
 

 1 

 
 
 
 

Er vi i kardiologisk afdeling klar til udvikling og 
forskning og hvad kræver det? 

 
 
 

Masteropgave 
Master of Public Governance 

 
 
 

 
 
 

Jytte Hykkelbjerg Bruhn    21.04.67 
 

 
 
 
Vejleder: Lotte Grünbaum 
Antal anslag: 111.844 
Litteratur: 1663 sider 
December 2020 
 
 
  



 

 2 

 
 

Indhold  
English summary ........................................................................................................................... 4 

Kapitel 1 Indledning ...................................................................................................................... 5 

2.1 Problemformulering ........................................................................................................... 10 

Kapitel 3 Teori ............................................................................................................................ 11 

3.1 Begrundelse for teori .................................................................................................... 11 

3.2 Organisationer som løst koblede systemer ........................................................................ 11 

3.3 Meningsskabelse ud fra 7 karakteristika. ........................................................................... 14 

3.3.1 Meningsskabelse tager udgangspunkt i identitet. ........................................................ 15 

3.3.3 At skabe i handling er centralt i meningsskabelse. ...................................................... 15 

3.3.4 Meningsskabelse er en social proces ........................................................................... 16 

3.3.5 Meningsskabelse er fokuseret på og udgår fra ledetråde ............................................. 17 

3.4 Strategisk selvledelse ......................................................................................................... 17 

3.4.1 Hvad er selvledelse? .................................................................................................... 18 

3.4.2 Lede sig selv i fællesskabet. ........................................................................................ 19 

3.4.3 Lede andre ved at lede sig selv. ................................................................................... 19 

Kapitel 4 Metode ......................................................................................................................... 20 

4.1 Undersøgelsesdesign .......................................................................................................... 20 

4.2 Indsamling af data .............................................................................................................. 20 

4.3 Gennemførelse af interview ............................................................................................... 24 

4.4 Transskribering og kodning: .............................................................................................. 24 

4.5 Refleksion over metodevalg og udfordringer .................................................................... 24 

Kapitel 5 Hvor er vi i Kardiologisk afdeling i forhold til udvikling og forskning, set ud fra 
sygeplejersker, ledere og patienternes perspektiv? ..................................................................... 26 

5.1 CAPAN Survey ll .............................................................................................................. 26 

5.2 Feltobservationer................................................................................................................ 27 

5.3 Interview med Vicedirektør ............................................................................................... 28 

5.4 Interview med med-kollega. .............................................................................................. 29 

5.5 Interview med patienter. .................................................................................................... 31 

5.6 Delkonklusion i forhold til hvor langt vi er i Kardiologisk afdeling i forhold til udvikling 
og forskning, set ud fra sygeplejersker, ledere og patienternes perspektiv? ............................ 32 

6.1 Løst koblede systemer........................................................................................................ 33 

6.2 Weicks karakteristika af betydning for meningsskabelse. ................................................. 35 

6.2.1 Sygeplejerskernes identitet kan betyde noget for meningsdannelse. .......................... 35 



 

 3 

6.2.2 Hvordan skabes der handling i udvikling og forskning? ............................................. 36 

6.2.3 At skabe mening i udvikling og forskning er en social proces. ................................... 38 

6.2.4 Hvis ledetrådene ikke er tydelige nok. ........................................................................ 39 

6.3 Delkonklusion på spørgsmålet om hvordan sygeplejerskernes og ledernes 
meningsskabelse spiller ind på at de finder det vigtigt med udvikling og forskning? ............. 41 

Kapitel 7 Hvilken rolle spiller ledelse i forhold til sygeplejerskernes og ledernes motivation og 
meningsskabelse når det handler om udvikling og forskning? ................................................... 42 

Kap. 7.1 Delkonklusion i forhold til hvilken rolle spiller ledelse i forhold til 
sygeplejerskernes og ledernes motivation og meningsskabelse. ............................................. 44 

Kapitel 8  Samlet konklusion ...................................................................................................... 46 

Kapitel 9 Perspektivering ............................................................................................................ 48 

Kapitel 10 Ledelsesmæssig udvikling ......................................................................................... 49 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 

 
 
 
 

English summary 
 
This MPG master project is looking into the dilemma of how to focus on research & 
development in the healthcare system. The Master paper concerns the Cardiology Department 
in Roskilde where I am the leading head nurse. The department is part of the University 
Hospital of Zealand. The hospital is one of several in Region Zealand which is the controlling 
body for the regional healthcare system. This body has adopted a strategy for healthcare 
research.  
 
The overall purpose is to create the best possible service and quality for the regions approx. 
840.000 citizens. The fundamental prerequisite of research & development in healthcare is to 
improve and get the optimum out of the resources as an ongoing, never-ending process. In 
essence, we strive to best meet the wishes and needs of the patients based on the latest 
knowledge and technologies.  
 
We commit ourselves to the overall strategy as a department; hence there is need for constant 
focus on the development. I have primarily looked at the nursing staff’s motivation and 
interest in research & development, based on how I can best promote this to become an 
integral part of the everyday lives. 
 
I use theories from Karl Weick about sense making in organizations, specifically a description 
about loosely coupled organizations and the seven properties of sense making, further Anders 
Raastrup Kristensen and Michael Pedersen’s theory about Strategic self-management. The 
data is gathered through interviews with sub-department head nurses and with two groups of 
operational nurses, randomly selected patients, and field observations.  
 
There are several main findings to behold. First, in healthcare there are constantly changes in 
practice and resource allocation. There will never be stagnation and stability that is why a 
hospital can be seen as a loosely coupled organization. Secondly, we need to see the instability 
as a positive factor and use it to drive research & development in this ever-changing work 
environment. Third, it is important to discuss the given strategy with the sub-leaders and 
ensure they can carry the message to the operational staff. Fourth, strategy has to make sense 
also at the operational level – it should not be too fluffy. The staff can see the need for ongoing 
development and clearly wants to be part of it. We already do quite a lot, but we need to be 
more specific as to what development is. 
 
All parties agree that lack of time for development is not an issue. Basically we need to change 
the mindset of how busy we are and turn it towards prioritizing the needed time. My role in 
research & development is to take lead, communicate that we embrace it, and wish to be at 
the forefront as a beacon for other cardiological units in Region Zealand. 
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Kapitel 1 Indledning 
 
Sundhedsvæsnet har løbende været igennem mange reformer og forandringer, der præger 
hverdagen. Helt aktuelt står vi midt i en pandemi i form af COVID-19, der virkelig har været en 
udfordring. Vi vil fremadrettet stå over for forandringer indenfor sundhedsvæsnet, som vi 
skal kunne imødegå med gode løsninger. Disse forandringer er efterhånden blevet hverdag 
for os som sundhedsprofessionelle og er vilkår og rammer i vores arbejde.  
 
Vi skal som sundhedsprofessionelle kunne løse og imødegå forandringer, hvilket 
nødvendiggør udvikling og forskning nødvendigt. Det vil ruste os til at kunne gå forrest og 
prioritere vore opgaver og sikre at vores patienter får den bedst mulige behandling 
fremadrettet.  
 
Politisk er der allerede mange visioner og strategier for udvikling og forskning, hvor de 
nuværende udfordringer også er tænkt ind. Det gælder både regionalt, for Sjællands 
Universitetshospital (SUH), for sygeplejerskerne på SUH og også i vores afdeling. Det er 
overordnede strategier – hvordan får vi det ned på et plan hvor vi der skal eksekvere forstår 
det, men også kan udføre det med den tid og de ressourcer vi har til rådighed.  
 
Der er beskrevet forskellige rammer for hvordan forskningen skal udmøntes og her drejer det 
sig bl.a. om brugerindflydelse. Det er vigtigt at patienter og pårørende inddrages når 
forskning skal beskrives, at der investeres økonomisk i forskning – både eksterne midler, 
samt at der fra driftsmidler skal afsættes penge til det. Forskning skal implementeres og der 
skal følges op på indsatsen, så den undervejs kan justeres (Forskning på forkant, s. 24 – 32). 
 
Den regionale strategi afspejles ned i den vision der er for alle sygehuse i region Sjælland og 
lokalt er der oprettet forskellige Akademiske råd, for at kunne opbygge en forskningsstruktur.  
 
2016 blev Sjællands Universitets Hospital (SUH) Danmarks 5. Universitetshospital (Strategi 
for Akademisk Råd og Strategisk lederforum 2020-2024). Ambitionen var at sætte SUH på 
landkortet, både nationalt og globalt. Strategien for SUH understøtter den Regionale 
Forskningsstrategi og de mål jeg har ridset op. 
 
Et universitetshospital har traditionelt været knyttet til behandling af sjældne sygdomme. 
Men SUH adskiller sig fra andre universitetshospitaler, idet borgerne i Regions Sjælland ofte 
er multisyge og kronikere og det gør at ambitionen som universitetshospital er anderledes: 
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Ambitionen er: 

 SUH skal være et universitetshospital, hvor de hyppigt forekommende sygdomme har 
samme forskningsprioritet som sjældent forekommende sygdomme. 

 Den prægraduate uddannelse hænger sammen med den postgraduate uddannelse. 
 Det kliniske arbejde sidestilles med forskning og uddannelse. 

 
Det betyder at SUH skal gå nye veje indenfor klinik, forskning og uddannelse. Der skal 
udvikles og udføres højt specialiseret behandling og pleje af patienter, hvor der bl.a. 
prioriteres at forskningen skal understøtte det nære sundhedsvæsen og almen praksis (de 
hyppige sygdomme).  
 
SUH vil arbejde hen i mod at forskning, klinik og uddannelse skal ses i lyset af hinanden. En 
treenighed, hvor der er sammenhæng og de tre spor skal ses i lyset af hinanden. Målet er et 
højt klinisk niveau, stabilt og relevant forskningsmiljø, samt et ønske om at kunne rekruttere 
til højtspecialiserede områder (Strategi for Akademisk Råd og Strategisk lederforum 2020-
2024, s. 1-4).  
 
På samme måde er der også lavet en strategi for sygeplejen, som flugter med den regionale, 
samt strategien for SUH samlet set. Vision, mål og strategier for sygeplejen er ønsket 
suveræn kvalitet – sygepleje i top og endvidere: 
 

At sygeplejen på SUH bygger på den bedst dokumenterede og tilgængelige viden der 
kommer fra forskning og udvikling, klinisk erfaring samt patienter og pårørende. 
Behandlingen er personcentreret og tilpasses den lokale kontekst, således at denne 
viden bliver relevant og anvendelsesorienteret (Vision, mål og strategier, 2020, s. 2) 
 

Visionen er en personcentreret vision. Det vil sige, den bygger på en tilgang til den kliniske 
praksis, der skal etableres gennem pleje- og behandlingsmæssige relationer mellem de 
sundhedsprofessionelle, patienter/borgere og de pårørende. Altså at der fokus på alle tre 
parter. 
Sygeplejevisionen er ikke et færdigt stykke arbejde, men planen er at der sigtes mod visionen 
og at der skal arbejdes systematisk og målrettet henimod den. Det er en dynamisk proces, 
som kontinuerligt evalueres, revurderes og udbygges. Det læner sig meget fint op af den måde 
som Karl Weick ser på strategiarbejde. Han beskriver hvordan det er dilemmaer, krydspres og 
paradokser der fylder vores hverdag og hvor det kan være svært at forudse, gennemtænke og 
planlægge fremtiden. Han beskriver at mange strategiplaner ligger i en skuffe og kun tages op 
når de skal revurderes. Strategi/vision består mere af handlinger end af planer (Hammer og 
Høpner, 2019, s. 175). 
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Så der ligger klare mål og visioner for hvor det er vi skal hen udviklings- og 
forskningsmæssigt. Der er i hvert fald sat mange ord på og at det er en klar forventning om, at 
vi løfter denne opgave. Jeg er interesseret i at se hvor langt vi selv er i forhold til udvikling og 
forskning og koncentreret omkring sygeplejeområdet. Jeg vil nu gå dybere ned i min afdeling, 
med en beskrivelse af hvor vi er i forhold til udvikling og forskning og hvilke udfordringer der 
er i forhold til dette.  
 
 
 

Kapitel 2 Problemfelt 
 

Jeg er ledende oversygeplejerske på Kardiologiske afdelingen i Roskilde, som er en del af SUH 
- der ligger på 2 matrikler, Roskilde og Køge. 
Afdelingen blev en selvstændig afdeling i 2009. Grunden til dette var et ønske om at 
opkvalificere den kardiologiske ekspertise i region Sjælland, hvilket betød at produktionen af 
forskellige invasive procedurer, som f.eks. ballonudvidelser i hjertets kar, skulle øges.  
 
Sengekapacitet blev øget fra 1,5 sengeafsnit til 3 med en kapacitet på 56 senge. Dertil en 
øgning af medarbejdere tværfagligt tilsvarende det antal senge og ambulatorie virksomhed. 
Opbygningen af en selvstændig afdeling, betød naturligvis også en øgning af de faglige 
kompetencer og behov for at kunne rekruttere medarbejdere og på sigt højne deres faglige 
niveau. Det var i sig selv en stor udfordring, men i løbet af en årrække lykkedes det at skabe 
afdeling, som håndterer mange af de kardiologiske lidelser, der tidligere skulle klares af 
Rigshospitalet. 
 
Kardiologisk afdeling (KA) 2020 er en afdeling der er præget af stor travlhed. I de seneste 2 år 
er der sket store organisatoriske forandringer, der har skubbet til den stabilitet og faglige 
stolthed, som er kendetegnende for afdelingen. Dette har medført udfordringer og 
ledelsesmæssige problematikker. 
I 2017 implementeredes Sundhedsplatformen overalt i region Sjælland – en lang og sej proces 
med at indføre et IT-system, som ikke havde den store opbakning – og for mange ikke gav 
mening, men som vi har lært at leve med. 
I 2018 var der en stor sparerunde, der betød at den kardiologiske søsterafdeling i Køge skulle 
flytte til Roskilde. Det ville betyde en besparelse på drift, men det har haft mange 
konsekvenser. Bl.a. sagde 16 sygeplejersker op. Nogen på grund af logistik, andre på grund af 
den overordnede beslutning, som de ikke synes gav mening. Den faglige beslutning og 
konsekvens af ikke at have en kardiologisk afdeling på et stort Akut sygehus, medførte mange 
frustrationer. Det udviklede sig til en politisk varm kartoffel, der medførte at Hjerteforeningen 
gik meget kraftigt i mod den beslutning. Vi har fundet et ståsted i det, men ved at lave  
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krumspring for at få enderne til at hænge sammen, hvilket   der fortsat, rent fagligt, kan sættes 
spørgsmålstegn ved. 
 
I 2020 flyttede Karkirurgisk afdeling under Kardiologisk ledelse. Dette betød stor travlhed 
omkring logistik, flytning af andre afsnit, stort arbejde i forhold til at fortælle den gode 
historie om hvorfor der skulle ligge kirurgi under en kardiologisk ledelse. 
Samlet set medførte det store problemer med at rekruttere og fastholde personale – en 
situation som kardiologisk afdeling ikke har været vant til. Det har vi dog efterhånden fået  
rettet op på men, det er stadig en udfordring at få nok kvalificeret personale, primært 
sygeplejersker, samt at sikre at de fastholdes i afdelingen. Sidst men ikke mindst har vi siden 
februar 2020 været præget af COVID-19, hvor vi som afdeling har været en del af beredskabet. 
Det har i den grad udfordret vores medarbejdere.  
 
