat.  28 

 

Interviewer: Nej. Hvordan forstår du din rolle her i afdelingen? 29 

 

Respondent: Tænker du på som sygeplejerske eller som tillidsmand? Eller klinisk vejleder? 30 

 

Interviewer: Jamen som sygeplejerske, men du har selvfølgelig andre roller, der påvirker.  31 

 

Respondent: Jamen som sygeplejerske er min rolle at tage pleje og behandle den enkelte patient. Ja, 32 

som TR, så har jeg jo som ansvar, at mine kollegaer har det godt, bliver der overholdt vores hvileaf-33 

taler, eller hvad det nu er, når vi bliver spurgt i den enkelte vagt. Faktisk generelt så spørger folk “Er 34 

det rigtigt det der?”. Som klinisk vejleder er jeg jo forpligtet til at vise og undervise, hvad jeg kan til 35 

de studerende. Så godt som man nu kan. Jeg synes faktisk, at vi har meget gode rammer, fordi vi tit 36 

og ofte kun passer én patient. Så der er tid til at undervise de studerende. Med mindre de ikke har lyst 37 

eller ikke har interesse. Der har vi haft nogle stykker. Så er det jo lidt svært. 38 

 

Interviewer: Hvordan oplever du ledelsens rolle i afdelingen? 39 

 

Respondent: Gerne meget mere synlig ledelse. Det har vi sagt det sidste halve år og jeg synes ikke, 40 

at der er sket de store forandringer. Nej, vi mangler stadigvæk synlig ledelse.  41 

 

Interviewer: Hvad var din opfattelse af enheden før du begyndte at arbejde her, og hvor meget kendte 42 

du til organisationen?  43 

 

Respondent: Da jeg kom for snart… Faktisk fem år siden. 1. maj er det fem år siden jeg startede i 44 

GIO. Ved du hvad, det var en fuldstændig velfungerende GIO-afdeling. Vi var en masse sygeplejer-45 

sker med mange års erfaring. De fleste af dem, der var der. Der var seks patienter plus overbelægning 46 
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med plads. Det der er sket undervejs er, at de manglede sygeplejersker på 324, så vi dækkede deres 47 

vagter og så derfor begyndte vores personale at søge væk. Nogle af familieårsager eller måske flyttede 48 

til Jylland. Der var lidt forskelligt. Men de fungerede, men det fungerede ikke optimalt i forhold til, 49 

hvordan det var, da jeg startede.  50 

 

Interviewer: Den opfattelse du havde af enheden, udviklede den sig mens du var til samtale eller har 51 

den ændret sig i løbet af din ansættelse? Hvis den har ændret sig.  52 

 

Respondent: Den har ændret sig gevaldigt. Ja, den har ændret sig gennem tiden. 53 

 

Interviewer: Ja, kan du uddybe hvordan? 54 

 

Respondent: Jamen vi kan ikke skaffe noget personale. Vi kan simpelthen ikke dække vagter og trods 55 

vi har ferieaftaler, så tager vi frivillige ekstra vagter. Men de er stadig svært at dække vagterne. Folk 56 

har ikke lyst, og slet ikke, når du ved, folk mister deres fridag. Så har man ikke lyst til at tage dem. 57 

Vi mister rigtig meget af vores fritid. Ja, folk gider ikke. De synes, at de allerede arbejder 37 timer 58 

om ugen eller også har de fri på ét tidspunkt måske næste uge eller i slutningen af måneden. Men nej, 59 

folk gider ikke mere. De er trætte.   60 

 

Interviewer: Ser du, at der er en sammenhæng mellem det du blev stillet i udsigt til samtale og det du 61 

oplever i dit arbejde nu? 62 

 

Respondent: Du tænker, om det der blev sagt til ansættelsessamtalen eller hvad?  63 

 

Interviewer: Ja. Stemmer det overens med det du oplever? 64 

 

Respondent: Ja, dengang der gjorde det. Nu ved jeg ikke, hvad de siger til ansættelsessamtaler, men 65 

jeg synes bare, at når vi skal introducere de nye sygeplejersker, der bliver ansat hos os eller laver 66 

makkerpar. Så kan vi ikke altid lave par, fordi vi er to sygeplejersker på arbejde, og så kan man ikke 67 

lave makkerpar. Altså det er rigtig rigtig svært, så jeg tror, at derfor skrider deres introduktion. Vi er 68 

simpelthen ikke mennesker nok på arbejde.  69 
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Interviewer: Hvordan vil du karakterisere den typiske medarbejder i GIO? 70 

 

Respondent: Positiv. Tager selv initiativ til læring og kompetenceudvikling.  71 

 

Interviewer: Hvordan vil du beskrive udskiftningen af medarbejdere i enheden? 72 

 

Respondent: Skal vi ikke sige, at på det sidste halve år har der været stor udskiftning.  73 

 

Interviewer: Hvad tænker du om den generelle ansættelsesperiode? 74 

 

Respondent: Altså jeg har været meget tilfreds. Hvis der var et eller andet, der ikke fungerede der-75 

hjemme, så gik jeg til min afdelingssygeplejerske og så gjorde hun, hvad hun kunne, men hun kan jo 76 

ikke bare gøre alt. Især for eksempel at der ikke er flere p-pladser nede i kælderen. Nå, hvor skal jeg 77 

så parkere min bil, når jeg kommer til vagtskifte. Jamen det er sådan helt ærligt.  78 

 

Interviewer: Og hvad tænker du om længden på ansættelsesperioderne i afdelingen? 79 

 

Respondent: Generelt tænker du på? 80 

 

Interviewer: Ja.  81 

 

Respondent: Fra første marts så er jeg faktisk den eneste, der har været ansat her i mere end fem år. 82 

Alle andre er kommet efter mig. Så det vil sige ét år, et halvt år, to år ca. Eller mindre, kan man sige, 83 

ikke.  84 

 

Interviewer: Hvad mener du er godt eller dårligt ved udskiftning af medarbejdere? 85 

 

Respondent: Det er skidt. Det er skidt for patienterne, fordi man ikke har de kompetencer som pati-86 

enterne kræver, når man skal passe GIO-patienter. Det er rigtig skidt, fordi mange ting bliver ikke 87 

lavet, der mangler viden og der bliver handlet for sent. Ja, det er patientsikkerhed. Den skrider også. 88 

De får ikke den behandling de skal have. Det kan være, at de skal have CPAP hver anden time, men 89 

de bliver ikke CPAP’et, fordi vi kan ikke nå det.  90 
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Interviewer: Hvordan påvirker det dig, at der er en stor udskiftning af medarbejdere? 91 

 

Respondent: Altså jeg er glad for, at der kommer nogen, men man skal knokle, når man skal oplære 92 

dem. Men jeg er glad, når de kommer. Så længe de selv viser interesse, når de kommer, så har jeg 93 

ikke noget problem. Det er lidt svære med dem, hvor man skal trække dem. “Vil du ikke se noget?”, 94 

“vil du ikke lære noget?”, “hvorfor ser du ikke det?” eller “nu skal du ringe til lægen”. Det er sådan 95 

lidt svært. Altså så længe, at det selv tager initiativ, så er der ikke noget problem.  96 

 

Interviewer: Hvad gør GIO for at fastholde medarbejdere og for at tiltrække nye? 97 

 

Respondent: Jeg synes bare vores afdelingssygeplejerske gør alt, hvad hun kan i forhold til at lægge 98 

tjenesteplan. Ja, vi deler jo vores jobopslag på Facebook blandt andet og vi har lavet om på de 99 

jobopslag, som der har været tidligere. Jeg ved, at vi har ændret det i december måned, og at hun har 100 

slået den op anderledes. Og jeg tror nok, at hun har lidt forskellige versioner hun slår op, men hvordan 101 

vi kan fange dem… NU er vi igen i dialog om, hvordan vi kan lave vores jobopslag om, så vi kan 102 

tiltrække især de erfarne sygeplejersker. Det er dem vi skriger efter. Fordi vi skal passe på med at 103 

ansætte for mange nyuddannede. For så tror jeg, at det knækker hos os på grund af patienternes kom-104 

pleksitet. Fordi det er én ting at passe en patient, der er stabil, det er en anden ting at passe en patient, 105 

som er helt ustabil. 106 

 

Interviewer: Hvad gør enheden for at fastholde jer, der har været her i længere tid? 107 

 

Respondent: Tjenesteplan. Min tjenesteplan bliver lagt næsten 100% som jeg gerne ønsker. Næsten. 108 

Hun er nødt til nogle gange at spørge, om hun må give mig en vagt her i stedet for der eller “Jeg kan 109 

godt tage ønsker, men hvad var årsagen?”. Det kan være noget med familie eller andet. Ja, hun prøver 110 

alt, hvad hun kan. Pengemæssigt, ja det kunne være godt fra den øverste ledelse, men kassen er tom. 111 

Så jeg tror ikke, at vi får flere tillæg. Men jeg tror, hvis der var… Ja., det ved jeg ikke. Det kan da 112 

godt være, at man kunne tiltrække nogle kollegaer fra andre sygehuse, hvis der var nogle penge eller 113 

tillæg. Men det findes ikke. Og derfor tror jeg, at folk tænker “Jeg har det godt her, og de har ikke 114 

flere penge der, så hvorfor skal jeg søge væk”. Så de bliver bare der hvor de er. Det tror jeg.  115 

 

Interviewer: Hvad gør GIO konkret for at motivere, udvikle og fastholde dig? 116 
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Respondent: Noget der er mega vigtigt for mig, det er faktisk den der tjenesteplan. Jo, man kan få 117 

noget uddannelse. Det kan man. Det har jeg også fået for to år siden. Man kan komme på efteruddan-118 

nelse. Personligt, jeg har ikke søgt efter noget uddannelse eller kigget efter, hvad der findes. Men der 119 

findes en del selvfølgelig. Akut-moduler og alt muligt andet. Men det er et spørgsmål, om man kan 120 

fastholde… Forstår du mig? Hvis man brænder for noget andet eller man har været i GIO i nogle år 121 

og man vil gerne prøve noget andet, så tror jeg det er ligegyldigt, hvad man gør. Så kan du ikke 122 

fastholde. Vi kan jo ikke det hele.  123 

 

Interviewer: Er du tilfreds med dit job? 124 

 

Respondent: Ja. Det er bare helt ad helvedes til med arbejdstider. Men ja. Hvis jeg kunne få lov til at 125 

møde halv otte eller vi generelt kunne lavet det om til otte. Men det kan vi ikke, for der er nogle, der 126 

går i 12-timers vagt og vi kan ikke arbejde mere end 12 timer. Og 12,5 time det duer ikke i forhold 127 

til vores overenskomster.  128 

 

Interviewer: Hvor lang tid ser du dig selv blive her i GIO? 129 

 

Respondent: Ikke så lang tid, for det passer mig som sagt forfærdeligt i forhold til min familietid og 130 

familieliv.  131 

 

Interviewer: Ja, det var det.  132 

 

Respondent: Ja, hvis der ikke var nogle småbørn, så var det ikke noget problem. Så kunne jeg blive 133 

her og som sagt parkeringskælderen. Hvis der var flere p-pladser til medarbejdere. Selvfølgelig pati-134 

enter og pårørende, og ambulanter skal også have det, men det kniber rigtig meget, hvis man kommer 135 

efter klokken otte. Der er ikke nogen. Man skal køre langt væk. Ja, så direktionen må gerne få det 136 

svar. 137 

 

Interviewer: Ja, flere p-pladser. 138 

 

Respondent: Ja, det er det, at gør de ting. Det er jo ikke alle, der kommer her fra København eller 139 

Hvidovre eller Rødovre. Der er rigtig mange, der kommer langt fra. Vi kommer fra Roskilde, 140 
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Kalundborg. Vi har haft en fra Stevns kommune. Det offentlige det hjælper ikke en dyt. Så det kunne 141 

være godt, hvis direktionen hørte det.  142 

 

Interviewer: Ja. 143 

 

Respondent: Tak. 144 



Bilag 10 - Transskribering 
 
Transskribering – Pia 
 

Interviewer: Hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv og din baggrund, dit navn, uddannelse, 1 

din rolle i enheden og hvor lang tid du har været en del af GIO. 2 

 

Respondent: Skal man sige sit navn? 3 

 

Interviewer: Ja, men det kommer ikke med nogle steder. Jeg finder på et andet navn i opgaven, så det 4 

et anonymt.  5 

 

Respondent: Okay. Jeg hedder Pia, og jeg er 26 år. Jeg blev uddannet for 2,5 år siden og startede på 6 

GIO lige efter som nyuddannet sygeplejerske. Ja.  7 

 

Interviewer: Hvad er din rolle i GIO? 8 

 

Respondent: Jeg har ikke nogen ansvarsområder som sådan. Det er bare basissygepleje.  9 

 

Interviewer: Ja. Vil du beskrive dit arbejde som et kald for dig? 10 

 

respondent: Jeg vil ikke sige, at det var et kald. Jeg synes bare, at det fangede mig det her med at 11 

arbejde med mennesker og det her med, at der ikke er én dag der er ens, og man sidder ikke stille en 12 

hel dag. Man går rundt, og der er ikke nogen vagter, der er ens. Ja.  13 

 

Interviewer: Ja, hvordan vil du karakterisere GIO som arbejdsplads? 14 

 

Respondent: Altså jeg kan rigtig godt lide afdelingen. Vi har et godt sammenholde, og kollegamæs-15 

sigt er vi også rigtig… Snakker godt sammen og er interesseret i hinanden. Og selve afdelingen synes 16 

jeg er rigtig spændende, fordi vi har både kirurgiske og medicinske patienter, og vi har både det akutte 17 

forløb, og så har vi det lange forløb med patienter, der kan ligge der i rigtig mange måneder, hvor 18 

man får et forhold til sådan pårørende og ja, men så har vi også de korte forløb, hvor de nærmest bare 19 

ligger der en halv dag. Så det er meget forskelligt.  20 
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Interviewer: Oplever du, at der er bestemte værdier og normer, der særligt har en rolle i enheden? 21 

 

Respondent: Hvad skal der lige regnes med her? 22 

 

Interviewer: Er der for eksempel en bestemt måde I behandler hinanden på, en bestemt måde i gør 23 

tingene på, nogle ritualer eller hvad man skal kalde dem. Nogle værdier I sætter højt. 24 

 

Respondent: Altså der er jo nogle retningslinjer vi skal følge. Og så er der jo den her retningslinje i 25 

hele gastroenheden, der hedder “Den gode tone”, hvor det er, at vi skal... Ja jeg har faktisk ikke helt 26 

styr på det. Men altså tale sammen og have et godt samarbejde, og det synes jeg også, at vi har i 27 

afdelingen. Vi spørger hinanden om hjælp, og hjælper hinanden, hvis vi har brug for det. Men vi er 28 

jo sjældent samlet til pauser eller andet. Vi er primært hos patienter, og når vi en sjælden gang sætter 29 

os i køkkenet, så er der en pårørende, der stikker hovedet ind og har 100 spørgsmål. 30 

 

Interviewer: Hvordan forstår du din rolle i enheden? Ser du dig som en bestemt rolle i forhold til de 31 

andre, eller i forhold til ledelsen. 32 

 

Respondent: Altså nu har jeg jo været der i 2,5 år, og jeg kan da… Så nu er jeg ved at være en af de 33 

erfarne, og det kan man da godt mærke, at det er jo… Altså de nye kommer til én, og på den måde er 34 

jo lidt den der med, at man skal lære de nye op i afdelingen.  35 

 

Interviewer: Hvordan oplever du ledelsens rolle i afdelingen? 36 

 

Respondent: Altså… Jeg mangler lidt synlig ledelse i afdelingen. Der er ikke så meget… Vores leder 37 

tager ikke sådan… Altså hun er ikke en del af afdelingen sådan, ja. Åh den er svær. Jeg synes, at jeg 38 

mangler lidt forståelse fra hende nogle gange. For eksempel ved sygdom, så siger hun “Det skal nok 39 

gå” eller “Det gik jo nok” og så videre. Hvor vi ellers giver udtryk for, at vi synes blandt andet, at der 40 

er underbemandet eller der er ikke kompetencer nok. Men vi er de folk vi skal være på afdelingen, 41 

men kompetencerne er der ikke, men hun siger “Jamen det går jo nok”. Man mangler lidt den der 42 

forståelse for, at når vi egentlig siger, at vi ikke synes, at det er i orden, at så tager hun det ind og 43 

handler på det. Ja.  44 
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Interviewer: Ja. Synes du, at der bliver taget hånd om jer som medarbejdere, og de udfordringer, der 45 

opstår, bliver de håndteret? 46 

 

Respondent: Ja og nej. Altså jeg synes, at mange af de problemstillinger vi har, dem har vi jo nævnt 47 

gang på gang. Og ja, vi har holdt flere personalemøder, men så har folk her på det sidste, hvor vi ikke 48 

har været så mange folk på arbejde og folk har sagt op og så videre, så har vi bare været underbeman-49 

det. Og så har hun ligesom prøvet at kompensere med personalemøder, så vi kan få en snak og en 50 

dialog sammen. Og det er jo rigtig fint, at vi mødes lidt oftere, men problemet er bare at ved de her 51 

personalemøder, der sidder måske en tredjedel af personalegruppen, og så mister det lidt funktionen. 52 