Der har været en stor udskiftning i ledelseslagene er sket en stor udskiftning. Jeg har fra 
januar 2019 været den ene part i Afdelingsledelsen, dertil kom en ny ledende overlæge 
september 2019. Jeg har fem års erfaring som afdelingssygeplejerske og den ledende 
overlæge er ny som personaleleder, men har mange års erfaring som klinisk leder. Derudover 
er alle afdelingssygeplejersker også kommet til i løbet af 2019 – to af dem har været 
souschefer og de 3 andre har siddet i mellemleder funktioner tidligere. Hvert afsnit har en 
afdelingssygeplejerske og en specialeansvarlig overlæge.   
Sidstnævnte har ikke personaleledelse, men står for den faglige ledelse i samarbejde med 
afdelingssygeplejersken. Den store udskiftning har naturligvis en konsekvens for bl.a. 
forskning og udvikling. Som ny skal man konstituere sig, føle sig frem i organisationen og 
forstå forventninger fra medarbejdere og min ledelse. Det tager tid og betyder nok, at fokus 
ikke fra en start ligger på strategier og målsætninger. Men nu er vi efterhånden der, hvor vi 
måske er klar til at kigge mere fremadrettet.  
 
På sygeplejesiden har ustabilitet og manglen på sygeplejersker medført, at solid drift er det 
centrale, primært fordi flowet af akutte patienter er øget signifikant. Dette kombineret med 
overbelægning, gør at fokus er at få enderne til at mødes -det bliver det daglige 
omdrejningspunkt. Udvikling og forskning er ikke prioriteret, trods at vi gerne på sigt vil 
brande os som det faglige fyrtårn i regionen. Der er vi ikke endnu. 
 
I 2016 lavede afdelingen en strategi for sygeplejen i Kardiologisk afdeling. Den læner sig op af 
den overordnede Sygeplejefaglige Strategi på SUH og bliver fornyet hver fjerde år.  
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Strategien bruger vi som et mål for sygeplejen, men som mange andre strategier og visioner, 
er det en tendens til at ikke kommer ud og leve i organisationen. I afdelingen kender alle på 
mellemlederniveau strategien – i hvert fald at den findes. 
 
Strategien er lavet af den tidligere oversygeplejerske, vores nuværende lektor og kliniske 
udviklingssygeplejersker, med stor hjælp fra de afdelingssygeplejersker der var ansat den 
gang. Jeg fornemmer at der ikke er ejerskab hos de nuværende afdelingssygeplejersker - det 
er et problem.  
 
Ved introduktion af nye sygeplejersker omtaler jeg altid strategien og stiller dem i forventning 
at vi arbejder strategisk og at der er stort fokus på den faglige udvikling og gerne forskning. 
Jeg tror bare ikke det er det der sker. Jeg fornemmer at sygeplejerskerne hurtigt opsluges af 
dagligdagen. De frø jeg forsøger at plante ved introduktionen, de får ikke at sat rod. Carl 
Weick beskriver at meningsskabelse er fokuseret på ledetråde (Hammer og Høpner, 2019, s. 
106/Weick, 1995, s. 133). Ledere må indikere en generel retning og opstille mål og så må man 
derefter se på hvad ledetrådene fører til af handlinger (Hammer og Høpner, 2019, s.108). Har 
vi et slip der? Vi er måske ikke gode nok til at lægge ledetråde ud til medarbejderne omkring 
vores forventninger til udvikling og forskning? Vi tager det nok for givet at alle naturligvis 
prioriterer det, men vi er ikke opmærksomme på hvad det egentlig kræver. Både i forhold til 
mellem ledere og medarbejdere. 
 
Alle sygeplejersker bør vide at der findes en sygeplejestrategi i afdelingen. Men det vigtigste 
er, at der hele tiden er fokus på den faglige udvikling og forskning i afdelingen. Det er en vigtig 
del af vores arbejde, at vi kombinerer drift og faglighed og det kan Strategien bruges til. Min 
hypotese er klar; det er med til at rekruttere og fastholde personalet. Det giver arbejdsglæde 
og ansporer til at vi leverer den ypperste behandling og pleje til vores patienter. I 
Sygeplejersken fra 2011 beskrives det hvordan ”Faglig udvikling er en værdifuld gave….” Et 
citat der fra:  
 

Høj kvalitet giver trivsel 
”Det er vigtigt at integrere faglig udvikling i dagligdagen. Det betaler sig ikke 
nødvendigvis at sende sine medarbejdere på et kursus, hvis de alligevel kommer hjem 
til en dagligdag, der ligner sig selv. Det er vigtigt, at medarbejdere udvikler sig 
fagligt, for at de kan udføre et godt stykke arbejde med høj kvalitet,” 
(Sygeplejersken,2011, nr. 20, s. 22-23) 

 

Sygeplejerskerne i afdelingen bør hele tiden forsøge at følge med den nyeste udvikling, at 
udvikle sygeplejen og gerne lave sygeplejeforskning. Være bidragende til at vi lever op til 
visioner for et Universitetshospital og på sigt vil være faglige kardiologiske fyrtårnet i Region  
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Sjælland. Jeg føler et stort ansvar for at gøre sygeplejerskerne mere udviklingsorienterede. 
Både fordi de fagligt skal leve op til de krav der stilles i forhold til patientbehandlingen, men 
fordi også fordi det giver arbejdsglæde og faglig stolthed og en højere fastholdelsesgrad. 
Naturligvis kan vi bruge det til at brande os som en attraktiv arbejdsplads.  
 
Vores patienter skal vide at de får den bedste evidensbaserede hos os. Men det tænker 
sygeplejerskerne måske ikke? Sygeplejerskerne er stærke fagprofessionelle og de fleste 
brænder for den kardiologiske sygepleje. De er selvledende og selvstyrende og bevidste om 
deres måde at håndtere sygeplejen og patienterne på.  
 
Men hvad fastholder dem i deres job? Er det faget kardiologi? Er det et stærkt tværfagligt 
miljø? Er det på grund af et godt arbejdsmiljø? Tænker de ikke udvikling og forskning – eller 
tror de at andre gør det? Ønsker de bare at give patienterne pleje og omsorg? Tænker de på 
om vi giver dem den bedste mulige behandling? Er der bare for mange patienter, for stramme 
normeringer til at udvikling og forskning har gunstige forhold?  
Hvordan fremmes den faglige udvikling, der kan gøre faget endnu mere spændende – så det 
ikke kun drejer sig om drift. Hvordan løfter vi op til at være en del af et stort 
Universitetshospital og hvor den sygeplejefaglige udvikling er i højsædet?  
 
 

2.1 Problemformulering 
 
Hvordan kan jeg som ledende oversygeplejerske i Kardiologisk afdeling, fremme at 
sygeplejerskerne og ledere prioriterer udvikling og forskning, så vi lever op til det at 
være en del af et Universitetshospital? 
 
Det forventes at blive besvaret ud fra følgende underspørgsmål: 
 

1. Hvor er vi i Kardiologisk afdeling i forhold til udvikling og forskning, set ud fra 
sygeplejersker, ledere og patienters perspektiv? 

2. Hvordan spiller meningsskabelse ind på at sygeplejerskerne og lederne finder det 
vigtigt med udvikling og forskning? 

3. Hvilken rolle spiller ledelse i forhold til sygeplejerskerne og ledere motivation og 
meningsskabelse når det handler om udvikling og forskning? 
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Kapitel 3 Teori 
 

3.1 Begrundelse for teori  
Jeg har valgt to teoretikere til analysen af min problemformulering. Jeg vil bruge teorien af 
Karl Weick om meningsskabelse, herunder omkring organisationer som løst koblede 
systemer og derefter hans karakteristika omkring meningsdannelse. Jeg vil både bruge Sverri 
Hammer og James Høpner og Tine Murphys fortolkninger af Karl Weick, samt 
originallitteratur af Karl Weick. 
 
Dernæst vil jeg bruge Anders Raastrup Kristensen og Michael Petersen der skriver om 
strategisk selvledelse.   
 

3.2 Organisationer som løst koblede systemer 
 
Jeg føler et ansvar for at rykke sygeplejerskerne henimod, at blive mere 
forskningsorienterede og der er en retning mod at blive en stærkere kobling til en 
forskningsstrategi. Et hospital er en løs koblet organisation og derfor giver det mening at 
beskrive dette i henhold til min problemformulering. 
Karl Weick beskriver at organisationers delelementer konstant er i bevægelse mellem at 
koble sig til og fra hinanden (Hammer og Høpner, 2019, s. 71). At en organisation skal ses på 
som løst koblet kan virke ulogisk, især fordi vi er så vant til at tænke dele i organisationen 
som tæt koblede for at kunne løse alle opgaver effektivt. Weick ser det anderledes. Han 
beskriver en rund, skrånede fodboldbane, med flere bolde og mange spillere (Hammer og 
Høpner, 2019, s.73). Banen symboliserer organisationen. De mange spillere og bolde, samt de 
mange mål der er scoret, viser organisationens tilstand, hvor der formuleres og opnås mange 
mål. Altså en organisation der ikke er strømlinet til at nå et specifikt mål, men hvor der er 
mange interessenter og mange tiltag der påvirker hinanden.  
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(Sverri Hammer, Mobilize)  
 
 
De løse koblinger bidrager til at opgaver kan løses mere stabilt. Det virker selvmodsigende, da 
det måske giver mere mening at mere kontrol og styring sikrer ensartet opgaveløsning. Men 
kontrol og styring kan gøre alt mere rigidt og besværliggøre små opgaver der skal løses. En 
løs organisering er bedre til at stabilisere en løbende tilpasning og hele tiden kunne håndtere 
de skift af betingelser vi oplever næsten konstant (Hammer og Høpner, 2019, s.76). 
 
Organisationer kan jo også være andet end løst koblede. Weick beskriver at der findes 4 typer 
af koblinger og hvor den ene er den løst koblede. Så kan det være et ikke koblet system – f.eks. 
personer der handler i Netto, men ellers ikke har noget med hinanden at gøre. Så kan der 
være tæt koblede systemer og det kan f.eks. være en fabrik, hvor der er forskellige afdelinger 
– hvor man er afhængig af hinandens opgaveløsning. Den sidste kobling Weick nævner er et 
dekoblet system. Det kan være en produktionsfabrik, hvor der ikke er nogen tilknytning 
mellem afdelinger, hverken personale eller det der produceres – altså ingen afhængighed.  
 
Tine Murphy beskriver at eksempler på løst koblede systemer er f.eks. hospitaler.  De er 
karakteriseret ved at enhederne er lydhøre overfor hinanden, men bibeholder adskilthed og 
identitet (Tine Murphy, 2015, s. 175).   
Det er et dialektisk begreb – at organisationen er løst og koblet, hvilket betyder at der vil være 
plasticitet i organisationen. Inde i organisationen vil det være som korkpropperne i et åløb 
(Hammer og Høpner, 2019, s.79). 
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(Fra Meningsskabelse, organisering og ledelse, s. 79) 
 

 
De forbundne korkpropper bevæger sig op og ned, afhængig af strøm og bølger, vil trække i 
hinanden og give slip. Nogle vil klumpe sig sammen, andre være strakt væk fra hinanden. Men 
gældende for alle er, at de aldrig vil slippe hinanden – de er ikke tæt forbundne hele tiden, og 
heller ikke løsrevet fra hinanden. På samme måde fungerer en løst koblet organisation. Løst 
koblede organisationer kan beskrives som dynamiske, de er altid i bevægelse og i forandring. 
Men selvom organisationen er løst koblet, er det ikke ensbetydende med, at der ikke er 
retning eller ikke kan påvirkes.  Ved forandringsprocesser skal der tænkes anderledes, end 
hvis det f.eks. er en tæt koblet organisation. Weick beskriver at der bør tænkes i flere baner, 
når der sker forandringer i løst koblede organisationer (Hammer og Høpner, 2019, s.80 ff): 
 

 Skab forventninger om logik og mening 
 Styrk socialiseringsprocesserne 
 Sørg for mere differentieret deltagelse 
 Påvirk de konstante variable. 

Forventninger.  Når der skal ske en forandring, forventer de fleste at den bliver meningsfuld. 
Denne forventning er det der gør, at forandringen også kan blive meningsfuld. Forandring i 
løst koblede organisationer behøver ikke altid at være evidensbaseret, for at få den reelle 
effekt. Så hvis man kan få skabt denne forventning, behøver det ikke altid at være noget der er 
bevist. 
 
Socialiseringprocesser. Kan være vigtige for at skabe de bedste forudsætninger for at en 
forandring giver mening. Jo mere ensartede organisationens ansattes verdensbillede er, jo 
mindre brug er der for kontrol. Derfor kan det give mening at der bruges tid og ressourcer på 
at tiltrække og kvalificere bestemte persontyper – som passer ind i organisationen og de 
opgaver der er. 
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Differentieret deltagelse. I forhold til forandring kan det være godt at udnytte den 
forskellighed der er i en organisation. Der vil være forskellige grader af kompetencer, 
erfaring, etc. Ved at sætte forskellighederne i spil med hinanden, samt forsøge at adskille 
typer der tænker ens, kan det udvikle nye perspektiver og innovation, som vil være godt i en 
forandringsproces. 
 
Påvirk de konstante variable. Weick beskriver her en løst koblet organisation som fryser fast, 
hvilket der kan være forskellige grunde til. Men det er vigtigt at tø disse fastfrysninger op 
igen, ellers vil der ikke ske forandringer.  
Skal der skabes forandringer i løst koblede organisationer, så skal det give mening. 
 

3.3 Meningsskabelse ud fra 7 karakteristika. 
 
Herefter en beskrivelse af meningsskabelse ud fra de syv karakteristika, hvor Weick beskriver 
at en grundlæggende drivkraft for menneskers handling er forsøget på at skabe mening. Jeg 
har valgt ikke at beskrive alle syv karakteristika, men vil gå i dybden med fire af dem, som er 
mest relevante for besvarelsen af min problemformulering.  
 
Forandringsprocesser drives af, at medarbejdere og ledere handler ud fra hvad der giver 
mening for dem. Meningsskabelse er en proces der sker mellem mennesker og omgivelserne 
og meningen bliver først klar for medarbejderen, når vedkommende selv er en aktiv 
medskaber af denne proces, men sammen med andre.  
Meningsskabelse sker ubevidst og hele tiden – og når vi oplever noget, så forsøger vi at gøre 
det meningsfyldt for os selv (Hammer og Høpner, 2019, s.91).  
Weick beskriver at meningsskabelse både er en individuel og en social aktivitet og at det er 
svært at skille disse to ad.  
 

Det kan være, at mening er i beskuerens øjne, men beskuere stemmer, og det er 
flertallet der bestemmer (Weick,1995,s., Høpner og Hammer, 2019, s.94) 
 

Lederen har en vigtig opgave i meningsskabelse og Weick skriver faktisk at ”Lederen er en 
meningsgiver” (Weick 1995, s.10). Medarbejderne tegner deres egne kort, men det er 
lederens opgave at påvirke hvordan kortene udformes. 
Weick beskriver, at der er syv karakteristika der kan være med til at definere 
meningsskabelse. Jeg har dog valgt ikke at beskrive alle syv, men vil i stedet gå i dybden med 
de 4 af dem. 
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1. Meningsskabelse tager udgangspunkt i identitet (Grounded in identity constrictions) 
2. Meningsskabelse sker retroperspektivt (Retroperspective). Uddybes ikke. 
3. At skabe handling er centralt i meningsskabelse (Enactive of sensible enviroments) 
4. Meningsskabelse er en social proces (Social) 
5. Meningsskabelse er en kontinuerlig proces (Ongoing). Uddybes ikke. 
6. Meningsskabelse er fokuseret på og udgår fra ledetråde (Focused on and by extracted 

cues) 
7. Meningsskabelse er drevet af plausibilitet fremfor præcision (Driven by plausibility 

rather than accuracy) Uddybes ikke. 

 
3.3.1 Meningsskabelse tager udgangspunkt i identitet. 
 

”Når jeg ved hvem jeg er, ved jeg også, hvad der er derude”  (Weick,1995,s.20) 
 
Meningsskabelse tager udgangspunkt i det menneske der forsøger at skabe mening. Alt efter 
hvordan vi opfatter os selv, vil der også være noget forskelligt vi optages af. Den 
vekselvirkning der mellem hvordan vi opfatter os selv og vores omgivelser, er vigtigt når der 
skal skabes mening. Vi påvirkes hele tiden af de forandringer der kan ske og det kan være 
medvirkende til hvordan vi opfatter os selv i øjeblikket (Hammer og Høpner, 2019, S.,101). 
Vi har som enkelt personer mange identiteter og fra hver identitet skaber vi mening. Der er 
forskel på, om jeg skaber mening ud fra min identitet som leder, eller jeg skaber mening ud fra 
min identitet som forælder. Således vil der være mange identiteter i en organisation. Hvis man 
har mange identiteter, vil man også kunne skabe mening i mange situationer.  
Hvem vi er som person – hvem er ”jeg” og hvordan vi opfatter os selv, er vigtigt i en 
meningsskabelse – og når der skal skabes mening i situationer, så vil ”jeg’et” bliver meget 
centralt for meningsskabelsesprocessen. Hvis der f.eks. er meget travlt i en afdeling, så vil 
nogle individer kunne takle travlheden og skabe mening i den, mens andre vil have svært ved 
det – ud fra ens egen identitet. 
 
 
3.3.3 At skabe i handling er centralt i meningsskabelse. 
 
Weick bruger ordet ”enactment” som oversættes til ”at skabe”. Når vi udvælger situationer og 
vores handlinger virker tilbage på os, så skaber vi eller enacter verden (Hammer og Høpner, 
2019, s. 115 ff). Vi ser ofte på vores omgivelser som noget der ikke er en del af os selv, men er 
uden for. Men det er i stor grad os selv der udvælger det, der kommer til at påvirke os. Vi 
handler og når vi gør det, kommer vi til at skabe de begrænsninger, men også de muligheder 
som vi skal leve under. Et citat for at beskrive dette: 
 

”Verden derude er ikke fiks og færdig, men vi bliver hele tiden påvirket og tilrettet 
efter de handlinger, vi foretager os. ”(Weick, 1995, s. 38) 
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Sensemaking adskiller sig fra fortolkning, ved at det er en proces, hvor meningsskaberen er 
med til at skabe mening og det der skabes mening om. Dette gøres ved at handle, som om 
noget er sandt og derved bidrage til at gøre det sand i sin kontekst (Murphy, 2015: s. 33) 
 
3.3.4 Meningsskabelse er en social proces  
 
Vi forsøger at skabe mening i det vi ser og møder (Hammer og Høpner, 2019, s.97). Vi 
forsøger at skabe mening sammen med andre – det er en social proces. I en organisation vil 
det opleves ved at hvis der skal implementeres noget nyt, så vil medarbejderne vende sig mod 
hinanden og forsøge at tyde hvordan kollegaerne reagerer – er det godt eller skidt.  
Vi interagerer hele tiden med hinanden og vi er nødt til at overveje, hvordan egne og andres 
handlen påvirker hinanden. Den måde jeg f.eks. melder noget ud om, kan blive modtaget af 
medarbejderne med en reaktion, som gør mig bevidst om at jeg måske skal genoverveje det 
jeg siger, eller sige det på en anden måde. Weick beskriver hvor vigtigt det er at slå fast, at 
meningsskabelse ikke blot er en kognitiv proces der sker for den enkelte, men at det for det 
meste er noget der sker sammen med andre (Hammer og Høpner, 2019, s.100). 
Spurven til højre kigger på de andre to, netop for at se hvad de tænker og at de sammen kan 
skabe mening: 
 
 

 
Fra Meningsskabelse, organisering og ledelse. Tegnet af Wullfmorgenthaler. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 17

 
 
3.3.5 Meningsskabelse er fokuseret på og udgår fra ledetråde  
 

Meningsskabelse drejer sig om at forstørre små ledetråde (Weick, 1995:133). 
 

Med ordet ledetråde mener Weick at det er små elementer som der udtrækkes af større  
helheder. Ledetråde giver os et billede af omverden og vi prøver at skabe mening i den. 
Ledetrådene kan være med til at skabe en selvopfyldende profeti (Hammer og Høpner,  
 
2019, s.106). Vi leder efter små tegn, signaler som kan give os en ide om hvad meningen er 
med en given begivenhed – meningsskabelse handler om at forstørre små ledetråde til en 
meningsfuld enhed. 
Ledetråde møder vi hele tiden i organisationen, der bliver sået små frø, som har det med at 
gro og blive til noget større. Som eksempel kan jeg som leder afprøve en hypotese omkring 
vagtdækning – ved at lægge små frø ud blandt medarbejdere omkring emnet. Jeg vil kunne se 
om frøet spirer og måske udvikler sig til meningsskabelse på sigt og derved kunne vokse sig 
til noget der er større. En ledetråd kan også være at være rollemodel – hvis jeg som leder 
f.eks. ikke møder til tiden, altid kommer for sent, så vil det være en ledetråd til medarbejderne 
om, at her behøver vi ikke møde til tiden.  
 
Som leder er det vigtigt at give en retning og opstille mål og derefter se på hvilke ledetråde 
vores handlinger skaber. Retningen skal tales frem af lederen, som også skal reflektere over 
alle de ledetråde, som skal skabe forbindelse til målet – hvor vi skal hen, for at det kan give 
mening – ikke bare for medarbejderne, men også for patienten i den sidste ende. Vi udvælger 
ledetråde, vi får dem bundet sammen så det giver forståelse og så handler vi på dem. 
 
 

3.4 Strategisk selvledelse 
 
Jeg vil gerne tage udgangspunkt i den enkelte sygeplejerskes selvledelse, da jeg tror på at 
meningsskabelse og det at kunne lede sig selv i den rigtige retning, er det der kan være med til 
at få en forståelse af sit faglige ståsted. – og dermed også blive et benefit for hele afdelingen.  
Anders Raastrup Kristensen og Michael Petersen skriver bl.a. at når medarbejderen har 
indflydelse på deres arbejde, så trives og præsterer de bedre. Men at man må ikke tro at 
ansvaret ligger på den enkelte medarbejder, men at virksomhedens ledelse skal styrke og lede 
selvledelse, så det bliver en central del af afdelingens kultur – så medarbejderne tager ansvar 
for deres opgaver, men også for hinanden. De skriver også om at lede sig selv i fællesskabet, 
hvor fællesskabet er defineret ved den fælles sag, som alle arbejder hen imod at realisere. Til 
slut vil jeg komme ind på det at lede sig selv. For at kunne lede andre, skal man kunne lede sig 
selv, især for at opnå resultater for organisationen. 
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3.4.1 Hvad er selvledelse? 
 
Selvledelse er blevet løsningen på mange af tidens problemer. 
Selvledelse hænger sammen med at virksomheders måder at skabe værdi har ændret sig. 
Medarbejderen skal kunne håndtere større grader af kompleksitet (Kristensen og Pedersen, 
2013, s. 23 ff). Virksomheder i dag – også indenfor sundhedsvæsnet, skal være fleksible, 
kunne omstille sig. Medarbejderne skal kunne tage ansvar og selvstændigt træffe 
beslutninger. Ledere skal i højere grad være rollemodeller og kunne vejlede, i stedet for at 
give ordrer. I selvledelse ligger der en stor grad af frihed til at lede sig selv, men at den frihed 
også forpligter.  
 
Der er tre svar på medarbejdernes forpligtelser i forhold til selvledelse: 
 Selvstyring 
 Eksistentiel selvledelse 
 Strategisk selvledelse. 

Selvstyring hvor medarbejderne leder sig selv inden for den ramme der bliver udstedt fra 
organisationen/ledelsens side. Selvstyrende medarbejdere må kunne fortolke og oversætte 
virksomhedens formål til beslutninger, i forhold til hvordan de skal arbejde (Kristensen og 
Pedersen, 2013, s.37).  De har indflydelse på hvordan og hvad der skal laves, men ikke hvorfor 
– det er lederne der fastsætter reglerne for arbejdet og hvordan og efter hvilke retningslinjer. 
 
Eksistentiel selvledelse hvor medarbejderne er med til at fastlægge opgaven og også hvordan 
den skal udføres. Der vil være en højere grad af indflydelse og måske også større mulighed for 
at kunne engagere sig i arbejdet (Kristensen og Pedersen, 2013, s.38 ff). Når medarbejdere 
engageres og involverer sig, vil det kunne være mere værdifuldt for organisationen – især 
hvis der er tale om spidsbelastninger. Her vil være tale om både at kunne være operationel, 
men også taktisk i sin udførelse af arbejdet. 
 
Strategisk selvledelse er hvor arbejdsopgaverne defineres ud fra organisationens formål. For 
at lede sig selv strategisk, er det nødvendigt at medarbejderne i stedet for at se på konkrete 
arbejdsopgaver, mere koncentrere sig om hvad de skal bidrage med i forhold til 
virksomhedens forretning (Kristensen og Pedersen, 2013, s.50). Medarbejderen skal tage ikke 
tage udgangspunkt i at lede sig selv, men skal i stedet forstå virksomhedens forretning. 
Forretning defineres som den kobling der er mellem de mennesker der arbejder der, viden, 
holdninger, teknologi, retningslinjer, udvikling og ledelse – det der er med til at skabe den 
værdiskabende kerne (Kristensen og Pedersen, 2013, s. 53). Medarbejderen skal ikke  
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arbejde ud fra egne interesser, men skal se på hvordan der skabes værdi for virksomheden – i 
min tilfælde, hvad skaber i den sidste ende værdi for patienten.  
 
Medarbejderen kan operere i alle tre felter, altså både være operationel, taktisk, men også 
strategisk. 
De tre former for selvledelse skal ikke forstås som tre separate, nærmere vil medarbejderen 
operere indenfor alle tre. Men der vil være medarbejdere, her kan tænkes forskellige 
faggrupper tænkes ind, som qua deres fagområde og kompetencer vil være mere det ene sted 
end det andet. 
 
 
3.4.2 Lede sig selv i fællesskabet. 
 
At forstå forretningen er grundlæggende for hvilke muligheder vi har for at handle. Hvis ikke 
vi forstår den værdi der skal skabes, så kan det være svært at komme i mål. Fællesskabet er 
defineret ved den fælles sag, som alle arbejder for at realisere – både medarbejdere og ledere 
(Kristensen og Pedersen, 2013, s. 78). Hvis der skal skabes en dynamisk organisation, hvor 
alle går den samme vej, så må både medarbejdere og ledere se på den fælles forståelse af 
forretningen/kerneopgaven og dens forpligtigelse overfor den, for at kunne lede sig selv. Hvis 
ikke der er en fælles forståelse og hver medarbejder leder sig selv i forhold til hvad den 
enkelte vil, så risikerer man at der ikke er en fælles retning (Kristensen og Pedersen, 2013, s. 
86).  
 
En ting er retningen – noget andet kan være det at dele en fælles sag. De selvledende 
medarbejdere har en fælles sag, som kan ske på baggrund af engagement – f.eks. interessen 
for at optimere patientforløbet for den enkelte patient. Ved at dele interessen for arbejdet, så 
vokser også den fælles sag som der arbejdes for (Kristensen og Pedersen, 2013, s.88 ff). 
Fællesskab opnås når der arbejdes med den samme sag – det fælles grundlag er garanten for 
at vi hver især kan træde frem som individ, med de forskellige perspektiver vi har. I mødet 
med andre omkring den fælles sag, det er der vi bliver klogere på os selv, hinanden og 
hvordan vi skal kunne træffe de valg vi skal og gør.   
 
 
3.4.3 Lede andre ved at lede sig selv. 
 
For at kunne lede andre skal lederen kunne lede sig selv (Kristensen og Pedersen, 
2013,s.122). Lederen skal kunne kende sig selv og ikke være styret af ambitioner, der gør at 
hun ikke er ledet af noget andet end sig selv.  
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Peter Drucker skriver om den selvledende leder: 
 

”Alle ledelsesbøger, inklusiv dem jeg selv har skrevet, fokuserer på ledelse af andre 
mennesker. Men du kan ikke lede andre, hvis ikke du kan lede dig selv. ”(Kristensen og 
Pedersen, 2013, s.122)  
 

Målet for lederens selvledelse skal ikke være lederen selv, men derimod at ledelse er rettet 
imod at skabe resultater for virksomheden. Effekten af dette måles på hvordan lederen får 
medarbejderne til at opnå resultater i forhold til organisationen. Når jeg ønsker at mine 
medarbejdere prioriterer udvikling og forskning, så skal slutresultatet aflæses ude hos 
patienterne – opnår vi at de får den bedste behandling og går tilfredse ud af døren. Opnår 
medarbejderen arbejdsglæde så de ønsker at forbliver hos os? 
 
Det personlige lederskab må ikke blive vigtigere end at lede de selvledende medarbejdere 
(Kristensen og Pedersen, 2013, s.124). Som ledende oversygeplejerske er det umuligt at 
skulle håndtere alle små ting i organisationen. Jeg er afhængige af at jeg leder mellemlederne 
til at være selvledende. Det er de det forventede resultatet der skal være kernen i forhold til at 
lede selvledende medarbejdere. 

Kapitel 4 Metode 
 

4.1 Undersøgelsesdesign 
Den benyttede forskningsmetode er kvalitativ, metodeafsnittet starter med en beskrivelse 
deraf. Derudover er anvendt et fænomenologisk udgangspunkt. Hertil bruges Kvale og 
Brinkmanns bog: Interview, det kvalitative forskningsinterview som håndværk. 
 
Fænomenologien handler om at forstå sociale fænomener ud fra aktørernes egne 
perspektiver. Det vil sige at man beskriver verden ud fra hvordan interviewpersonen oplever 
verden (Kvale og Brinkmann, 2014, s. 48). Den kvalitative metode ved interview, søger efter 
viden der er udtrykt i normalt sprog og som ikke stræber efter kvantificering. Med et 
interview ønsker man at søge efter redegørelser for forskellige aspekter af den interviewedes 
livsverden (Kvale og Brinkmann, 1995, s.51). 
 

4.2 Indsamling af data 
 
Til beskrivelsen af underspørgsmål 1, har jeg valgt at gøre brug af følgende: 
 

 Opfølgning på CAPAN survey ll. 
  Feltobservationer i alle fem afsnit 
 Semistruktureret interview af min leder, Vicedirektør for det sygeplejefaglige område 
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 Semistruktureret interview af min medleder (vi er to der deler afdelingsledelsen) 
 Semistrukturerede interview af fem patienter 

 
 
CAPAN 
På baggrund af visionen for sygeplejersker blev der i 2017 iværksat et forskningsprogram i 
kapacitetsopbygning i sygeplejen: CAPAN (CAPAbility building in clinical Nursing. Formålet 
med undersøgelsen er at styrke en nysgerrigheds- og eftertænksomhedskultur blandt 
sygeplejersker med henblik på at fremme en personcentreret sygepleje tilpasset den lokale 
kontekst. Den beskriver sygeplejerskernes holdning til udvikling og forskning og resultaterne 
vil indgå i min analyse. 
 