Så bliver det bare lidt det samme igen og igen. Det er jo det her med, at vi mangler personale, eller vi 53 

mangler sygeplejersker på afdelingen, der kan tage vagter og så videre, og den problemstilling vil jo 54 

blive ved med at være der uanset personalemøder.  55 

 

Interviewer: Hvordan fandt du den her stilling eller hvordan blev du rekrutteret? 56 

 

Respondent: Jamen jeg havde været på intensiv i min sidste praktik på uddannelse, og i og med at jeg 57 

ikke kunne starte på intensivuddannelsen, da jeg var færdig som ny sygeplejerske, så synes jeg, at det 58 

semi-intensive lød rigtig spændende og så havde jeg lidt erfaring fra intensiv, som jeg kunne trække 59 

på, og derfor valgte jeg den afdeling.  60 

 

Interviewer: Ja. Hvad var din opfattelse af enheden før du begyndte at arbejde her, og hvor meget 61 

kendte du til organisationen? 62 

 

respondent: Jeg kendte faktisk ikke så meget til gastroenheden, og jeg havde måske lidt en forvent-63 

ning om, at det bare var ‘lort’. Men jeg vil sige, at jeg har fået en helt anden forståelse for det nu, og 64 

jeg synes, at det er et rigtig spændende speciale. Og et rigtig stort speciale også.  65 

 

Interviewer: Den opfattelse du havde af GIO, eller den du udviklede mens du var til samtale. Hvordan 66 

har den udviklet sig efter din ansættelse, hvis den har ændret sig? 67 

 

Respondent: Altså jeg vil sige, at den har ændret sig, for til samtalen kan jeg huske, at der netop blev 68 

smurt meget tykt på, at her blev der udviklet, og man fik kurser og man havde mentorordning, så når 69 
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man startede så kørte man det her forløb med, at man fulgtes med én. Dengang da jeg startede, der 70 

fulgtes jeg med én i en måned, og så blev hun sygemeldt og så var der ligesom ikke rigtig nogen, der 71 

tog hånd om det. Så lige pludselig så stod jeg bare alene fra den ene dag til den anden, og der manglede 72 

måske lidt. Og så det her med at man blev lovet kurser og så videre. Det er meget begrænset, hvad 73 

det er blevet til, så der er blevet smurt tykt på til jobsamtalen, at ja.  74 

 

Interviewer: Ser du, at der er en sammenhæng mellem det du blev stillet i udsigt til samtalen og det 75 

du oplever i dag? 76 

 

Respondent: Nej.  77 

 

Interviewer: Hvorfor? 78 

 

Respondent: Netop det her med, at man blev lovet den her udvikling og man ligesom fik muligheden 79 

for at lære hele tiden undervejs. Den mangler. Jeg har været på mit første kursus her, da jeg havde 80 

været der i over to år. Det… Altså man mangler måske lidt den der udvikling, og så at selve afdelin-81 

gen, når der for eksempel kommer nye retningslinjer eller et eller andet, at man taler om den her 82 

udvikling, så vi også kan løfte afdelingen sammen. Det synes jeg mangler. Der mangler den udvikling 83 

også i hverdagen. Altså det behøver ikke være kurser, hvor vi skal ud og lære. Det kan jo også bare 84 

være den udvikling i afdelingen, hvor vi kan løfte afdelingen sammen ved at tage de her små ting, der 85 

bliver opdateret løbende og så gennemgå, så vi også får en ensrettethed i vores arbejde i afdelingen.  86 

 

Interviewer: Hvordan vil du karakterisere den typiske medarbejder i GIO? 87 

 

Respondent: Der er rigtig mange nye i afdelingen. Hvad hedder det… Og der mangler måske de her 88 

kompetencer i forhold til, at det er et semi-intensivt afsnit. Og det bliver måske lidt den her sygeple-89 

jerske, der mangler viden. Jeg ved ikke, hvordan man skal sige… Altså kan man sige det? 90 

 

Interviewer: Hvordan vil du beskrive udskiftningen af medarbejdere i enheden? 91 

 

Respondent: Den er… Der er stor udskiftning. Bare fra dengang jeg startede for 2,5 år siden, der tror 92 

jeg vi er fire eller fem tilbage fra dengang jeg startede. Og dengang var vi 23 ansatte, ikke. Så det er 93 
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en rigtig stor udskiftning på få år. Og det kan man også godt mærke i forhold til kompetencerne. 94 

Dengang var der mange flere erfarne, der havde været der i mange år, hvor nu er der rigtig mange af 95 

dem, der er smuttet, og så dem der bliver ansat, fordi det er svært at få sygeplejersker, er nyuddannede 96 

eller med få års erfaring.  97 

 

Interviewer: Hvad tænker du om den generelle ansættelsesperiode? 98 

 

Respondent: Den kan svinger fra under et år til den der har været her længst, tror jeg, har været her i 99 

fem år eller seks år med barsel også. Så de er alligevel ikke… Det er ikke meget lang tid, så.  100 

 

Interviewer: Hvad mener du er godt eller dårligt ved udskiftning af medarbejdere? 101 

 

Respondent: Det positive kan man sige er, at nu har vi haft en chef, der måske har lavet de her sær-102 

regler med folk, der har haft blandt andet fast aftenvagt og kun aftenvagt, og de kunne ikke hjælpe 103 

med andre vagttyper. Det er så, når de har sagt op, så er der ikke kommet den samme aftale, så man 104 

ligesom får… fordi det har vi brokket os rigtig meget over. Så på den måde er det måske meget godt, 105 

at de er kommet ud og så er vi måske mere fælles om at løfte afdelingen, end at nogen har særregler. 106 

Det dårlige er nok, at det er hårdt for os gamle at lære alle de nye op, fordi der har været så stor 107 

udskiftning. Så der er rigtig… Altså hver måned når der er startet en nyuddannet, så er det rigtig hårdt 108 

at lære dem op i alt og så starte forfra to måneder efter med en anden. Det er en del af uddannelse, at 109 

når du kommer ud, så skal de lære at have det i hænder, men det er bare rigtig hårdt, når der er så stor 110 

en udskiftning. Og så det her med, at man lige føler, at man har lært dem op, og så siger de op eller 111 

finder noget andet. Så føler man lidt, at det er spild. Ja.  112 

 

Interviewer: Hvordan påvirker det dig, at der er en stor tilgang af nye medarbejdere? 113 

 

Respondent: Det påvirker mig i forhold til, at der netop er det her med, at fordi der er så stor udskift-114 

ning og fordi vi er underbemandede, så er det, at de nye bliver ikke lært ordentligt op. Der er ikke 115 

den her tid til, at de kan få den gode oplæring. Så der bliver ikke den her ensrettethed af, hvordan 116 

man arbejder i afdelingen. Folk får lidt deres egne måder at gøre tingene på, og så bliver det ikke den 117 

samme. Så glemmer folk ting og ved ikke, at de blandt andet skal gøre nogle ting, og det er lidt hårdt. 118 

Fordi så er det, at man skal sådan… Altså os få erfarne, hvis vi opdager nogle ting, så er det os, der 119 
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skal rette op på det, og man skal være opmærksom på, at der er nok nogle huller her. Men der er bare 120 

ikke tiden til at lære dem op.  121 

 

Interviewer: Hvad gør GIO for at fastholde deres eksisterende medarbejdere og tiltrække nye?  122 

 

Respondent: Vi har givet udtryk for, at vi synes ikke rigtig, at GIO gør noget for at fastholde perso-123 

nale. Hvor nye bliver tiltrukket netop med, at så får de kurser og så videre. Eller så kan de få fri eller 124 

møde hver dag klokken 8 i stedet for klokken 7. Det er fordi der er så stor mangel på sygeplejersker, 125 

så gør man bare alt for at få. Og det påvirker os gamle, fordi det går lidt ud over os, at vi bare skal 126 

tage skraldet til sidst, ikke. Ja.  127 

 

Interviewer: Tænker du på nogle konkrete initiativer, de bruger til at fastholde jer. Er der noget? 128 

 

Respondent: Ikke rigtig sådan. Ikke lige noget jeg kan komme i tanke om.  129 

 

Interviewer: Hvad gør GIO konkret for at udvikle, motivere og fastholde dig? 130 

 