 
Feltobservationer 
Jeg har i løbet af august lavet feltobservationer i alle afsnit (nævnt i kapitel 5 ved afsnit 1-5), 
ved at deltage i morgen-personalemøder. De er vant til at jeg deltager i morgenmøder, 
personalemøder, hvor jeg ikke altid har punkter på dagsorden, men at jeg gør det for at følge 
med i hvad der foregår. Derfor var min deltagelse ikke uvant for medarbejderne. 
Feltobservationer kan enten betegnes som åbne eller skjulte, alt afhængig af om de 
udforskede er bekendt med at forskeren observerer eller ej. Mine observationer har været 
skjulte, da jeg ikke har informeret om, at jeg gjorde det. Jeg optræder som observerende 
deltager af møderne, af de aktiviteter der nu var i gang (Launsø, Rieper og Olsen, 2017: 116-
117). Mit fokus har været at observere om der blev diskuteret faglighed og udvikling, eller om 
der var mere fokus på drift. Jeg har efter feltstudierne nedskrevet mine observationer i 
hovedpunkter.  
 
 
Semistrukturerede interview: 
Et semistruktureret interview forsøger at forstå temaer fra den levede verden med henblik på 
at fortolke betydningen ud fra subjekternes egne perspektiver. Man forsøger at indhente 
beskrivelser af den interviewedes levede verden med henblik på at fortolke betydningen af de 
beskrevne fænomener (Kvale og Brinkmann, 2014, s.49).  
Jeg har interviewet min Vicedirektør for det sygeplejefaglige område, for at få hendes vinkel 
på forskning og udvikling. Kan SUH kaldes et Universitetshospital og hvad er hendes tanker 
om hvad det kræver. Hun er mit bindeled i forhold til hvilke forventninger og krav der er til 
mig som oversygeplejerske vedr. udvikling og forskning.  
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Dernæst interviewede jeg min primære samarbejdspartner i afdelingsledelsen, for at få hans 
lægefaglige syn på forskning og udvikling. Hvor enige er vi om emnet? Er der forskel på læger 
og sygeplejerskers opfattelse?  
 
Efter fokusgruppeinterview talte jeg med 5 tilfældigt udvalgte patienter, om deres oplevelser 
omkring deres indlæggelse. Hvilke forventninger havde de til deres indlæggelse og hvordan 
sikrer vi os at de er tilfredse efter endt behandling og pleje. Det er væsentligt at få belyst deres 
synspunkter. Det er vores kerneopgave, at give dem den bedste behandling  
og pleje. Hvis ikke de var blevet spurgt, ville dette projekt ikke være nærværende og brugbart. 
Jeg forklarede patienten formålet med interviewet og denne underskrev en 
samtykkeerklæring. Jeg informerede dem om at de ville fremstå anonyme i opgaven og de gav 
alle tilsagn om jeg måtte optage samtalen. 
Til alle tre interview har jeg lavet interviewguides (bilag 1).  
 
 
Til beskrivelse af underspørgsmål 2+3 har jeg gjort følgende: 
 

 Fokusgruppeinterview af basis sygeplejersker 
 Fokusgruppeinterview af afdelingssygeplejersker og lektor. 

Fokusgruppeinterview 
Fordelen ved fokusinterview er, at der hurtigt kan indsamles oplysninger fra flere personer og 
at den interaktion der er i en gruppe, kan være medvirkende til at få ægte og nuancerede 
udsagn, som kan være en kontrol på usande og/eller ekstreme oplysninger (Launsø og 
Rieper,2017, s. 152). En svaghed ved fokusgruppe interview kan være, at man er nødt til at 
begrænse sig til færre spørgsmål på grund af flere deltagere og det kræver en god styring af 
selve interviewet.  
Fokusgruppeinterviewet er en ikke-styrende interviewstil, hvor det primært handler om at få 
mange synspunkter frem omkring emnet (Kvale og Brinkmann, 2014, s. 205). Moderatoren 
(jeg) har til opgave at præsentere de emner der skal diskuteres og facilitere samspillet. Der vil 
være en observatør til stede. Der skal skabes en permissiv atmosfære, hvor de forskellige 
synspunkter på emnerne kommer i fokus. Formålet er ikke at der skal skabes enighed, men at 
få forskellige synspunkter frem. 
Moderatorens rolle er at være ordstyrer og at være velegnet til at lede en gruppe, uden at 
overføre egne holdninger og meninger til gruppen (Launsø og Rieper, 2017, s. 161). Som 
moderator var jeg opmærksom på, at der kan være bias i forhold til min position som 
overordnede leder..  
Observatørens rolle under Interview var at tage noter og observere gruppen. 
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Optakt til fokusgruppeinterview 
Grunden til at lave to fokusgruppeinterview var at blotlægge om ledere og 
basissygeplejersker har den samme tilgang til forskning og udvikling. Hvilke holdninger og 
motivationen har de i forhold til hinanden og hvilke barrierer ser de. Komparative interview 
blev anvendt for at se, om der var forskel på de to gruppers udfordringer og motivation i 
forhold til udvikling og forskning. Håbet er at forstå deres lyst og motivation i forhold til 
udvikling og forskning. Hvordan finder de mening med og lyst til at fortsætte i kardiologien. 
Er det blot en hypotese jeg har om, at der er mere fokus på drift end på faglig udvikling? 
 
Valg af deltagere til fokusgruppe interview. 
Gode interview personer er samarbejdsvillige, velmotiverede velformulerede og kyndige. De 
taler sandt og er konsistente og giver kortfattede og præcise svar på spørgsmål (Kvale og 
Brinkmann, 2014, s.223). De skriver endvidere at den ideelle interview person ikke findes. 
Frivillighedens vej blev valgt, ønsket var deltagere der synes emnet var interessant og gerne 
ville bidrage. 
 
Gruppe 1 – afdelingssygeplejersker og lektor 
Alle deltagere meldte positivt tilbage – én var dog forhindret. Gruppen af 
afdelingssygeplejersker er vant til at mødes jævnligt og de kender hinanden godt.  
Ønsket var at høre deres overvejelser om udvikling og forskning, hvad kan være svært og 
hvordan kan barrierer imødegås, så drift og udvikling bliver som yin og yang. Denne gruppes 
deltagelse var specielt vigtig, da de er min forlængede arm ud i organisationen. Hvis jeg ikke 
kender deres udfordringer kan jeg ikke afhjælpe problemerne.  
Ydermere i denne gruppe deltog vores sygeplejefaglige lektor. Hun har forsker blikket på 
sygeplejen og mestrer at se mere overordnet på organisationen. Hvad kan være relevant at 
skubbe bagpå og hvad vil måske kræve for meget p.t. Afdelingssygeplejersker kender ikke 
lektor så godt og vi har ikke tidligere diskuteret udvikling og forskning sammen i denne 
samlede gruppe. 
 
 
Gruppe 2 – basissygeplejersker uden ledelse 
Der var en repræsentant fra alle afsnit, det vil sige 6 personer i alt. Udvælgelsen baserede på 
en mail udsendt til alle sygeplejersker, med forklaring om projektet og en opfordring til at 
melde sig, hvis man havde lyst og opfyldte kriterierne. Alle meldte sig frivilligt efterfølgende. 
Man skulle have været sygeplejerske i min.1 ét år og ansat mere end et halvt år i afdelingen. I 
denne gruppe var der deltagere der ikke kendte hinanden og derfor brugte jeg 5-10 minutter 
på en præsentationsrunde, så de følte sig trygge i hinandens selskab.  
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Interviewguiden (bilag 2) og spørgsmålene blev brugt til begge fokusgruppeinterview. Ideen 
med fokusgruppen er at få deltagernes egen opfattelse og vurdering af spørgsmålene, som 
ikke er underlagt forskeren (min) strukturering og mening omkring emnet. Kvale og 
Brinkmann teori var inspiration til spørgsmålene (Kvale og Brinkmann, 2014, kap. 7). 
Spørgsmålene skal være forholdsvis åbne og ikke kunne svares med ja/nej – men hvor der er 
behov for uddybelse. Deltagere til fokusgruppeinterview (bilag 3) 
 

 

4.3 Gennemførelse af interview 
 
I god tid forud for interviewet, modtog alle deltagere en mail, der indeholdt følgende (Bilag 4): 

 Et kort resume af CAPAN undersøgelsen, da en del af mine spørgsmål tog 
udgangspunktet i interviewet. 

 En samtykkeerklæring, hvor der stod at deltagerne havde meldt sig frivilligt, at deres 
navne ville blive anonymiseret i interviewet og at det foregik i et fortroligt rum. 
Deltagerne blev bedt om at medbringe erklæringen. 

 En kort beskrivelse af formålet med interviewet.  

Sikrede mig at lokalet var ledigt og at vi ikke undervejs ville blive afbrudt. Interview blev 
optaget vha. Ipad og Iphone og der var lavet en lydprøve inden optagelse.  
Til selve interview blev der serveret kaffe/the og kage, for at få en afslappet stemning i 
rummet. 
 

4.4 Transskribering og kodning: 
 
Der deltog en observatør til fokusgruppeinterviewene. Vedkommende havde ikke en aktiv 
rolle, men tog noter undervejs, observerede deltagerne, stemningen i rummet. Alle interview 
blev optaget og de blev efterfølgende transskriberet uden udeladelser (bilag 5). Dette for at få 
klar fornemmelse af hvad der blev sagt. Der blev primært brugt åben kodning. Altså induktivt, 
ved at de data der er samlet, har jeg udvalgt i temaer og emner, til besvarelse af min 
problemformulering. 
 

4.5 Refleksion over metodevalg og udfordringer 
 
Da jeg er ledende oversygeplejerske og vælger at kigge ind i min egen afdeling, er det klart at 
der kan være bias, i forhold til den magtposition jeg naturligt indtager i forhold til deltagerne. 
Magtpositionen kan naturligvis påvirke deltagernes svar og holdninger. 
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Jeg bruger mine egne observationer som data, på næsten lige fod med de andre informationer 
jeg indhenter. Så derfor diskuterer jeg også mine egne oplevelser af, hvad der sker i 
afdelingen. Jeg får en slags dobbeltrolle ved, at jeg er interesseret i der sker udvikling og 
forskning i min afdeling. Jeg er helt åben med, at jeg laver en undersøgelse i min egen 
organisation og ikke en undersøgelse af hvad jeg selv synes om udvikling og forskning.  
 
Det betyder at jeg f.eks. i mine interview bruger mig selv som kilde, da jeg reflekterer over de 
svar jeg får og tillader mig at diskutere undervejs i analysen.  
 
Jeg er ikke vant til at lave interview. Mine interview guides bærer præg af at jeg i starten ikke 
var klar nok i mine spørgsmål, men det blev jeg bevidst om inden jeg lavede 
fokusgruppeinterview. 
I min problemformulering er det ud fra mit perspektiv hvordan jeg kan fremme udvikling og 
forskning, men da vi er to om ledelsesopgaven i AL, så vil der indimellem stå ”vi”. Det kan 
være svært at afskille f.eks. strategi i forhold til faggrupper, der for vil det nævnes i opgaven at 
vi har en opgave – men at jeg samtidig også ser på min egen rolle. 
 

4.6 Læsevejledning. 
 
For at sikre den røde tråd i opgaven, er hvert afsnit opdelt i kapitler. I de følgende kapitler 
gennemføres min analyse. Kapitlerne vil have overskriften fra de underspørgsmål der er til 
besvarelse af min problemformulering. Kapitlerne vil være bygget op som selvstændige 
kapitler – det vil sige en kort indledning, en undersøgelse og en delkonklusion afslutningsvis.  
Kapitel 4 vil være delt op i underafsnit alt efter hvad jeg har undersøgt. 
Kap. 5 er delt op i to afsnit, som beskriver meningsskabelse ud fra Karl Weicks teorier. 
Kap. 6 er en beskrivelse af ledelse i forhold til Kristensen og Pedersen. 
Efter de tre kapitler har jeg lavet en samlet konklusion for at vise, hvad jeg har svaret på min 
overordnede problemformulering ved hjælp af mine tre underspørgsmål. Til slut 
perspektivering. 
Endeligt min ledelsesmæssige læring af den gennemgående Masteruddannelse. 
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Kapitel 5 Hvor er vi i Kardiologisk afdeling i forhold til udvikling og forskning, set ud fra 
sygeplejersker, ledere og patienternes perspektiv? 
 

5.1 CAPAN Survey ll 
  
En undersøgelse af viden og holdninger om udvikling, forskning og rammer for 
personcentreret praksis blandt sygeplejersker i Region Sjælland (Capan Survey ll, 2019, s. 6-
9). Formålet er: 

 At få indblik i sygeplejerskernes holdninger til og viden om udvikling og 
forbedringsarbejde og forskning 

 At få indblik i sygeplejerskernes opfattelse af hvordan den kontekst de arbejder i 
understøtter en personcentreret tilgang til praksis 

 
 
 At tilbyde den enkelte afdeling mulighed for at bruge resultaterne til faglige drøftelser 

og udvikling 

Hele rapporten gengives ikke, men der er hovedtræk ud fra surveyet.  
 
I Kardiologisk afdeling er svarprocenten 41 %. Det betyder at en stor del af sygeplejerskerne i 
afdelingen ikke har valgt at forholde sig til spørgsmålene. Det kan jo være et fravalg, 
spørgsmål om tid eller forglemmelse.  
Respondenterne blev bedt om at forholde sig til deres egen opfattelse og erfaringer med 
sygeplejefaglige udviklings- og forbedringsaktiviteter i deres egen afsnit. Svarene er 
mangfoldige og nogle er gengivet som flg.: 
 

 Det er relevant for den sygeplejefaglige praksis. 
 Det kan tiltrække flere sygeplejersker 
 Et ønske om fremover at blive involveret i forskning og udvikling 
 At det styrker sygeplejefagets omdømme 
 At det styrker det tværfaglige samarbejde 
 At det styrker grundlaget for at træffe kliniske beslutninger i praksis 
 At aktiviteterne forbedrer plejen til patienterne 
 At man selv er ansvarlig for at tilegne sig viden og holde sig fagligt opdateret. 

Mange sygeplejersker vil gerne være med til udvikling og forskning og synes det bedrer plejen 
til patienterne, det styrker det tværfaglige samarbejde og sygeplejefagets omdømme. 
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Et overordnet resume af Capan undersøgelsen viser at sygeplejerskerne synes det er relevant 
med en strategi for sygeplejen. Det er vigtigt at der forske for udvikling af praksis og det 
synliggør hvad vi gerne vil arbejde med. Det er svært at leve op til strategien, når driften 
fylder så meget som den gør – samtidig med at det ikke altid er forskning der giver mening 
sygeplejefagligt. 
 