Respondent: Ikke særlig meget. Altså selvfølgelig har jeg været på det her kursus i oktober måned, 131 

for et par måneder siden. Og det er jo en del af at prøve og udvikle og få ny viden, kan man sige. Men 132 

til hverdag føler jeg ikke rigtig, at jeg mærker det.  133 

 

Interviewer: Er ud tilfreds med dit job? 134 

 

Respondent: Ja og nej. Jeg kan rigtig godt lide afdelingen og specialet, men jeg synes, at ledelses-135 

mæssigt, der fungerer det ikke rigtig. Jeg mangler lidt en chef, der forstår afdelingen. Altså hvordan 136 

den ligesom kører og kan være en del af den. Hun kan ikke gå i plejen, og hun kan ikke hjælpe med 137 

medicin eller noget. Så man mangler lidt den der med nogle gange, at hun ved, hvordan afdelingen 138 

kører. Den kan jeg godt mangle. Altså den leder, ja. Det bliver lidt sådan en leder, der tro hun ved, i 139 

stedet for, at hun faktisk ved, hvordan afdelingen kører. Hun tror, at den kører sådan, sådan og sådan.  140 

 

Interviewer: Hvor lang tid ser du dig selv blive i GIO? 141 
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Respondent: Ja, nu skal jeg på barsel om 2,5 måned, og så må vi se i løbet af det år. Nu har jeg været 142 

her i 2,5 år, og så kan de godt være, at jeg skal prøve nye veje.  143 

 

Interviewer: Ja. Det var det.  144 



Bilag 11 - Transskribering 
 
Transskribering – Nadja 
 
Interviewer: Okay, hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv. Din baggrund, uddannelse, hvor 1 

lang tid du har været her og din rolle her i GIO. 2 

 

Respondent: Ja, jeg hedder Nadja. Jeg er uddannet sygeplejerske i… Det kan jeg ikke huske. Jeg har 3 

været sygeplejerske i fire år. Fire et halvt og fem år her til sommer. Jeg har været her siden september 4 

og har ellers været på gastroenterologisk i Holbæk. 5 

 

Interviewer: Vil du beskrive dit arbejde som et kald for dig? 6 

 

Respondent: Et kald det synes jeg måske er et meget stærkt ord. Men jeg er blevet sygeplejerske, 7 

fordi jeg selv har været meget indlagt og har oplevet nogle sygeplejersker, som måske var lidt trætte 8 

af deres arbejde. Og derfor tænkte jeg, at det her må kunne gøres bedre, og derfor tænkte jeg, at jeg 9 

kunne bruge min sygdom til at have en forståelse for, hvordan det er at være syg og til at kunne hjælpe 10 

andre. Så jeg ved ikke lige med et kald, men i hvert fald… Ja, jeg ved ikke. Jeg ved det ikke. Jeg vil 11 

ikke lige umiddelbart sige et kald.  12 

 

Interviewer: Men en stærk følelse hos dig.  13 

 

Respondent: Ja, det er det.  14 

 

Interviewer: Hvordan vil karakterisere GIO som arbejdsplads? 15 

 

Respondent: Sådan lidt stressende tror jeg. Man kan sige, mens jeg har her i de fem måneder, der har 16 

der været otte opsigelser. Så på den måde har det været lidt stressende at komme ind i en afdeling der 17 

er ved at falde fra hinanden. Sådan føles det lidt en gang imellem. Men personalemæssigt og fagligt 18 

er de rigtig spændende og rigtig godt. Men det kan godt være sådan lidt stressende, at man har i 19 

baghovedet, at sådan… Om der nu er flere og hvor mange er vi efterhånden og sådan, ikke.  20 
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Interviewer: Oplever du, at der er nogle bestemte normer og værdier, der har en særlig rolle i afde-21 

lingen? 22 

 

Respondent: Hvad kan det være? 23 

 

Interviewer: Jamen er der en bestemt måde i gør tingene på, bestemt måde I behandler hinanden. Er 24 

der nogle værdier i sætter højt i jeres ageren overfor hinanden og overfor patienter.  25 

 

Respondent: Jeg synes sådan generelt, at vi har et godt sådan samarbejde og lægger stor vægt på, at 26 

det skal være… At fagligheden skal være høj. Så hvis der er nogle, der ikke ved noget, så kan man 27 

altid spørge. Der er en kollega her, som har været her i kortere tid end mig, men som har mere erfaring 28 

udefra end mig, som jeg ikke har noget problem med at spørge til. Så generelt så synes jeg, at vi 29 

lægger stor vægt på, at alle skal kunne være her og man skal lære noget. Ikke være bange for at spørge 30 

eller for at lære noget. 31 

 

Interviewer: Ja. Hvordan forstår du din rolle her i enheden? 32 

 

Respondent: Jeg tror ikke, at jeg synes, at jeg har en bestemt rolle her i enheden. Jeg er bare sygeple-33 

jerske, eller sådan.  34 

 

Interviewer: Du har ikke en rolle socialt i forhold til de andre eller fagligt? 35 

 

Respondent: Ikke sådan umiddelbart. Det synes jeg ikke.  36 

 

Interviewer: Hvordan oplever du ledelsens rolle i GIO? 37 

 

Respondent: Jeg vil sige, at det har været lidt svært, fordi jeg er vant til, der hvor jeg kommer fra, en 38 

meget anderledes leder. Her synes jeg, at lederen er meget usynlig. Og ikke så stærk, eller du ved. 39 

Ikke så… Sætter sig ikke igennem og er ikke så tydelig, hvor jeg er vant til en leder, som er meget 40 

mere synlig og hele tiden meget mere på banen. 41 
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Interviewer: Synes du, at ledelsen tager hånd om jer som medarbejdere og tager hånd om de udfor-42 

dringer der opstår? 43 

 

Respondent: Det ved jeg ikke. Det synes jeg er lidt svært. Der har været nogle konflikter i forbindelse 44 

med noget vagtplan og sommerferier og sådan nogle ting, og der synes jeg ikke rigtig, at der bliver 45 

sagt, at sådan her er det og vi laver en løsning. Det er mere sådan en lappeløsning her og en lappeløs-46 

ning der, og så går det vel op i enden. Så ikke sådan specielt.  47 

 

Interviewer: Hvordan fandt du gastroenheden her? Hvis du fandt den. Det kan også være, at du blev 48 

rekrutteret? 49 

 

Respondent: Jamen det var egentlig fordi, at jeg var gastroenterologisk i Holbæk, og var også rigtig 50 

glad for det. Men nu havde jeg været der i fire år, så nu synes jeg, at der skulle ske noget, og jeg ville 51 

gerne have noget efteruddannelse. Men efteruddannelse var lukket ned i Region Sjælland, og det 52 

næste skridt var så at tage til Region Hovedstanden fordi, der var stadig efteruddannelse. Og så var 53 

jeg sådan inde og søge på, hvad… Ja inde på Jobindex tror jeg. Ja, hvad er der egentlig inde for 54 

gastroenterologisk speciale, som også kunne være udfordrende. Og så var det egentlig sådan jeg fandt 55 

det.  56 

 

Interviewer: Så var det det her? Ja. Hvad var din opfattelse af enheden før du begyndte at arbejde her, 57 

og hvor meget kendte du til organisationen? 58 

 

Respondent: Jeg kendte overhovedet ikke til Gastroenheden. Jeg har hørt meget rigtig godt om, at det 59 

er et godt at være, der er høj faglighed og der er sådan rigtig speciale stærkt. Og jeg havde en opfat-60 

telse, at det var en rigtig velfungerende afdeling, hvor at alting lidt var… Der var ikke rigtig nogle 61 

konflikter og det var lidt sådan det blev solgt.  62 

 

Interviewer: Ja, den opfattelse du havde af GIO eller den du udviklede mens du var til samtale, hvor-63 

dan har den udviklet sig efter din ansættelse? 64 

 

Respondent: Den har ændret sig rigtig meget. Jeg har faktisk undret mig lidt over, at man kan sidde 65 

og sige så mange positive ting, som så ikke er sådan. Man kan sige, at jeg blev solgt en meget 66 
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velfungerende afdeling med rigtig godt samarbejde og socialt. Og der har været otte opsigelser, mens 67 

jeg har været her. Og generelt er der sådan lidt utilfredshed i krogene. Så jeg synes ikke helt, at mit 68 

førstehåndsindtryk holdt.  69 

 

Interviewer: Ja, næste spørgsmål er så, om du ser en sammenhæng mellem det du blev stillet i udsigt 70 

til samtalen og det du oplever her i dit arbejde? 71 

 

Respondent: Altså selvfølgelig noget af det. I forhold til selve arbejdet, hvor vi har fem patienter og 72 

det er selve helhedsplejen, og at de lægger vægt på fagligheden. Det holder.  73 

 

Interviewer: Men du føler ikke at det holder socialt? 74 

 

Respondent: Altså vi har det godt sammen, når vi er på arbejde. Men det er ligesom også det. Man 75 

har ikke rigtig noget forhold til hinanden udover. Og jeg har sådan lidt spurgt ind til, hvorfor ses I 76 

ikke, og hvorfor holder I ikke julefrokost. Og der har jeg lidt en fornemmelse af, at folk er trætte, er 77 

rigtig brugte, fordi der i lang tid har været pres, sygdom og sådan. Så man har ligesom nok i at være 78 

på arbejde. Hvor jeg jo på min gamle afdeling… Altså der var vi også virkelig pressede, men brugte 79 

rigtig meget energi på at ses socialt for ligesom, at det ikke kun var snak om, hvor pressede og travlt 80 

vi har, men hvor man fokuserede på, at vi også havde det godt sammen og har det sjovt.  81 

 

Interviewer: Hvordan vil du karakterisere den typiske medarbejder her i GIO? 82 

 

Respondent: Uha. Karakterisere… Altså i forhold til? 83 

 

Interviewer: Altså er der nogle ting, der går igen? Er der en bestemt type medarbejder? 84 

 

Respondent: Altså vi har lidt en blanding af nyuddannede og erfarne. Og det er lidt svært at sammen-85 

ligne de to synes jeg. Men generelt dem vi har flest af, måske erfarne, der er folk sådan nogle, der 86 

har… Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Men sådan nogle, der går op i, hvordan og at der er en 87 

ordentlig faglighed. At man ikke bare gør tingene fordi de bliver sagt, men at man ved hvorfor, og 88 

ved hvordan det skal gøre. Og at man også er lidt stolt af sit arbejde. Og er sådan lidt nørd i forhold 89 

til gastrospecialet. 90 
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Interviewer: Ja. Og hvordan med dem, der er nyuddannede? Er der noget, der går igen der? 91 

Respondent: Bum bum bum. Ikke sådan lige. Jeg synes ikke, at jeg sådan lige kan sige, at der er et 92 

eller andet de har til fælles. Ikke andet end, at de har fundet ud af, at gastrospecialet er et fedt speciale. 93 

Men ikke sådan… 94 

 

Interviewer: Så primært fagligheden? 95 

 

Respondent: Ja.  96 

 

Interviewer: Ja. Hvordan vil du beskrive udskiftningen af medarbejdere her i enheden? 97 

 

Respondent: Der har ikke været så meget udskiftning. Det har mere været opsigelser. Vi har fået et 98 

par nye. To nye mens jeg har været her. Den ene er lige startet i mandags, så ikke noget jeg har 99 

kendskab til. Så der er ikke som sådan udskiftninger, der er mere flugt, vil jeg sige. Og jeg tror lidt, 100 

at det er fordi folk har kæmpet længe og ikke kan holde til det mere. Og så kan man sige, at det er jo 101 

ikke svært at få job som sygeplejerske. 102 

 

Interviewer: Hvad tænker du, at det er de kæmper med? 103 

 

Respondent: Jamen i forhold til, at der har været meget sygdom og personalemangel. Og så har jeg 104 

lidt en opfattelse af, at folk lidt har manglet en stærk leder i den forbindelse. Men de har bare måtte 105 

tage ekstra vagter og finde sig i at være her ekstra timer. Og de har fået nok.  106 

 

Interviewer: Hvad tænker du om den generelle ansættelsesperiode? 107 

 

Respondent: Jamen dem der har sagt op er egentlig nogle, der har været her i mange år. Og dem jeg 108 

sådan har snakket med, så har de været her i 4-6 år. Og dem der har sagt op er det samme, så egentlig 109 

virker det sådan lidt til, at det er et sted man er glad for at være og holder fast i.  110 

 

Interviewer: Hvad mener du er godt eller dårligt ved udskiftning af medarbejdere? 111 
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Respondent: Altså nu har jeg rigtig godt kunne lide dem, som er stoppet, men man kan sige, at det 112 

gode er vel, at man får nyt liv og nye kræfter. Og det dårlige tænker jeg lidt er i forhold til… Jeg ved 113 

ikke, om jeg vil sige utrygt, men man er altid sådan lidt, når der starter nye mennesker. Man skal lige 114 

lære dem at kende og man ved ikke sådan helt. Og hvis man ender med at være på vagt to mennesker 115 

og man ikke kender den anden. Det er ikke utrygt på den måde, men jeg synes i hvert fald personligt 116 

selv, at det er meget rart at være på arbejde med nogle man kender og som man ved, hvad er deres 117 

stærke og gode sider. Er det nogle, der selv spørger efter hjælp eller ikke. Det skal man ligesom lige 118 

ind i, når der kommer nye. Så det er sådan lidt utrygt på en eller anden måde, synes jeg. 119 

 

Interviewer: Hvordan påvirker det dig, at der er en stor tilgang af nye medarbejdere her i GIO? 120 

 

Respondent: Jeg synes, at det er lidt stressende. Eller ikke… Jeg ved ikke om stressende er et godt 121 

ord, men i hvert fald sådan lidt frustrerende. Det der med, hvem er man nu på arbejde med. Hvad kan 122 

personen, og hvem er personen. For jeg synes, at når man også er få mennesker, eller er to mennesker 123 

på arbejde, der også har rigtig dårlige patienter, så er det også rigtig vigtigt, at man kender hinandens 124 

arbejdsgange og kompetencer. Og de gør man ikke helt med nye.  125 

 

Interviewer: Hvad gør GIO for at fastholde medarbejdere og for at tiltrække nye? 126 

 

Respondent: Hvad de gør for at fastholde? Det ved jeg ikke. Og tiltrække så kan man sige, at de 127 

lokker lidt med efteruddannelse og har rigtig mange muligheder. Man kan sige, at Gastroenheden er 128 

jo rigtig stor, så det er rigtig nemt, når man er kommet ind, at skifte afdeling eller sådan snuse til 129 

forskellige sider af Gastroenheden.  130 

 

Interviewer: Der er ikke nogen konkrete initiativer de benytter i forhold til fastholdelse? 131 

 

Respondent: Ikke så vidt jeg ved. 132 

 

Interviewer: Hvad gør GIO konkret for at motivere, udvikle og fastholde dig? 133 

 

Respondent: Jamen det ved jeg ikke. Umiddelbart så synes jeg ikke, at de gør noget. Jeg regner med, 134 

at jeg skal på noget efteruddannelse her i løbet af foråret eftersom, jeg lagde ikke skjul på til min 135 
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jobsamtale, at det var derfor jeg søgte herind. Så det regner jeg med. Og det er jo en ting til at udvikle 136 

mig. Og også fastholde mig, for det var derfor jeg kom, kan man sige.  137 

 

Interviewer: Er du tilfreds med dit job? 138 

 

Respondent: De fleste dage. Jeg kan godt nogle gange blive lidt træt, tror jeg. Jeg har bare lidt en idé 139 

om, at sådan er det at være på et hospital. Mange kvindelige ansatte, så der er altid sådan lidt brok og 140 

snak i krogene. Det er ikke altid som man vil have det. Det ville være fantastisk, hvis der altid var 141 

fem på arbejde og det hele bare kørte, men sådan fungerer hverdagen bare ikke. Og nogle gange kan 142 

man godt blive sådan lidt “ååååh”, men det er sjældent det sker. Man kan sige, at jeg har heller ikke 143 

været her så længe. 144 

 

Interviewer: Så har jeg kun et spørgsmål tilbage. Og det er, hvor lang tid du ser dig selv blive i GIO? 145 

 

Respondent: Det kommer an på, hvor meget efteruddannelse jeg kan få herinde. Hvis jeg ikke bliver 146 

sat på noget i år, så finder jeg nok noget andet, fordi det var derfor jeg kom. Og jeg bor i Kalundborg 147 

og bruger meget tid på transport og på at være herinde, og hvis de så ikke kan tilbyde det, som jeg 148 

blev lovet herinde, jamen så kan jeg sagtens finde noget andet. Så, men altså hvis det… Hvis jeg 149 

bliver tilbudt noget efteruddannelse og det bliver mere stabilt herinde og vi får nogle flere kollegaer, 150 

så kan jeg sagtens se mig selv her i flere år.  151 

 

Interviewer: Ja, det var det.  152 



Bilag 12 - Transskribering 
 
Transskribering – Jonna 
 
Interviewer: Når hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv og din baggrund. Ja, navn, uddan-1 

nelse, din rolle og hvor lang tid du har været her i afdelingen. 2 

 