Der opleves også mange barrierer for implementering af ny viden. Det er bl.a. tidsspørgsmål, 
økonomi, tværfagligt samarbejde der ikke altid fungerer. Der skal være tydelig ledelse bag, det 
skal italesættes at drift ikke kan og må fylde det hele. Det handler om at ændre alles mindset 
og ikke altid at tale driften op som det styrende element. Løsningsforslag peger på mere tid – 
men ikke hvordan der skaffes mere tid. Rammerne for fordybelse er for dårlige. Der er støj og 
afbrydelser, som ikke fremmer adgangen til svært stof. Der peges bl.a. på bedre tværfaglig 
kommunikation og undervisning blandt læger og sygeplejersker og tid dertil. Det bør 
anerkendes at det tager tid at opsøge viden og videregive denne. Rent praktisk er det noget 
med flere kollegaer, så der ikke skal løbes så stærkt. Det vil kunne give bedre rammer, så man 
kan nå grundværdierne i sygeplejen. 
 
 
 

5.2 Feltobservationer. 
 
Fra feltobservationer er det også et billede på hverdagen, som der er svaret på i CAPAN. Der 
tegner sig ikke et eksakt billede, men dog at der faktisk i alle 5 afsnit prioriteres undervisning. 
Der er forskellige metoder i forhold til det.  
 
I afsnit 1 er der p.t. ikke arrangeret morgenundervisning, men der prioriteres det at der er 
afsat tid til at nøglepersoner, kan gå fra til webinar eller workshop. 
 
På afsnit 2 er der hver tirsdag morgen planlagt møde. Der tales der drift, men der kan også 
være undervisning. Der er også 5 faglige minutter, hvor aktuelle emner tages op. Der 
prioriteres at især de nyuddannede sygeplejersker går sammen med den kliniske specialist, 
med fokus på praksis spejlet i faglighed. 
 
På afsnit 3 er der alle onsdage undervisning, oftest af sygeplejefaglig karakter. Det kan være 
f.eks.sårbehandling. Det er et ny startet afsnit, hvor stort set alt plejepersonale ikke havde 
kliniske erfaring i forhold til specialet. Fokus har været og er, at starte en ny kultur op med 
relations opbygning og kendskab til specialet. Der er et stort ønske om at indføre tavlemøder, 
hvor forskellige emner kan tages op og hvor kvalitet skal være en del af målsætningen.  
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På afsnit 4 er der undervisning tirsdag morgen – det er ofte lægeundervisning, men kan også 
være undervisning i AK-behandling, eller Sundhedsplatformen. 
 
I afsnit 5 er der undervisning mandag og tirsdag. Mandag er vægten på det tværfaglige, der 
kan både være faglig undervisning af og med læger, men også fokus på produktion og flow. 
Om tirsdagen er der undervisning i sygeplejefaglige emner, som gør en forskel i forhold til 
patienterne. Afsnittet har en meget stabil gruppe af sygeplejersker, med lille udskiftning. Det 
giver en stærk kultur et højt fagligt niveau.  
 
 

5.3 Interview med Vicedirektør 
 
Ønsket var at få svar på forventninger fra Sygehusledelsens side, især omkring tid og rammer, 
samt målene fra regionen er realistiske. Vicedirektøren blev spurgt om hendes syn på 
udvikling og forskning. Hun beskriver hvordan drift og udvikling og forskning skal ses som 
yin og yang. Metoden dertil er et stort fokus på hvilken opgave lederne har i det:  
 

”Man kan godt betragte dem som 2 siloer (drift og udvikling) og det tror jeg faktisk 
er årsagen til udfordringen. Jeg er opdraget med – at de det hænger sammen som  
 
 
yin og yang… vigtigt at der tages udgangspunkt i driften, altså ikke koncentrere dig 
om nogle forskning eller udviklingsting, som udspringer af noget andet – det skal 
udspringe af driften”. 
 

Hendes holdninger til drift og udvikling skal hænge sammen, er jeg helt enig i, det kan 
ikke adskilles. Ofte er det således at det høje flow af patienter fjerner fokus fra om der 
måske kan tænkes udvikling. Omdrejningspunktet bliver at håndtere indlæggelser og 
udskrivelser. Der kan jo være udvikling i det, men det italesættes ikke. Travlheden kan 
sikkert indvirke, men adspurgt er hendes svar, at det handler om at ændre kulturen i 
afdelingen. Udfordre den evige tale om travlhed:  
 

”En kulturændring i forhold til hvor travlt er travlt. Når man har travlt og man ikke 
har tid til udviklingsdelen, fordi det hænger så tæt sammen med driften”. 
 

Vi taler om ledelse; at stå bag udvikling og forskning. Set fra min position er 
afdelingssygeplejerskerne vigtige for at få et afsnit til at køre. Det gælder både drift, strategi, 
personaleledelse og den faglige ledelse. Vicedirektøren er enig og påpeger flere gange at de er 
og skal være den røde tråd. 
 

”Vigtigt at kæde afd. spl på. Vi kan jo se det nogle steder, hvor der er lavet skift, hvor 
der kommer ny ledelse, hvor tingene bliver fuldstændig anderledes og der er afd. spl. 
altså supervigtige”. 
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Er vi realistiske i forhold til de mål der er i for et Universitetshospital som SUH? Hvis 
Sygehusledelsen ser det sådan, så har vi jo en forpligtigelse i også at nå derhen. Især i forhold 
til udvikling og forskning indenfor sygeplejen. 
 

”Vi har jo nogle målsætninger – de er jo meget ambitiøse. Jeg tror vi har fået en mere 
realistisk tilgang til det, så jeg ved ikke om vi når det vi skal. Men jeg synes jo vi hele 
tiden arbejder på det og det er jo også derfor vi har en sygeplejeprofessor på SUH. Vi 
er novicer på MVU (MellemLangVideregående uddannelse) området i forhold til 
lægesiden og det er med at sikre en infrastruktur og få understøttet afdelingerne, 
fordi vi er ikke så rutinerede som sygeplejersker til det her (forskning)…” 
 

5.4 Interview med med-kollega. 
 
Hvordan ser vi på udvikling og forskning i Kardiologisk afdeling, hvad sker der med driften 
fylder for meget? Der er forskel på udvikling og primært forskning blandt læger og 
sygeplejersker. Læger ansættes i stillinger, hvor forskning er en del af job og uddannelse. Det 
er nemt at tiltrække dem der gerne vil det og samtidig er der sat tid af dertil. Omvendt bliver 
sygeplejersker ansat og med rutinen bliver de fagligt dygtige i specialet. De der vælger  
udvikling, er nogle gange de der desillusioneres over, at faget ikke lever op til deres 
forventninger. Økonomisk er det sværere at finansiere et Ph.d. forløb for sygeplejersker og 
det kan afholde nogen fra at forske. Min kollega beskriver det: 
 

”Det der kan ske i en driftsbutik som vores – hvis man ikke passer på, det er at hvis 
der er forhindring, så forsvinder motivationen langsomt til at gøre det selv og så dør 
det ud, Så kommer der ikke noget af sig selv og det bliver os der skal pålægge dem 
opgaven. Der er ikke noget der bobler ud, lyset er slukket – altså hvis vi kun drifter”. 
  

Hvordan får vi tændt den ild? Der skal skabes tid i driften til det, men er der andet vi kan gøre, 
for at skubbe det til det? Måske skal vi væk fra at gøre tingene for komplicerede, men tænke at 
udvikling og forskning skal udgå fra driften og ikke tænke det som særskilte siloer? Her er vi i 
afdelingsledelsen meget enige. Samtidig giver det god mening, da drift og udvikling ikke kan 
adskilles. Måske handler det også om at italesætte udvikling? Så vi får en fornemmelse af at 
der faktisk sker udvikling. Min kollega beskriver det: 

 
”… ikke gøre det kæmpestort fra starten, men at lave et lille projekt og se at det har 
en impact på den måde, det tror jeg er skægt”.  
 

Som ny afdelingsledelsen, har vores fokus måske ligget et andet sted. Altså ikke på strategier, 
men at komme godt ind i vores organisation. Det samme gælder vores afsnitsledelser. Der er  
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nye ledere i alle afsnit og de har haft det samme behov, at lære deres afsnit at kende, inden 
der tænkes på strategi. Desuden har der været udfordringer i afdelingen de sidste to år, der 
bl.a. har skabt problemer med rekruttering og fastholdelse. Det tager tid at få bygget op igen. 
Nu er der ingen rekrutteringsproblemer, men vi har konstant fokus på det. Samtidig er vi 
meget opmærksomme på, at fastholde de erfarne medarbejdere, det er ligeså vigtigt.  
Hvordan sikrer vi, at vores afsnitsledelser er klædt på i forhold til strategi om bl.a. udvikling 
og forskning? Vi er som afdelingsledelsen enige om at vi nok har været for upræcise i hvad og 
hvor vi skal hen. Min kollega udtrykker det således: 

 
”Vi har haft en forventning om, at de gerne ville være selvledende og at vi har stukket 
strammere regler ud. Vi har nok i den proces, hvor vi gerne har villet aflevere noget 
af ledelsesstrategiarbejdet ud i butikken, ikke været klare nok i hvad vi har ment. Vi 
har ikke kridtet banen op – det har været for vagt –” 
 

Kristensen og Pedersen skriver; for at der kan skabes en dynamisk organisation, hvor alle går 
samme vej, så må både medarbejdere og ledere se på den fælles forståelse af  
forretningen/kerneopgaven og dens forpligtigelse overfor den. Hvis ikke der er en fælles 
forståelse, men hver medarbejder leder sig selv i forhold til hvad den enkelte vil, så risikerer 
man at der ikke er en fælles retning (Kristensen og Pedersen, 2013, s. 86). Uden klarhed om 
retning og rammen, risikerer vi at vores mellemledere ikke ved hvordan de skal lede sig selv, i 
værste fald kan de så heller ikke lede medarbejderne i den rigtige retning. Måske handler 
rammesætningen også om andre ting. Det er ikke fordi vi ikke har talt om strategier og hvad 
vi gerne vil, men som min kollega beskriver det: 
 

”…vi har nok snakket og informeret meget og forsøgt at italesætte og overbevise, men 
ikke gjort så meget, vist hvordan vi gør det – rent praktisk”. 
 

I stedet for de mange ord, bør vi Talk the walk, eller som Weick skriver, udvælger situationer 
at handle i. De handlinger vi udfører, gør at vi bliver en del af omgivelserne og omgivelserne 
virker tilbage på os (Hammer og Høpner, 2019: 116). Vi er nødt til at være meget konkrete, 
især hvis vi har et ønske om, at vores medarbejdere skal ændre adfærd. At vi handler på det vi 
siger.  
 
Det sidste vi taler om, er om den målsætning vi har om at blive et fagligt fyrtårn i Region 
Sjælland. Vi er enige om, at det vil vi gerne være på sigt. Da vi har regionsfunktion for mange 
kardiologiske funktioner, så står vi fagligt højere end de andre i regionen.  
 

”Det vi mangler for at komme i mål, at tage det ansvar på os i forhold til at være det 
store sygehus i denne region og skal hjælpe de andre sygehuse med det hele. Det kan  
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også være at give dem en sjov opgave. At vi ser os selv som nogen der har en 
forpligtelse i at hjælpe de andre sygehuse”. 

 

5.5 Interview med patienter. 
 
Men hvad ytrer vores patienter egentlig om hvordan vi fremstår? Er de tilfredse med 
indlæggelses- ambulante besøg og lægger de vægt på udvikling og forskning? 
Det der betyder noget for dem som patienter, der svarer de prompte, at det vigtigste er, at der 
en god stemning i afsnittet hvor de ligger/besøger. At der er positivitet og en god 
omgangstone. De kan mærke, at personalet er glade for deres arbejde og det smitter af når 
man er patient. Det betyder også noget at personalet ser den enkelte patient og det 
relationelle giver patienterne tryghed.  
En patient beskriver det:  

”Er man positiv, så er alle glade og de får en god arbejdsdag ud af det – det betyder 
noget. Og gør en ekstra indsats – det afføder nogle ting”. (Citat fra Patient B) 
 

Det betyder også meget for dem at der faktisk er tid til omsorg, pleje og behandling, det giver 
tryghed for behandlingsforløbet. En patient beskriver omkring travlhed:  
 
 
 

”Selvom der er travlt, så har personalet alligevel altid tid… ”(patient E) 
 
Det vidner jo om at medarbejderne er professionelle. Selvom der er travlhed, så formår de at 
signalere at der tid til den enkelte, så patienterne føler sig trygge og godt behandlet. 
 
Ved spørgsmål om videns- og informations behov, er det tydeligt blandt alle fem adspurgte, at 
de har brug for den relationelle og direkte information fra de fagprofessionelle. Der er flere 
patienter der udtrykker, at de søger ikke viden på nettet inden indlæggelse. De har brug for 
den nære kontakt med personalet, der kan svare på spørgsmål, der er tilpasset den enkelte. 
Hvis patienten søger information inden indlæggelse, så er det for at forberede sig på deres 
sygdomsforløb.  
 

”På google kan du jo ikke altid få det rigtige svar -  jeg har meget mere brug for at 
spørge ind og få svaret om mig. Det er jeg meget mere tryg ved”. (citat Patient D) 

 
Alle svarer, at det faglige niveau betyder meget og at det er fagfolk der ved hvad de taler om. 
Det gælder både læger og sygeplejersker. De nævner at det er acceptabelt at få et svar, hvor 
vedkommende ikke umiddelbart kender svaret, men så kommer tilbage med svar efter 
afklaring. 
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En af patienterne beskriver det således: 
 

”De er godt uddannet indenfor dette felt og det kan man mærke at de ved hvad de 
snakker om. Jeg kan rigtig godt lide at de giver reelle informationer… det er deres 
område og de ved hvad de gør”. (Citat fra Patient B) 
 

Så hvad kan vi gøre bedre eller anderledes? Det er altid rart med anerkendelse og ros, men 
det er oftest kritik, der får os til at ændre noget der ikke fungerer. Men ingen af patienterne 
havde ønsker om noget vi bør gøre anderledes, de var meget tilfredse med deres forløb, pleje 
og behandling. Dog nævner en patient en ting:  
 

”Ja – nogle bedre senge! Puder snakker vi slet ikke om... Næste gang tager jeg min 
egne pude med”. (citat patient E) 
 

5.6 Delkonklusion i forhold til hvor langt vi er i Kardiologisk afdeling i forhold til udvikling og 
forskning, set ud fra sygeplejersker, ledere og patienternes perspektiv? 
 
Det er nu undersøgt hvor vi er i kardiologisk afdeling med hensyn til udvikling og forskning.  
Der er enighed blandt sygeplejersker, øverste ledelse, samt fra os selv i afdelingsledelsen, at vi 
vil udvikling og forskning. Det gøres ikke uden prioriteringer, tid og rammer. Vi skal undgå en 
kultur, hvor det netop er driften der er det styrende og der skal ikke tales konstant om hvor 
travlt vi har. Det kan blive en selvopfyldende profeti. Udvikling skal udspringe fra det kliniske 
arbejde og boble op nedefra. Det giver mere ejerskab, end hvis det er noget  
medarbejderne føler de bliver tvunget til. Forskning er stadig i den spæde start, i hvert fald på 
sygeplejerskesiden. Det skal modnes og gøres måske bedst ved at starte udvikling i det små. 
Ifølge feltstudierne, ses der en stor vilje og prioritering af små udviklingstiltag, der tager 
udgangspunkt i det daglige arbejde – på linje med driften. Det betyder meget for mig at der er 
en grundbase i forhold til at udvikling tænkes ind i dagligdagen, selvom den tidsmæssigt kan 
være udfordrende. 
 