Respondent: Ja, jeg hedder Jonna, og jeg har været her i 13-14 år, og har en sundhedsfagligt uddan-3 

nelse, og har været indenfor speciale i mange år, og har været leder i mange år. Ja.  4 

 

Interviewer: Ja, vil du beskrive dit arbejde som et kald?  5 

 

Respondent: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil beskrive det som en interesse, der skabe… Altså lysten til 6 

at varetage pleje og behandling startede nok i ungdomstiden, ikke. Og så vidste jeg ikke om det skulle 7 

være den her vej eller inden for børn. Det blev så den her vej efter jeg havde været i erhvervspraktisk 8 

faktisk talt. Så tænkte jeg, det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Jeg tror, når du siger kald, så vil jeg 9 

sige, så handler det om, at man stadig har en vis interesse for at gøre en forskel for nogle andre. Det 10 

gør man i mange fag, men det gør vi selvfølgelig også i vores fag… og være hjælpende, en hjælpende 11 

hånd. Og det er jo meget mere end at være en hjælpende hånd, men lysten var i hvert fald dér og så 12 

kunne få sat noget faglighed og teori på vores krop. Det synes jeg var rigtig spændende.  13 

 

Interviewer: Hvordan vil du karakterisere enheden her, altså GIO, som arbejdsplads? 14 

 

Respondent: Jamen det er en arbejdsplads… Jeg er jo både… Jeg er i begge afsnit, kan man sige… 15 

Men det er en arbejdsplads med meget omskiftelighed, fordi det er både et akutområde, hvor der er 16 

stor omskiftelighed i tyngden. Ikke nødvendigvis fysisk tyngde, men antallet af patienter og sta-17 

bil/ustabil. Og det er dét man har tilvalgt, når man er i et akutområde, som jeg er i nu. Så det er en 18 

arbejdsplads, hvor man skal have lysten til forskellighed. Det er også en arbejdsplads, som kræver, 19 

for den medarbejder, der er på arbejde, stor fleksibilitet i forhold til at man faktisk… jobbet kræver 20 

mange vagter, hvor man kan sige, at nogle sengeafsnit kræver det måske lidt færre vagter, fordi du 21 

har mange vagter i et akutområde fordi der kommer patienterne også i en aftenvagt eller nattevagt. 22 

 

Interviewer: Hvordan tror du medarbejderne oplever enheden som arbejdsplads? 23 
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Respondent: Jamen jeg tror de oplever det som en arbejdsplads, som jeg lidt beskriver. Også med stor 24 

omskiftelighed og oftest travlt. I hvert fald, når vi taler det akutte afsnit. Semi-intensiv afsnittet er en 25 

arbejdsplads, hvor der kan være travlt, men det er jo også det vi godt kan lide. Det er det selvfølgelig 26 

også i den akutte modtagelse. Vi kan godt lide, at patienterne er dårlige, kan man sige, ikke. Men en 27 

arbejdsplads i det semi-intensive afsnit, hvor man kan fordybe sig i patienterne og udøve en super 28 

god sygepleje til sine patienter. Det er i hvert fald det, som sygeplejerskerne selv siger. At vi skal 29 

være glade for, at vi har sådan et job, hvor vi virkelig kan komme langt omkring og dybt ned, og også 30 

kontakten til de pårørende. Altså tæt kontakt til de pårørende. De får også meget ros fra patienter og 31 

pårørende, altså sygeplejerskerne. Så det er også en god måde at få feedback på.  32 

 

Interviewer: Hvad kendetegner kulturen i enheden? 33 

 

Respondent: Jeg vil sige, at kulturen er at gøre det bedste for vores patienter. Men kulturen er også 34 

præget af den travlhed som vi har, og den… Og selvfølgelig den mangel på sygeplejersker, som der 35 

er. Og det kan blive sådan… Det kan både være godt, men det kan også være uhensigtsmæssigt, at vi 36 

italesætter både det vi selv oplever, men også det som borgerne, journalisterne og alle mulige andre 37 

skriver om. Så de skriver jo om, hvor travlt vi har som sygeplejersker, om at vi er stressede osv. osv. 38 

Så det bliver også lidt selvforstærkende, kan man sige, men vi har også… Vi er eller det er også 39 

arbejdsomt, og kræver store veksler på personalet. Så, men altså en kultur er at der er en god dialog, 40 

et rigtig godt basis for, at man hjælper hinanden rigtig meget. Det er i hvert fald det jeg hører. Også 41 

når der kommer sygeplejersker, som har været andre steder. Der er lige nu én, der har sagt til mig 42 

“Der hvor jeg kommer fra, der havde man slet ikke den kultur som I har med at hjælpe hinanden”. 43 

Der kunne der være nogle af de modne, der måske var lidt tungere i sædet, sagde vedkommende. Så 44 

det er jo også en kultur. Det kan nogle gange være svært at se kulturen selv, fordi man er en del af 45 

den.  46 

 

Interviewer: Kan du beskrive nogle af de normer og værdier, som du opfatter, gør sig gældende i 47 

afdelingen? 48 

 

Respondent: Ja, det er, at vi er der for patienterne. Og nogle af de værdier, som jeg i hvert fald prøver 49 

at sætte på dagsorden, det er, at man skal møde patienten, hvor patienten er, og de pårørende. Og at 50 

der kan være en årsag til, at de nogle gange reagerer på forskellig vis. Så det er nogle af de værdier 51 
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vi har. Og så at man skal handle med respekt for patienter, men patienterne skal også have respekt 52 

for os, som udfører et stykke arbejde. Og grunden til, at jeg siger det, det er selvfølgelig fordi jeg er 53 

i et akutområde, hvor der nogle gange kan være patienter eller pårørende, der… Det kan der selvføl-54 

gelig også være på andre sengeafsnit... Som kan være sådan lidt mere skarpe i tonen eller i adfærden. 55 

Det oplever vi mere, så derfor italesætter vi jo det her. Respekten skal selvfølgelig gå begge veje. 56 

Selvfølgelig skal den det, men det er noget af det vi italesætter. Men jeg tror, at man kan nå rigtig 57 

langt, hvis det er, at vi er imødekommende og serviceminded, for det ligger altså også i vores fag, at 58 

det skal vi også være.  59 

 

Interviewer: Så videre til nogle spørgsmål om ledelse. Hvordan ser du dig selv som leder? 60 

 

Respondent: Jeg ser mig som at være nærværende i forhold til de medarbejdere jeg er ansvarlig for. 61 

Ansvarlig. Jeg ser, at jeg har en udfordring på tid, og det er også fordi jeg har et ret stort område, og 62 

det faktisk blevet delt nu fra 1. januar. Så jeg har ikke kunne udfylde den lederrolle, som jeg gerne 63 

ville. Og det er klar, jo mere vanskeligt det bliver at rekruttere, og jo mere presset sundhedsvæsnet 64 

bliver og rammerne bliver mere tight, der… Så er det svære at nå sin ledelsesrolle, som man gerne 65 

ville. 66 

 

Interviewer: Hvad har været din motivation for at blive leder? 67 

 

Respondent: Det har været, at være med til at præge sygeplejen til gavn for vores patienter. Være 68 

med til at kunne… Ikke at jeg skal sætte et fingeraftryk, men sammen med mine kollegaer skal sætte 69 

et fingeraftryk på, hvad vi kan gøre bedre, og være moderator både i forhold til patienter og personale, 70 

men også være den, der faciliterer en proces. Det er ikke mig, der har idéerne nødvendigvis. Jeg kan 71 

godt have nogle idéer, men det er også kollegaerne, der kommer med nogle idéer, og så skal vi jo 72 

finde ud af, hvordan vi kan få dem ud i praksis.  73 

 

Interviewer: Hvordan tror du, at medarbejderne i enheden oplever dig som leder? 74 

 

Respondent: Jeg tror helt klart, at de har synes, at jeg har haft for meget, fordi jeg ikke har kunne 75 

være den nærværende leder, som jeg egentlig gerne har ville, eller nå hele vejen omkring. Men jeg 76 

tror… Nu sagde jeg ikke nærværende, men jeg tror egentlig, at de godt har været klar over, at jeg har 77 
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været der. Jeg har i hvert fald… Det er i hvert fald et udgangspunkt som jeg har. At døren er altid 78 

åben og man kan altid komme. Og jeg går langt for at hjælpe, hvis man har nogle ting, hvor man skal 79 

have det til at fungere med privatlivet eller fagligt, eller sådan noget. Så på den konto tror jeg de ved, 80 

at jeg altid vil være der. Og så har der været en tidsfaktor, så det har været svært at nå alle tingene. 81 

Og hvor man har måtte sige “det her, det når jeg bare ikke”, ja.  82 

 

Interviewer: Hvilke udfordringer oplever du som leder i forhold til medarbejderne i afdelingen? 83 

 

Respondent: Jamen det er nok lidt det samme, som jeg sagde før. Det er nok at kunne… Jeg ville 84 

gerne være mere ude i praksis og kunne være og vejlede i praksis. Og det har jeg ikke kunne nå 85 

tidsmæssigt. Så det er i hvert fald noget jeg gerne ville.  86 

 

Interviewer: Hvad gør i som arbejdsplads for at fremstå attraktiv? 87 

 

Respondent: Vi prøver at tilgodese, eller tilgodese, vi prøver i hvert fald at lave en arbejdsplads, hvor 88 

man både tager imod nye kollegaer, der kommer ind, på en rigtig god måde, men vi skal også huske 89 

dem, som allerede er her og de erfarne. Og det har vi i hvert fald som arbejdsplads bare i vores område 90 

snakket rigtig meget om. Hvordan kan vi støtte de erfarne bedre, som arbejdsplads. Vi har nogle ting, 91 

vi har sat i søen og som er der for de erfarne. Men er det nok, kan vi sige, for de bruger meget tid på 92 

de yngre kollegaer, og på at lære dem godt op, og så er det jo at yngre kollegaer bliver gravide og 93 

måske går væk fra hospitalsvæsnet, ikke. Og så starter vi forfra igen, ikke. Men jeg synes, at vi prøver 94 

at gøre meget ud af, at folk bliver modtaget godt. Man lytter til deres behov, det gør jeg i hvert fald 95 

meget… Eller det tror jeg mange ledere gør, men når man gerne vil prøve at tilgodese også individu-96 

elle behov man har i perioder, fordi der sker noget på familiefronten eller andet, så må man prøve at 97 

tilgodese det i en periode.  98 

 

Interviewer: Hvilken type medarbejder søger i generelt? 99 

 

Respondent: Hvilke typer? Jamen vi søger jo både unge og erfarne. Ja. I den ideelle verden, hvis der 100 

ikke var rekrutteringsudfordringen inden for sygeplejen, så ville man jo rigtig gerne kunne søge på 101 

kompetencer. Altså særligt på kompetencer. Sådan er hverdagen ikke.  102 
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Interviewer: Ja, så ville jeg egentlig spørge dig, hvad du opfatter, at der bliver lagt vægt på i rekrut-103 

teringen, når det så ikke er fagligheden eller kompetencerne I kan se på? 104 

 

Respondent: Ja. Jamen der bliver lagt vægt på, at det er en… Altså fra min side bliver der lagt meget 105 

vægt på værdierne. Hvordan er man som person, altså som faglig person. Hvordan vil man være som 106 

kollega, hvordan vil man være overfor patienter og pårørende. Jeg tror, at vi kan lære sygeplejersker 107 

rigtig mange faglige ting, men hvis de ikke har deres personlighed og deres tilgang til arbejdslivet 108 

med sig, så kan det blive vanskelig, for det kan være svært at lære dem. Så det er nogle af de værdier 109 

vi i hvert fald prøver at spørge ind til, når vi har samtaler. Og det er jo en samtale, der tager måske en 110 

halv time eller tre kvarter eller maks én time, så det er jo selvfølgelig begrænset hvor meget du kan 111 

identificere de ting.  112 

 

Interviewer: Hvad er din oplevelse af udskiftningen af medarbejdere i enheden? 113 

 

Respondent: Hvad min oplevelse er? Altså der sker det som jeg sagde før, at unge sygeplejersker 114 

starter. Mange har nok en idéen om, at det kan godt være, at jeg kan lide skiftende vagter eller sådan 115 

noget, men det faktisk ikke rigtig prøvet det. Og når så prøver det, så finder de faktisk ud af, at “hold 116 

da op. Jeg skal sige nej til nogle ting på hjemmefronten” eller “jeg er ikke hjemme om aftenen eller 117 

hjemme om natten”. Og man må sige fra, også i weekenderne, fra nogle ting man altid har kunne. Og 118 

det gør, at der er nogen, der så efter at have været her et år eller to, søger ud, hvor de ikke skal have 119 

de vagter. Plus at unge også bliver gravide, og så den vej rundt, ikke. Så udskiftning er der. Den 120 

kommer i bølger. Så har du fuldt bemandet personale, og så kommer der pludselig nogen, der rejser 121 

og så kommer der sådan en boomerang. Så er der nogle, der går på barsler, og så er du nede i en dal 122 

igen, og så skal du op igen.  123 

 

Interviewer: Ser du udskiftning som et problem eller som en mulighed for afdelingen? 124 

 

Respondent: Jeg ser det som et problem. Et problem... Selvfølgelig kan der være nogle gange, hvor 125 

det er godt, at der kommer noget udskiftning, men sådan er det jo ikke her. For det er jo fordi, at vi 126 

som sygeplejersker eller som danskere faktisk zapper meget rundt i vores job, og det synes jeg er 127 

synd for, i hvert fald hvis jeg skal kigge på sygeplejen, så synes jeg det er synd for sygeplejen. Fordi 128 

man lader sig ikke fordybe indenfor et speciale, men man synes, at man skal nå at se mange ting, og 129 



 136 

man kommer måske ikke dybt nok ned, men så tror man, at man har lært noget. Så nu skal jeg videre, 130 

for nu kan jeg det. Og det kan man ikke efter et år eller to.  131 

 

Interviewer: Hvad betragter du som en fornuftig ansættelsesperiode? 132 
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Respondent: Det tror jeg ikke, at jeg kan sætte et tal på, på den måde.  134 

 

Interviewer: Nu tænker jeg også i forlængelse, at du siger det her med, a man måske ikke giver sig 135 

tid til at dykke ned i fagligheden.  136 

 

Respondent: Ja, jeg vil sige at for, at man sådan for alvor, ja så skal man jo være her en fem års tid 137 

for at virkelig kunne yde… Og det er jo ikke fordi, at yngre ikke yder en god sygepleje, men hvis 138 

man virkelig skal kunne faget, og det er også der, hvor man bare synes, at det er rigtig, rigtig spæn-139 

dende og kan forudsige nogle ting, og sådan noget. Så tænker jeg, at det er i den størrelsesorden.  140 

 141 

Interviewer: Ja, så havde jeg egentlig skrevet om du oplever, at det bliver fuldført her i afdelingen? 142 

 

Respondent: Jamen det gør det jo ikke.  143 

 

Interviewer: Nej, det kan jeg næsten høre.  144 

 

Respondent: Sådan er det jo ikke. Eller der er jo nogen, der bliver her i mange år, og så er der nogle, 145 

der er på turné, altså.  146 

 147 

Interviewer: Ja. Hvad gør I i afdelingen for at fastholde medarbejdere og for at tiltrække nye? 148 

 

Respondent: Jamen vi prøver jo at give dem en rigtig god introduktion og en god oplæring, og tilgo-149 

dese de særlige behov de må have i forhold til for eksempel vagter og frihed, og hjælpe hinanden, 150 

udfordre fagligheden, lave undervisning, lave refleksion i forhold til sin sygepleje og behandling. Vi 151 

sender på kurser og mulighed for, at man kan fordybe sig i forskellige fagområder. Så jeg synes også, 152 

at vi har en lang palette af ting, som man kan få her hos os. Det kan man også få andre steder, og det 153 
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er jo det, der er vores udfordring. Vi er jo ikke unikke på den måde, men vi har en mulighed i vores 154 

enhed fordi den er så stor, men det er ikke sådan folk ser sig selv.  155 

 

Interviewer: Oplever du, at de her tiltag de er effektive, og at de har en motiverende effekt for med-156 

arbejderne? 157 

 

Respondent: Ja, altså jeg vil sige, at jeg vil vende den om og sige, at hvis vi ikke havde det, så var det 158 

et problem. Men om… altså vi er nødt til at have det her. Men det giver… der er en kultur i vores fag 159 

i, at man flytter og tror, at græsset er grønnere. Der er også noget løn i det. Fordi når man skifter, så 160 

kan man forhandle løn. Så det er også en udfordring.  161 

 

Interviewer: Hvilke udfordringer oplever du i forhold til fastholdelse af medarbejdere? Hvilke pro-162 

blemstillinger dukker op, hvis nogle? 163 

 

Respondent: Jamen det er det der med vagter og travlhed, fordi at når bemandingen er snæver, så er 164 

det klart, at så kan der blive travlt og så er det vanskelig nogle gange at nå hele vejen rundt omkring 165 

patienterne. Men det er meget forskelligt fra de to afsnit.  166 

 

Interviewer: Hvordan ser du det i GIO? Som jo er dem, jeg har fokus på.  167 

 