Ledelse er meget vigtigt og det skinner igennem både ved CAPAN, feltobservationer og 
interview. Hvis ikke vi gennem ledelse viser hvilken vej vi skal og guider nedadtil i 
organisationen, så bliver det diffust for vores medarbejdere.  
Strategi er vigtigt og det gælder både den sygeplejefaglige strategi, men også generelt i 
afdelingen. Det giver retning og måske også hastighed i forhold til at nå de mål man har sat 
sig.   
 
Patienterne har ikke udvikling og forskning som deres overordnede mål. Det der betyder 
noget for dem er, positivitet og god omgangstone. Det er vigtigt for dem, at personalet ser den 
enkelte patient og det relationelle giver patienterne tryghed. Rent fagligt har de alle stor tiltro 
til at personalet ved hvad de taler om. 
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Kapitel 6 Hvordan spiller meningsskabelse ind på at sygeplejersker 
og ledere de finder det vigtigt med udvikling og forskning? 
 

6.1 Løst koblede systemer 
 
Analysen er organiseret ud fra Weicks teori omkring meningsskabelse og løst koblede 
systemer.  
At se organisationen som løst koblet virker ulogisk, fordi vi ser organisationer som tæt 
koblede, for at de kan være effektive og kunne løse de givne opgaver. Weick tænker det 
anderledes, han ser plasticitet i organisationen. Organisationen er som korkpropper i et åløb 
(Hammer og Høpner, 2019, s.79). Strømmen vil altid løbe den samme vej og som 
medarbejdere er vi nødt til at følge med. Men vi kan som korkpropper i en snor være 
forskellige steder i vandløbet. Oppe eller nede, til en vilkårlig side, etc. Der er konstant 
forandringer som vi skal forholde os til, men det er et vilkår. 
 

”…når man laver fusioner, der er masseopsigelser og man rokerer rundt, så er det måske 
ikke tiden til søsætning af store projekter…”(Leder J)  
 
”Nu har jeg været her nogle år og der har altid været turbulens, hvis ikke på det ene afsnit, 
så på det andet – hvor det hele tiden har været tale om opbygning nogle af  
stederne. Men der har jo hele tiden været noget, som er en ongoing proces – der vil altid 
være forandringer af den slags”. (Lektor) 
 

Gruppen af de ledende sygeplejersker har brug for ro og stabilitet, før der kan startes 
projekter. Lektor derimod, der ikke er kliniknær, ser det mere overordnet, netop at der vil 
altid være forandringer. Weick bruger billedet af den let skrånende fodboldbane med mange 
bolde på banen, sådan er vores organisation også. Turbulens er et kontinuerligt vilkår i en løst 
koblet organisation. Hvis man ønsker ”ro på” før udvikling, så er det svært at skabe plads og 
mulighed i forhold til at udvikle og forske. COVID-19 er et godt eksempel på en forandring 
med store konsekvenser, som ingen kunne forudse. Dog lærer vi med tiden at forholde os 
nøgternt til det og det bliver en del af hverdagen. Det er nødvendigt at se forandringer som 
vedvarende vilkår. En leder siger det således: 
 

”…eller man skal måske i en fusion netop snakke om, se alt det udvikling vi laver lige nu 
– for jeg tror ikke tiden bliver anderledes. Vi skal italesætte det på en anden måde – fordi 
vi har tid, ligegyldigt hvor pressede vi er, det handler om måden vi bygger det op på” 
(Leder M) 
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Weick skriver at selvom organisationen er løst koblet, så betyder det ikke manglende retning 
eller upåvirkelighed, men at der ved forandringsprocesser skal tænkes anderledes, end hvis 
det er en tæt koblet organisation. Weick beskriver at der bør tænkes i flere baner, når der sker 
forandringer i løst koblede organisationer (Hammer og Høpner, 2019, s.80 ff). 
I interviewet med min kollega har vi en dialog omkring strategi og parathed, set i lyset af det 
nye ledelseslag der er i hele afdelingen. 
 

”Vi har i den proces, hvor vi gerne har villet aflevere noget af bolden – noget af 
ledelsesstrategiarbejdet udi butikken, ikke været klare nok i hvad det har betydet. Vi har 
ikke kridtet banen op – ikke sagt hvad er det du har at spille med, hvad kan ikke diskuteres 
og hvor skal vi hen. Det har været for vagt – vi skal være mere klare i spyttet”(AL) 
 

Det er en pointe som vi som afdelingsledelse ikke har været skarpe nok til at inkludere i 
diskussionen omkring udvikling og forskning, men også generelt. Hvis der skal skabes 
konsensus i organisationen, så er det vigtigt at gøre det med nedenstående begreber; 
 

 Skab forventninger om logik og mening 
 Styrk socialiseringsprocesserne 
 Sørg for mere differentieret deltagelse 
 Påvirk de konstante variable. 

 
Hvis udvikling og forskning skal give mening, skal der skabes en forventning om at det gør 
noget godt. Det kan f.eks. være arbejdsglæde: 
 

”…det har en afsmittende virkning og interesse og arbejdsglæde – til at inspirere andre, til 
at de også vil være med i udvikling. Det har sideeffekter med, at der foregår noget. Jeg har 
kunnet se på de medarbejdere, der har kastet sig over et projekt, hvordan de lige pludselig 
blomstrer op og deltager meget mere i andre faglige snakke, hvor de plejer at holde sig 
tilbage” (Leder B) 

 
Både ledere og basissygeplejersker nævner arbejdsglæde som en vigtig faktor, men også 
faglig stolthed. At vide at den viden man tilegner sig, bliver brugt til noget meningsskabende.  
 

”Meningsskabelse er noget utrolig værdifuldt, men det skal der motioneres på hver gang 
der kommer noget nyt” (Leder J). 
 

Socialiseringprocesser og differentieret deltagelse kan samlet være af stor betydning, når der 
skal skabes mening i forhold til udvikling og forskning. En af lederne beskriver det således: 
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”Det er vigtigt at der er plads til alle typer af medarbejdere. Nogle skal være tovholdere og 
drive værket og der vil være dem, hvor det tager lidt længere tid at vænne sig til de 
forandringerne. Det er vigtigt at medarbejderne er forskellige – det er en styrke” (leder M). 

 
Det ses også i på deltagerne til begge fokusgruppe interview. Der er stor aldersforskel, 
erfaringslængde og anciennitet. Når de diskuterer i gruppen, så gør de forskellige meninger 
på tværs sig godt. De både understøtter og giver forskellige syn på hvordan de ser tingene og 
hvad der giver mening.  
 
Det fjerde begreb der nævnes, er det at påvirke konstante variable. Der kan være en tendens 
til fastfrysning, f.eks. i en situation med travlhed og manglende tid, som nævnes i CAPAN. Det 
kan være svært, at se sig ud af travlheden og drive udvikling. At forandre løst koblede 
systemer, kan netop ske ved at de konstante variabler bliver tøet op.  
 
Når man kigger på korkpropperne i åløbet, er det vigtigt at bruge hver tilstedeværende 
kompetence, så vi flyder i samme retning. Står en stille, skal den trækkes med af de andre. 
Begreberne skal bruges til at skabe rammen for i hvilken vej vi skal gå. Se det som en styrke at 
forandringer kommer ind over os konstant, ikke en som en belastning.  
 
Når Weick omtaler kontinuerlige processer, så taler han også om ”kastethed”. Vi kastes 
konstant ind i nye situationer (Hammer og Høpner, 2019, s.109). Man reagerer umiddelbart 
ved at handle, så er det først senere at refleksionen kommer. På den måde forhandler os frem 
til en forståelse. Når ledergruppen taler om hvordan forandringer opleves, der er et vilkår 
som ovenstående, så kan det være frustrerende at der aldrig er ro på og mulighed for at tænke 
langsigtet.  De er tvunget til at skabe mening i kontinuerlige forandringer.  
 
Måske er det netop når vi konstant rammes af forandringer, at der virkelig er behov for at 
udvikle og tænke forskning. Netop for at fastholde personale der fornemmer, at selvom der er 
travlt, så er der altid fokus på faglige udvikling. 
 

”Måske skal man i en fusion netop snakke om, se alt det udvikling vi laver lige nu – for jeg 
tror heller ikke på at tiden bliver anderledes. Ligegyldigt hvor pressede vi er, så handler det 
om måden vi bygger det op på, det handler om dem der skal give os support til det, hvis det 
er de rigtige, så SKAL VI finde tiden til det” (Leder M).  
 
 

6.2 Weicks karakteristika af betydning for meningsskabelse. 
 
6.2.1 Sygeplejerskernes identitet kan betyde noget for meningsdannelse. 
 
Meningsskabelse tager udgangspunkt i det mennesker der forsøger at skabe mening. Alt efter 
hvordan vi opfatter os selv, vil de være individuelt hvad vi optages af. Den vekselvirkning der 
er mellem vores selvopfattelse og vores omgivelser, er vigtige når der skal skabes mening. Vi 
påvirkes konstant af mulige forandringer, hvilket kan påvirke hvordan vi opfatter os selv i 
øjeblikket (Hammer og Høpner, 2019,2,101).  
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Når jeg ved hvem jeg er, ved jeg også, hvad der er derude.   (Weick,1995,s.20) 

 
I fokusgruppen af basissygeplejersker var der stor forskel på erfaring. Interviewet indikerede 
tydeligt begge fokusgrupper, var sammensat af forskellige erfaringslængder. I ledergruppen 
ser i forhold til udvikling og forskning, er der forskel, når skal ledes erfarne eller 
nyuddannede sygeplejersker.  
 

”Det sidste år er der startet 12 nye sygeplejersker, vi har meget mere behov for basisviden, 
en ny kultur der skal skabes, små udviklingsprojekter – tale sygepleje i hverdagen, få de nye 
sygeplejersker til at reflektere, når de stiller spørgsmål – og måske er det bare en kultur vi 
skal have op at køre”. (Leder L) 
 

I de afsnit hvor der er mange nyuddannede sygeplejersker, er der brug for, at de får tid og 
rum til at danne deres identitet som kardiologisk sygeplejerske. I andre afsnit er der en stabil 
gruppe af sygeplejersker med høj anciennitet. Der er opbygget en hverdag hvor udvikling 
bliver tænkt ind. 
Det er vigtigt med forskellige erfaringsgrundlag, da det kan være medvirkende til at hjælpe de 
yngre sygeplejersker på vej i deres meningsskabelse. Det beskrives således: 
 

”Den erfarne sygeplejerske er måske ikke altid opdateret på ny viden, men at man i stedet 
for ”bare” at spørger sine ældre mere erfarne kollegaer, end selv at kigge i D4 (databank 
for retningslinjer) og så kommer driftsspørgsmålet ind igen – man skal have tingene til at 
passe sammen. Hvis man skal sætte sig ned og finde ud af noget, så ved man godt at den tid 
synes jeg ikke altid vi har, når der er rigtig travlt – og så spørger man naturligvis sin mere 
erfarne kollega” (Spl.L) 
 

 
6.2.2 Hvordan skabes der handling i udvikling og forskning? 
 
Weick bruger ordet ”enactment” som oversættes til ”at skabe”. Når vi udvælger situationer og 
vores handlinger virker tilbage på os, så enacter vi verden (Hammer og Høpner, 2019, s. 115 
ff). Vi ser ofte på vores omgivelser som noget der ikke er en del af os selv, men er uden for. 
Men det er i stor grad os selv der udvælger det, der kommer til at påvirke os.  
Jeg har allerede i første del af analysen beskrevet vores rolle i afdelingsledelsen omkring Talk 
the walk (jf. 4.1.4.). Ledere skal ikke blot tale om det vi ønsker skal ske.  Vi skal gå foran med 
handling. Vores handlinger bliver en del af omgivelserne og de omgivelser virker. I 
organisationen er der holdninger og adfærd blandt mellemledere og medarbejdere der viser 
at noget skal gøres, enten ved at italesætte det, eller ved at ændre mindsettet omkring 
udvikling og forskning. En sygeplejerske nævner det på denne måde: 
 

”Jeg har fortalt i dag i afdelingen fortalt om dette fokusgruppeinterview og hvor vi 
snakkede om at vi ikke har noget udvikling – men så spurgte jeg ind til det, hvad er det så 
vi har gang i når vi laver patientplaner og foldere, eller struktur over hvordan vi modtager 
patienterne? Det udvikler vi hele tiden på, det satte nogle tanker i gang hos os i karkir – at  
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vi laver jo faktisk udvikling – men man tænker ikke over at det er udvikling. Man synes det 
skal være noget der kommer højere oppe fra, men det behøver det jo ikke at være”. (Spl M) 
 

Basis sygeplejerskerne mener ikke at vi ikke har defineret ordet udvikling og at det foregår i 
det små, til dagligt. De mener det er ærgerligt, hvis det ikke synliggøres, fordi udvikling fører 
til mange gode ting. Der er brug for italesættelse, som spl. M siger i ovenstående. Udvikling 
skal der tales om, det medfører noget godt ting og skaber mening:   
 

”Jeg kan blive lidt høj når jeg har været på kursus og har lært noget nyt – det giver noget 
drive. Når de nye sygeplejersker kommer tilbage fra efteruddannelse, de kommer tilbage 
med ny viden, der faktisk er med til at udvikle afdelingen. Det giver noget tilfredsstillelse”. 
(Spl H) 
 

I ledergruppen er det ikke anderledes. Hvis der hver gang der bliver lavet en ændring, skal ses 
på det som et stort udviklingsprojekt, så handler det også om det narrativ vi fortæller. 
Ændringen laves ikke fordi der skal driftes, men faktisk fordi det handler om at udvikle. En 
ændring i mindsettet.  
 

”…det er også måden vi italesætter det på i dagligdagen, de ting vi har fokus på – at når 
det kommer ind i den vanlige arbejdsgang, hvor man kan lave nogle små ændringer, så er 
det jo udvikling, uden at det bliver slået stort op”. (Leder B). 

 
Vi skal starte i det små med udvikling. Bygge det op og få en faglig stolthed, som er med til at 
give arbejdsglæde og samtidig udvikler meningsdannelsen. 
 

”Måske skal vi være lidt mere målrettet – vi gør det sådan lidt tilfældigt og ved ikke helt 
hvornår det er udvikling – ikke så tydeligt”. (spl H). 

 
Især ledergruppen mener ikke vi er helt klar til forskning. I afsnittene er der forskel på 
erfaringsgrundlaget hvilket måske er det afgørende for om de er klar til at lave forskning, eller 
vi skal starte et andet sted. 
 

”…hvis jeg skal prioritere de ressourcer jeg har, så vil de blive brugt til at jeg skal drive 
udvikling. Personalegruppen som jeg har ansat lige nu, de er mere minded for udvikling 
end forskning qua der er så mange nyansatte og nyuddannede. Jeg tror man er nødt til at 
kigge ind i sin organisation, hvad er jeg omgivet af p.t.  –og det betyder ikke at vi ikke skal 
forske, men først og fremmest tænker jeg udvikling – med mindre der kommer nogen og 
fortæller mig noget andet”. (Leder L) 
 
”… forskning kræver en hel anden prioritering og jeg mener sagtens at vi kan bidrage til at 
dataindsamle til forskning, men at skulle drive det, der bliver vi nok mere en aftager at det 
forskning”. (Leder J) 
 

Ledergruppen er enige om at forskning er godt, men de efterspørger én der kan tage 
styringen på det, kan handle og få det sat i gang.  Ellers bliver det svært.  
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Basissygeplejersker nævner ikke forskning, andet at det er svært og at udvikling kommer 
før forskning. Det er kommentarer som nedenstående, der viser at der nok er for lidt 
transparens i hvad der egentlig foregår: 
 

”Da vi talte om det i formiddag hos mig, så var der enighed om at de ikke vidste hvad der 
blev forsket i – men vi synes generelt vi ved for lidt om hvad der foregår. Vi interesserer os 
for det - forskning, men vi ved ikke noget om det. Det er noget andet med udvikling” (Spl H) 
 

 
6.2.3 At skabe mening i udvikling og forskning er en social proces. 
 
Vi forsøger at skabe mening i det vi møder (Hammer og Høpner, 2019, s.97). Weick beskriver 
vigtigheden af, at meningsskabelse ikke blot er den enkeltes kognitive proces, men ofte er 
noget der sker sammen med andre (Hammer og Høpner, 2019, s.100). 
Vi forsøger ligesom spurvene jf. afsnit 2.3.4, at skabe mening i det vi møder. 
Basissygeplejerskerne interesserer sig for udvikling og forskning, men det er ikke 
nødvendigvis for alle. Det er vigtigt at det sker som gruppe, så alle udvikler sig på tværs i de 
forskellige afsnit. 
 

”En accept af at nu sidder der en og fordyber sig, som kommer os alle til gavn. Det går jo 
ofte på skift hvem der ikke er i plejen – nogle melder helt pas på det og vil bare gerne passe 
patienter, det skal der også være mulighed for. Jeg tror det kan give noget mere dynamik i 
at vi giver hinanden lov til den slags til – så det ikke altid er driften der bestemmer hvad vi 
skal” (Spl S) 
 
”Det er vigtigt at man får så bred en gruppe med som muligt, så man har den forståelse af 
at det er ok at gå fra – hvis det altid er de samme, så er der en fornemmelse af at det altid 
er os der skal knokle. Prøv at få så mange med som muligt” (Spl H).  

 
I forhold til udvikling og forskning, er der blandt basissygeplejerskerne enighed om at der 
nogle der interesserer sig mere for udvikling end andre. Det accepteres at der er kollegaer, 
der bare gerne vil passe patienter. Det vigtigste aspekt omkring meningsdannelse i forhold til 
udvikling er, at det accepteres og at ikke alle behøver at være en del deraf. Det må derfor 
accepteres, at det måske ofte er de samme der fordyber sig og de samme der vælger altid at 
være ”håndværkeren” der hellere vil være hos patienten. 
 

”…der kan kun være 2-3 udviklingsprojekter i gang på en gang. Det skal jo også 
implementeres. Jeg tror det er vigtigt, at der er plads til alle typer af medarbejdere, nogle 
skal være tovholdere og drive værket og der vil være dem, hvor det tager lidt længere tid til 
at vænne sig til de forandringer der kommer” (leder B) 
 

Der er i hvert fald en accept af at hvis udvikling skal give mening, så er det acceptabelt og 
ønskværdigt at det ikke er alle der behøver at deltage, dog med forventning om, at alle byder 
ind. Alle er ikke er ens og det er en styrke, der kan højne udvikling. Der kommer det sociale 
aspekt, at meningsskabelse netop bliver bedre, fordi der tænkes forskelligt. På tværs af afsnit,  
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kan ting misforstås, først når man sætter sig sammen, så sker der noget innovativt. En 
problemstilling som har irriteret mange, men hvor ingen har taget teten:  
 

”Vi har i 10 år haft forskellige synspunkter med kard. Lab. omkring venekatetre, hvor skal 
de ligge. Så kommer der en spl op derfra og fortæller hvorfor. Så giver det lige pludselig 
mening og nu kan vi forstå hvorfor” (Spl H). 
 
 

6.2.4 Hvis ledetrådene ikke er tydelige nok. 
 
Med ordet ledetråde mener Weick de små elementer der udtrækkes af større helheder. 
Ledetråde giver os et billede af omverden og vi prøver at skabe mening i den. Ledetrådene 
kan være med til at skabe en selvopfyldende profeti (Hammer og Høpner, 2019, s.106). Vi 
leder efter små tegn, som kan give os en ide om helheden. Meningsskabelse handler om at 
forstørre små ledetråde til en meningsfuld enhed. De ledetråde eller ”frø” der sættes, er med 
til at skabe kognitive strukturer af situationer. Det er vi binder vi sammen, til en samlet 
forståelse, som vi handler på. 
 
Som beskrevet i afsnit 5.2 så har vi som afdelingsledelsen måske ikke været klare nok på 
strategien for udvikling og forskning. Vi har ikke været tilstrækkelig konkrete, hvilket 
afspejles i de data der er indsamlet fra ledergruppe og basissygeplejersker. Ledergruppen har 
brug for at der er en klar strategi. En ledetråd, der hjælper dem til at udstikke vejen for  
medarbejderne. Hvis ikke rammen er sat, så gør det noget ved validiteten, men også noget ved 
meningsdannelsen. Hvis der er uklare forventninger fra afdelingsledelsen, så vil det kunne 
give en fornemmelse af meningstab: 
 

”…at alt er klappet af inden man sætter sig ind i det, så rammen er sat. Det kan ikke nytte 
noget at der skal diskuteres fatamorganaer – men rammen skal være der, så diskussionen 
og beslutningen er valide, efterfølgende” (Leder J). 
 

Basissygeplejerskerne har en anden indgangsvinkel, eksempelvis definition på udvikling. 
Ledetråden kan være at italesætte alle de ting der sker. Sygeplejerskerne giver netop udtryk 
for at der sker udvikling konstant, men at der er skal sættes ord på det. Altså fremhæve selv 
de små tiltag, som også er udvikling.  

”…sygeplejefaget er lidt svært at definere – vi går og tror at det er lidt udefinerbart. Hvad 
er det vi gør ud over at passe og pleje patienten og ikke bare er den der læner sig op af 
lægen. Hvad er det vi skal tænke på at udvikle – måske en ny definition på hvad sygeplejen 
er i dag” (Spl L). 

 
En ledetråd kan også være at tale om tiden til udvikling. I CAPAN er der fokus på, at der ikke 
er tid til fordybelse. Det er interessant at i dataindsamlingen udtrykker alle, at der er tid til  
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udvikling, mon det er et spørgsmål om mindset? Tid bliver nemt en stopklods for udvikling og 
forskning, en profeti der kan være svær at stoppe. Men ALLE udtrykker at der SKAL være tid 
til udvikling. Der skal sendes ledetråde ud om at tiden skal være der, også på de travle dage.  
 
Patienternes mening kan også være en meningsfuld ledetråd. En af lederne udtrykker det 
således: 
 

”Jeg tror patienternes mening og meningsskabelse er essentiel for vores indsats. Det er 
vigtigt, at vi oftere lader patienterne ytre sig/vi spørger ind til deres oplevelse. I forhold til 
meningsskabelse er der jo nogen der har beskrevet at det kan ses som korkpropper i et åløb 
og hvis man kigger bredt derpå, så tror jeg at noget af det der skaber klarsyn, er det 
patienternes tilstedeværelse. Der kan vi hvilken effekt vores arbejde gør” (Leder J). 
 

Der er generel enighed om at vores sygeplejefaglige strategi ikke er synlig. Der er flere af 
basissygeplejerskerne der ikke ved den findes. Men alle synes det er en god ide, fordi der 
giver retning på hvad sygeplejen skal i kardiologisk afdeling. Hvordan bruger jeg Strategien 
som ledetråd? Basissygeplejerskerne taler om at simplificering. De siger at vi ikke kan være 
foruden, så bliver det alt for ”floffy”. Men der er enighed om at den skal være mere brugbar i 
hverdagen.  

”Trække den ned i dagligdagen, så når vi snakker om et eller andet – så vend det mod 
strategien – er det der her vi så snakker om? Simplificer den lidt – igen, hvis det bliver for 
stort, så er det svært at forholde sig til det. Det kan så blive mere spiseligt. At få en kultur 
ved at læse og have strategien, så vil man reflekterer mere over den” (Spl L) 

 
Lederne kender godt til Strategien – i hvert fald at den findes, men at den ikke fungerer som et 
aktiv.   

”Jeg er aldrig blevet introduceret for den. Jeg har læst den og tænkt nå da da. Hvis jeg skal 
tage ejerskab af denne eller den kommende, så kræver det, at der er nogen der investerer 
tid i at gøre den levende for mig/sammen med mig. Det betyder, hvis jeg ikke er sat ind i 
den, at jeg ikke kan være med til at sætte retningen, for jeg har ikke forstået den” (Leder J) 
 

I Sygeplejestrategien på sygehusniveau bliver der lagt vægt på, at det ikke et færdigt stykke 
arbejde, men at der skal arbejdes systematisk og målrettet henimod den. Det er en dynamisk 
proces, som kontinuerligt evalueres, revurderes og udbygges (Jf. kap. 1.0, s. 4). Det er måske 
det vi også skal tilstræbe i Kardiologisk afdeling? Det er vigtigt at strategiopbygning er 
visionær, samtidig med at den bruges af alle i afdelingen og forbliver praksisnær. 
Afslutningsvis denne kommentar: 
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”Det vigtigste er at have en strategi, for den siger også noget om retning – men det kunne 
da være fedt, hvis det var en strategi vi havde været med til at lave sammen, som måske 
ikke behøver at være så detaljeret ” (Leder L)  
 
 

6.3 Delkonklusion på spørgsmålet om hvordan spiller meningsskabelse ind på at 
sygeplejerskerne og lederne finder det vigtigt med udvikling og forskning? 
 
I dette afsnit har jeg undersøgt om det er vigtigt med meningsskabelse i forhold til udvikling 
og forskning ud fra nogle af Weicks karakteristika. 
 
Der vil konstant være forandringer i en løst koblet organisation som vores. Vi skal ikke 
afvente stabilitet, derfor må vi tænke drift og udvikling sammen. Medarbejderne er som 
korkpropper i et åløb – alle er forskellige og vi skal forstå at udnytte de forskellige 
kompetencer og ønsker som der er, men samtidig sikre at vi trækker i samme retning.  
 
Identitet betyder meget i forhold til meningsdannelse. Det er forskel på erfaringsgrundlag og 
en nyuddannet sygeplejerske har behov for tid til at skabe sin egen identitet. Det tager tid og 
hvor der er mange nyuddannede, der er udfordringen udvikling størst. De skal først finde 
deres faglige ståsted. Der accepteres at hvis udvikling skal give mening, så er det fint at det 
ikke er alle der fordyber sig, men at alle byder ind.    
 
Synlighed er meget vigtigt, både for at definere hvad udvikling er, men også at italesætte det 
vi allerede gør. Det betyder noget for den faglige stolthed, hvis der ikke udvikles. Så 
forbedringer skal lette driften, hvilket faktisk er udvikling.  
Modsat CAPAN hvor manglen på tid blev nævnt som en barriere for udvikling, så siger både 
ledere og basissygeplejersker, at det er et spørgsmål om at ændre mindsettet og ikke tale drift 
op som det styrende. Så er der tid til udvikling. 
 
Der er mange ledetråde som kan skabe fokus på både hvilken vej afdelingen skal. Både det 
med definition på hvad udvikling er, at der er tid til det, men også vigtigheden af at have en 
ramme at arbejde ud fra.   
Hvis der ikke er klarhed over retningen, så bliver det for diffust nedadtil i organisationen og 
der vil opstå en efterspørgsel på hvor og hvad det er de skal. Vi er nødt til som Weick skriver, 
at skabe forventninger om logik og mening – og det skal vi som afdelingsledelse gøre. 
Motivationen for at udvikle og forske er til stede, og jeg skal som oversygeplejerske være 
mere retningsgivende i forhold til hvordan vi så skal gøre det – Talk the Walk. 
Strategien er også en ledetråd, den skal ud og leve i organisationen, men den skal nytænkes, 
gøres mindre diffus og funderes i praksis. Dette med ejerskab for øje, både af ledere, men også 
resten af det sygeplejefaglige personale.  
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Organisationen har måske ikke været klar til at imødekomme frøene der er lagt. Nye ledere i 
alle afsnit, mange nye medarbejdere og store organisatoriske forandringer, skal alt sammen 
tænkes ind, når der tales om meningsskabelse i forhold til udvikling og forskning. 
 

Kapitel 7 Hvilken rolle spiller ledelse i forhold til sygeplejerskernes 
og ledernes motivation og meningsskabelse når det handler om 
udvikling og forskning? 
 
Selvledelse er blevet løsningen på mange af tidens problemer. 
Selvledelse hænger sammen med virksomheders måder at skabe værdi har ændret sig, så 
medarbejderen skal kunne håndtere større grader af kompleksitet (Kristensen og Pedersen, 
2013, s. 23 ff).  
Dataindsamling viser at medarbejdere og ledere er selvledende i forhold til at tage initiativ til 
især udvikling. Nogle mener at det giver tryghed at følge med fagligt, man bliver ”høj” af være 
opdateret og få ny viden; det er ikke en ledelsesopgave, men et drive man skal finde hos sig 
selv og forpligte sig til. En basissygeplejersker udtrykker det således: 
  
”Det giver ansvarsfølelse at udvikling faktisk sker på gulvet – for at forbedre klinisk praksis og at 
det ikke kommer ovenfra – at man får ejerskab af det selv af det der sker. Interesse – at ledelsen 
er interesseret i at der sker noget nyt. Men hvis man ikke er, så bliver påduttet noget og det er et 
dårligt udgangspunkt. (Spl M)   
 
At lede sig selv i organisationen er ikke et problem. Set ud fra CAPAN, hvor den manglende tid 
og prioritering bliver nævnt, så er det interessant at interviewene viser, at der er tid til 
udvikling og det skal man prioritere. Måske er det en tendens, at når der skal svares på en 
survey, er der ikke mulighed for at vende det med kollegaer. Men et fokusinterview er i 
plenum, her er der mulighed for, at vende tingene sammen med andre og tænke dybere over 
tingene.  
Der er udfordringen med at give hinanden tid som kollegaer, at opnå en accept af at hvis én 
går fra til udvikling, så kommer det alle til gode. Det kræver et arbejdsfællesskab, hvor der er 
en kultur for, at man indbyrdes hjælper hinanden. Det kræver strategisk selvledelse at have 
øje for dette. 
 

”En accept af at nu sidder der en og fordyber sig, som kommer os alle til gavn. Jeg tror det 
kan give noget mere dynamik i at vi giver hinanden lov til den slags til – så det ikke altid er 
driften der bestemmer hvad vi skal” (Spl S). 
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At forstå kerneforretningen er grundlæggende for, hvilke muligheder vi har for at handle. Hvis 
ikke vi forstår den værdi der skabes, så kan det være svært at komme i mål. Fællesskabet er 
defineret ved den fælles sag, som alle arbejder for at realisere, både medarbejdere og ledere 
(Kristensen og Pedersen, 2013, s. 78). Det er vigtig, at den enkelte tager ansvar for udvikling, 
men det er en fælles opgave som alle skal bidrage med. Det skinner tydeligt igennem i 
afdelingen, at det er faktisk en vigtig ting. Det er opbyggende at løfte sig op i helikopteren, at 
den enkelte medarbejder kan blive ”høj” af at udvikle sig, samtidig med det kommer 
personalet og især patienterne til gode. Strategisk selvledelse kommer til udtryk, når 
sygeplejerskerne oplever hvad der er godt for organisationen og patienterne. Det udtrykkes 
således: 
 

” Synergi, glæde – arbejdsglæde og fagligt indspark – tror bare folk bliver høje på 
arbejdsglæde, som også kommer patienterne til gode (Spl T) 
 
”Ofte vil patienterne ikke hjem til hjemsygehuset, for de ved hvad vi gør, højere faglighed – 
de kan være utrygge ved at skulle tilbage”. (Spl H) 
 

Hvilken ledelse er der brug for når vi taler udvikling? Anerkendelse, lydhørhed og at der 
skabes tid og rum dertil. Det betyder meget at lederen er interesseret i nye ideer og gerne vil 
være med til at skubbe nye tiltag i gang.  
 