Respondent: Jamen altså… Nu skal jeg lige høre spørgsmålet igen. Det var det sidste? 168 

 

Interviewer: Hvilke udfordringer oplever I i forhold til fastholdelse af medarbejdere? 169 

 

Respondent: Jamen der vil jeg sige, at det der er i GIO, i vores semi-intensiv afsnit, det er, at mange 170 

af dem, der er der, de bliver jo tændt på den der specialsygepleje, der med de dårlige patienter. De 171 

ustabile patienter. Og der så er vores udfordring… og kan man, så sige om det er en udfordring, men 172 

det er i hvert fald, det kan det være, vi klæder dem rigtig godt på, så de på et tidspunkt tænker, at nu 173 

vil jeg gerne videre og fordybe mig endnu mere og for eksempel gå videre til anæstesien. Eller inten-174 

siv. Så det er en udfordring. Samtidig så vil jeg også bare sige, at det er jo den vej man nogle gange 175 

udvikler sig. Vi vil jo så bare gerne beholde dem, men sådan er det. Vi kan ikke give dem en inten-176 

sivuddannelse hos os.  177 
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Interviewer: Nej. Hvad tror du, der driver medarbejdernes motivation?  178 

 

Respondent: det er, at de går på arbejde og føler, at de kan udføre den faglighed som de har med sig 179 

i bagagen, og lære nyt hele tiden. Og være til… Føle at det er et tilfredsstillende job de har og så blive 180 

udfordret. Det tror jeg er en motivation. Og så er motivation selvfølgelig også, at de skal have nogle 181 

penge i kassen. Det skal vi jo alle sammen for at kunne eksistere.  182 

 

Interviewer: Oplever du, at arbejdet er et kald for medarbejderne? 183 

 

Respondent: Nej. 184 

 

Interviewer: Hvorfor ikke? 185 

 

Respondent: Jamen det var det måske, hvis du spoler 30-35 år tilbage, mere end det er i dag. Altså 186 

nej. De går ind til faget fordi det lyder spændende, og fordi de kan få noget faglighed på og noget 187 

teori på. De går ikke ind fordi det er et kald på den måde.  188 

 

Interviewer: Nej. Ja, så var spørgsmålet egentlig om du tror, at det her kald er stærkere og er en større 189 

drivkraft end motivationen? 190 

 

Respondent: Nej. Det tror jeg ikke det er. Jeg tror motivationen, det er det faglige og i særdeleshed 191 

også det kollegiale. Det er jo også det man kan se, når man ser på undersøgelser. Det er, at kollegaer 192 

og kollegasamarbejde, det betyder meget.  193 

 

Interviewer: Ja, også sidste spørgsmål. Hvad tror du ligger til grund for at medarbejderne siger op? 194 

 

Respondent: Jamen der er ikke et svar, der er mange svar. Det kan være alt fra travlhed, det kan være 195 

bristet forventninger i forhold til det de havde forventet, da de søgte et job og kom ind som nyuddan-196 

net i en afdeling. Det er et pres fra omgivelserne. Det kan være private omgivelser, altså den private 197 

sfære, som siger “ej, skal du nu på arbejde igen”, hvor de så søger ud i… altså der er mange, der søger 198 

fordi de skal have familien til at fungere. Vi har mange, hvor man for eksempel også har skiftende 199 

vagter. De kan ikke få det til at hænge sammen, og så er det hustruen, der går på kompromis. Det vil 200 
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sige, hun går i et ambulatorium eller ud i hjemmeplejen eller nogle steder, hvor der er færre weeken-201 

der eller færre vagter. Så det er nogle af de årsager til, at nogle rejser. Og så er der selvfølgelig nogle, 202 

der rejser fordi de ikke kan… de synes, at de ikke trives her eller synes de har fået en dårlig oplæring 203 

eller synes her er for travlt, eller synes man bliver forstyrret med vagter eller. Der er selvfølgelig også 204 

nogle, der rejser fordi de er utilfredse. Det vil der altid være. Og det er ikke fordi jeg siger, at det skal 205 

man bare glemme. Selvfølgelig skal man arbejde på det, og jeg taler også med dem, der stopper om, 206 

hvorfor de stopper.  207 

 

Interviewer: Ja, det var sådan set det.208 



Bilag 13 - Kodning 
 
Udsnit af kodning 
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Bilag 14 - Kodningsresultater 
 
Oversigt over kodningsresultater 
 
 
Mening 
 

  1 - Lene 2 - Cecilie 3 - Katrine 4 - Søren 5 - Trine 6 - Pia 7 - Nadja I alt   
Leder - 
Jonna 

  Positiv 1 3 5 2 2 3 2 18   5 
  Neutral 1           2 3   1 
  Negativ   1   5 1     7     

                  28     

                        

 
Mestring 
 

  1 - Lene 2 - Cecilie 3 - Katrine 4 - Søren 5 - Trine 6 - Pia 7 - Nadja I alt   
Leder - 
Jonna 

  Positiv 1 1 1 1   1 3 8   1 
  Neutral 1 1 1 1 1 1 1 7   1 
  Negativ 5 3 3   1 3   15   4 

                  30     

                        

 
Ledelse 
 

  1 - Lene 2 - Cecilie 3 - Katrine 4 - Søren 5 - Trine 6 - Pia 7 - Nadja I alt   
Leder - 
Jonna 

  Positiv 1       3     4   5 
  Neutral     1         1   1 
  Negativ 1 5 8 5 1 6 5 31   2 

                  36     

                        

 
Balance 
 

  1 - Lene 2 - Cecilie 3 - Katrine 4 - Søren 5 - Trine 6 - Pia 7 - Nadja I alt   
Leder - 
Jonna 

  Positiv       3 2     5   1 
  Neutral         1     1   1 
  Negativ     1 3 3     7   2 

                  13     

                        

 
Medbestemmelse 
 

  1 - Lene 2 - Cecilie 3 - Katrine 4 - Søren 5 - Trine 6 - Pia 7 - Nadja I alt   
Leder - 
Jonna 

  Positiv 1   1   1     3   3 
  Neutral           1   1     
  Negativ   1       1   2     

                  6     

                        

 
Resultater 
 

  1 - Lene 2 - Cecilie 3 - Katrine 4 - Søren 5 - Trine 6 - Pia 7 - Nadja I alt   
Leder - 
Jonna 

  Positiv               0     
  Neutral               0     
  Negativ             1 1     

                  1     

 
  
 

                      

Kollegaer   1 - Lene 2 - Cecilie 3 - Katrine 4 - Søren 5 - Trine 6 - Pia 7 - Nadja I alt   
Leder - 
Jonna 

  Positiv 2 1 3 2   1 3 12   2 
  Neutral 1       1 1   3     
  Negativ   1 2 1 2   2 8   3 

                  23     
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Udvikling   1 - Lene 2 - Cecilie 3 - Katrine 4 - Søren 5 - Trine 6 - Pia 7 - Nadja I alt   
Leder - 
Jonna 

  Positiv 3 1   1   1   6   3 
  Neutral 1 1 1   1 1 1 6     
  Negativ 1 7 1 1 1 4 2 17   1 

                  29     

                        

Arbejdsforhold   1 - Lene 2 - Cecilie 3 - Katrine 4 - Søren 5 - Trine 6 - Pia 7 - Nadja I alt   
Leder - 
Jonna 

  Positiv   1   1 1 1 3 7     
  Neutral 2 1 1   2 1   7   2 
  Negativ 6 3 1 1 6 6 4 27   6 

                  41     

                        

Kultur   1 - Lene 2 - Cecilie 3 - Katrine 4 - Søren 5 - Trine 6 - Pia 7 - Nadja I alt   
Leder - 
Jonna 

  Positiv 2 1     2 2 2 9   4 
  Neutral 3   2 1   1   7   2 
  Negativ   5 6 7 2 1 5 26   4 

                  42     
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Bilag 15 - Billeder 
 
Billeder af de fysiske omgivelser 
 
 
Køkken/personalerum: 
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Køkken/personalerum: 
 

 1 
 2 
  3 
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Køkken/personalerum: 
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Bilag 16 – Personalepolitik for Region Hovedstaden 
 
Udsnit af layout af Personalepolitik for Region Hovedstanden 
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Bilag 17 - Billede 
 
Billede af afdelingssygeplejerskens kontor samt gang til Gastroenhedens Intensive Observati-

onsafsnit (GIO). 

 

Afdelingssygeplejerskens kontoret ses bag dør og gladruder helt til venstre i billedet, og GIO er pla-

ceret for enden af den gang, der ses til højre i billedet.  

 

 