Ledergruppen oplever det ikke på samme måde i forhold til udvikling og forskning. De 
udtrykker behov for topstyring for at kunne finde ud af i hvilken retning det er vi skal i  
afdelingen i forhold til det. De fremhæver at alle afdelingssygeplejersker er nye og at det kan 
være en udfordring i forhold til strategiarbejde.  
 

”Vi kan ikke lede os selv før vi kender retningen på hvor vi skal hen og det samme kan 
personalet heller ikke” (Leder M). 
  

Medarbejderne oplever det ikke på samme måde i forhold til udvikling. De har brug for støtte 
fra ledelsen, men de er klar til selvledelse. Det de mangler, er den klare definition på hvad 
udvikling er. Ledergruppen er mere diffuse i forhold til hvilken vej vi skal og efterspørger klar 
ledelse i forhold til en strategi som de kan følge.  
 

”Ledelse af en selvledende medarbejder, kræver at den medarbejder er selvledende også i 
lederlaget. Er jeg selvledende – det tror jeg bestemt ikke jeg er, er I andre i jeres poster? 
Hvornår får vi tid til ledelsesudvikling, hvor vi også kan prioritere strategisk forskning og 
udvikling – der tror jeg vi er nødt til at bygge det op – hvilke fælles fodslag er det vi ønsker 
og som organisationen skal have og så aftale at det er den vej vi går” (Leder J).  
 



 

 44

 
 
Målet for lederens selvledelse skal ikke være lederen selv, men derimod rettet imod at skabe 
resultater og effekten måles på, hvordan lederen får medarbejderne til at opnå disse i forhold 
til organisationen. Så når lederne her giver udtryk for, at de har brug for mere retning, hvilket 
resultat vi skal have for øje, så hænger det godt sammen med det vi i afdelingsledelsen godt er 
klar over jf. kap. 5.4, s. 22. Nemlig at vi ikke har sat rammen og det har efterladt en gruppe af 
mellemledere der efterspørger det.  
Ledergruppen er ret eksplicit i deres beskrivelse af hvordan de som selvledende ledere har 
brug for at vi afstikker rammen. Rammen skal bruges i forhold til at vise vejen for både dem 
selv som mellemledere, men også at lede nedad.  
 

”…det kræver at jeg ved hvad jeg skal, at jeg ved hvad I vil som AL – for hvis jeg ved det, så 
ved jeg også hvad jeg skal bede mit personale om. Det kræver også loyalitet fra jer – hvis I 
har bedt mig om at gå den vej, så bakker I mig også op og at I ikke går i en anden retning” 
(Leder M)  

 
Det er en vigtigt pointe. Alle ledere nævner tydelighed og rammer fra min/vores side, så det 
må ikke bagatelliseres.  Lederne mener at retningen er en vigtig del af strategi i forhold til 
udvikling, men at det kan gøres på forskellig vis: 
 

”Hvis vi taler forskning og udvikling, så tror jeg retning er lige så vigtigt – det kan jo 
handle om sygepleje. Jeg har brug for at vi i denne gruppe finder en retning og så kan det 
godt være vilkårene er forskellige, men alligevel at vi taler om hvilken retning er det vi skal 
– vi skal være fagligt fyrtårn, hvordan gør vi det, hvor starter vi…” ( Leder L) 
 

Basissygeplejerskerne beskriver det med rammen på en anden måde, at synlighed er vigtigt. 
De møder mig og kan vende ting med mig. Men også at de visioner vi har som 
afdelingsledelsen bringes ud, så det bliver synligt hvor vi skal hen, hvis vi skal være det faglige 
fyrtårn i region Sjælland. Hvad sker allerede, fortæl hvad den enkelte kan gøre i forhold til 
udvikling og forskning. Sidst men ikke mindst:  
 

”…at de fine ord trækkes ned og bliver gjort praktiske og brugbare” (Spl C) 
 

Kap. 7.1 Delkonklusion i forhold til hvilken rolle spiller ledelse i forhold til 
sygeplejerskernes og ledernes motivation og meningsskabelse. 
 
Jeg har undersøgt hvad ledelse betyder i forhold til motivation og meningsskabelse.  
Basissygeplejerskerne er selvledende i forhold til deres opgaver. De ser det som deres ansvar 
at dygtiggøre sig og skal ikke ”fodres” med ideer. Der er tid til udvikling, men det skal  
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prioriteres og mindsettet skal ændres. De tænker fællesskab i forhold til at alle bidrager hvor 
de bedst kan. Formålet er at gøre patienterne tilfredse. 
 
Jeg skal tage vare på forretningen – afdelingen og ikke have fokus på mig selv og den rolle jeg 
udfylder. I min selvledelse skal jeg have mine forpligtigelser for øje; at være en afdeling på et 
universitetshospital. Retningen i forhold til hvor vi skal hen i forhold til udvikling og forskning 
skal være klar og tydelig. De ønsker og det ansvar jeg føler for at udvikling og forskning skal 
prioriteres af ledere og sygeplejersker ved selvledelse. Mit ansvar er at opnå det ønskede 
resultat og omskrive det til let forståelige rammer og vilkår. Her i ligger også at definere hvad 
udvikling er, som basissygeplejerskerne efterspørger. 
 
Det interessante er at lederne i den grad efterspørger nærmest topstyring, noget som ikke 
efterspørges af basissygeplejersker. Som Al er vi dog klare på at der er et tydeligt behov for 
mere styring af hvor vi skal hen.  
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Kapitel 8  Samlet konklusion 
 
Min problemformulering lyder som flg.: 
 
Hvordan kan jeg som ledende oversygeplejerske i Kardiologisk afdeling, fremme at 
sygeplejerskerne og ledere prioriterer udvikling og forskning, så vi lever op til det at 
være en del af et Universitetshospital? 
 
Motivation for at skrive om hvor vi er i kardiologisk afdeling i forhold til udvikling og 
forskning har været at undersøge hvordan jeg kan fremme denne proces som 
oversygeplejerske. Undersøge hvilke tanker der gøres i organisationen, samt klarlægge hvad 
der skal til for at leve op til det at være et Universitetshospital. 
Ud fra analysen af det indsamlede data i undersøgelserne, har jeg identificeret nogle 
hovedbudskaber, som skal medvirke til, at vi lykkes med at udvikling og forskning i 
afdelingen.  
 
Vi ønsker at udvikle og forske i afdelingen.  
For nuværende sker der allerede udvikling i afdelingen, dog er det ikke veldefineret. Det viser 
feltstudierne og basissygeplejerskernes udsagn. Det skal udspringe fra klinikken og boble op 
nedefra. Det skaber større ejerskab, end hvis det er beordret ovenfra. Forskning er i den 
spæde start og der er behov for styring af processen. Derfra kan det på sigt give afsæt i en 
regulær forskningskultur. Det nævnes at det ikke må blive for stort, samt at der er brug for 
meget styring på det, når der tales forskning. Vi skal have for øje at der er positive 
rekrutterings- og fastholdelsesmuligheder i at have en udviklings- og forskningskultur. 
 
Forandringer er et vilkår 
Forandringer i vores afdeling er et vilkår. Økonomiske ændringer, politiske beslutninger, som 
flytning af afsnit og COVID er de seneste forandringer vi skal forholde os til. I en løst koblet 
organisation vil der altid være forandringer. Vi skal ikke afvente stabilitet og ro, det indfinder 
sig aldrig. Vi står til stadighed i forandringer, så jeg skal gå forrest for at allokere tid, 
prioritere udvikling og skabe mening i det der kommer. Det kan jeg gøre ved at italesætte, at 
en forandringer ofte fører noget godt med sig. Forandringer er ikke en hæmsko, men en 
chance for at vi kan udvikle os. 
 
Synlighed og tid skal prioriteres 
Basissygeplejersker savner en definition på hvad udvikling i vores afdeling egentlig er. Det er 
allerede foregår er ikke synligt nok. Synligheden er instrumental til at skabe overblik og kan 
blotlægge at ikke alt hvad der foregår, er drift. Skab faglig stolthed af det der sker. Ved at 
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italesætte selv de små ting, så vil det kunne brede sig som ringe i vandet og skabe en kultur, 
hvor de gode ideer der er i gang viderebringes. I CAPAN beskrives manglende tid til  
 
 
udvikling og forskning som en barriere for komme i gang. Men både ledere og 
basissygeplejersker mener at der kan findes tid dertil, det er et spørgsmål om ikke at tale 
travlheden op, men i stedet håndtere travlhed som et vilkår der ikke må være det styrende. 
 
Sygeplejefaglig Strategi er en vigtig ledetråd 
Vores sygeplejefaglige strategi lever ikke i organisationen. Nogen ved vi har den, men kender 
ikke indholdet.  Andre er slet ikke bekendt med den. Jeg skal fortsat bruge strategien, det er 
en ledetråd, som både ledere og medarbejdere mener er en nødvendigt. Den skal vise hvilken 
vej vi skal og hvordan tingene kan blive rammesat. Det er ikke et krav i forhold til at være et 
Universitetshospital. Men i strategien kan favne udvikling og forskning, så vi lever op til de 
overordnede visioner på området.  Der skal være ejerskab af den, specifikt på lederniveau. 
Mellemlederne skal være med i udformningsprocessen og være med til at sætte ord på hvad 
der skal stå i den. Basissygeplejerskernes ønsker er at den skal ikke være for ”floffy”, men 
kunne bruges i klinikken, så alle kan se sig selv og deres sygepleje deri.  
 

Ledelse og rammer er alt afgørende 
Uden afdelingsledelsens italesættelse, véd mellemlederne og medarbejdere ikke hvilken vej vi 
skal.  Det kommer klart til udtryk i dataindsamlingen. Det er ingen overraskelse, at der skal 
være stå ledelse bag udvikling og forskning.  Basissygeplejerskerne virker afklarede med, at 
de har selv et ansvar i forhold til at udvikle sig, men at de har brug for at ledelsen viser 
interesse for hvad der gøres. Det overrasker mig, hvor meget lederne efterspørger ledelse på 
området. Der skal der sættes ind. Tiden er også moden nu. Som beskrevet i indledningen, så er 
det problemløsning og brandslukning der har præget min første tid som oversygeplejerske. 
Dette er netop grunden til at jeg har valgt dette emne, jeg er udmærket klar over at der skal 
ske en handling i forhold til at skubbe det i gang. 
 
 
Patienterne skal inddrages, da de skal være vores ledetråde 
Afdelingssygeplejerskerne nævner at patienterne skal være vores ledetråde Ved at spørge 
patienterne finder vi ud af hvad der giver den bedste behandling og pleje. Deres udsagn kan 
spore os i den rigtige retning. Baggrunden for at fremme udvikling og forskning og sikre at vi 
lever op til de overordnede visioner, det er at sikre, at vi yder den sublim bedste behandling af 
vores patienter. Patienterne ytrer sig ikke om udvikling og forskning, men mere om den 
relationelle kontakt og at vi udstråler professionel faglighed. Medarbejderne nævner at man 
bliver ”høj” af faglig udvikling. Det giver en bedre behandling til patienterne og at det bedrer 
og udvikler det tværfaglige samarbejde. Måske er det dét patienterne fornemmer. At vi taler 
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sammen på tværs, at når vi lærer noget nyt, så kommer det dem til gode. Den behandling og 
pleje de får, står på skuldrene af faglig stolthed og ønske om at give patienterne et godt forløb. 
 

Kapitel 9 Perspektivering 
 
Forskningsstrategien der er lagt for SUH som universitetshospital er måske for ambitiøs, 
hvilket vores sygepleje-vicedirektøren også udtrykker. Vi må se uklarheden som en carte-
blanche til at afdelingen må udlede hvad vi kan deraf. Hvis vi som del af noget større skal følge 
og omsætte strategien, er det op til mig og afsnitslederne at afkode og simplificere den til 
taktisk mål og operationel anvendelse. 
 
Afdelingsledelsen (læger og sygeplejen) ønsker at vi på sigt bliver det faglige fyrtårn for 
kardiologi i Region Sjælland. Vi vil som afdeling med regionsfunktion være dem, andre 
afdelinger konsulterer når der er faglige spørgsmål der presser sig på. I særdeleshed i forhold 
til udvikling og forskning. For at kunne blive det, er det nødvendigt at vi er internt 
forventningsafstemt, så de læge- og sygeplejefaglige projekter til stadighed er nøje afstemt 
planlagt og prioriteret. 
 
Jeg synes sygeplejeforskningen har lidt trange kår og der er lang vej i forhold til at være på 
niveau med andre universitetshospitaler i Danmark. Hvis jeg skal løfte mig op i forhold til 
hvor vi står p.t. i kardiologisk afdeling, så vil vi meget gerne kunne profilere os på at 
sygeplejeforskning er en prioriteret opgave. 

Lige nu har vi en sygeplejerske der er i gang med sin Ph.d. hvortil det er rigtig svært at skaffe 
økonomiske midler. Der skal konstant være fokus på fondsmidler og søgning af disse. Det er 
en ret udmarvende proces som gør det til en ”show-stopper” for andre sygeplejersker. 

Vi er måske nok i den spæde start på forskningsområdet, men jeg tror at vi fremadrettet er 
nødt til at stile højere – især hvis vi fortsat skal kunne rekruttere og fastholde de dygtigste 
sygeplejersker i faget. Dog er der grøde i udviklingen og et ulmende ønske om at også 
sygeplejersker i højere grad har brug for udvikling og forskning til at profilere og 
fremtidssikre sygeplejefaget.  

Det vil jeg gerne til min fremlæggelse til eksamen sætte flere ord på og uddybe 
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Kapitel 10 Ledelsesmæssig udvikling 
 
Jeg startede i foråret 2015 på MPG. Mit mål var at tage den på 3 år, men på grund af 2 jobskifte 
har jeg ikke kunnet holde den målsætning. Forløbet har dog passet mig godt alligevel, det har 
givet mig mulighed for at få teorierne ind i min praksis og perspektivere det til dagligdagen. 
 
Da jeg startede på uddannelsen, var det med følgende ønsker: 
 
 

 Jeg ville gerne forbedre mine svage sider som leder.  
o At være mere direkte som leder og ikke altid være konsensussøgende. 

Få en mere coach-agtig tilgang til løsning af problemer 
o Håndtere de konfrontationer der er en del af ledelsesjobbet blandt 

medarbejdere 
 Øge min teoretiske viden om ledelse og kunne drage paralleller i forhold til praksis 
 Blive bedre til at hæve mig op i helikopter perspektiv 

o At se ting fra flere sider og især at kunne være mere visionær i forhold til 
problematikker 

 Blive bedre til at tænke og udføre strategisk ledelse 
 At kombinere personale-drifts–strategisk og faglig ledelse under en paraply 

o At kunne jonglere disse 4 ledelsesformer mellem hinanden og have dem for øje  
 

Jeg synes, jeg har nået de mål jeg har sat mig. Jeg er blevet mere klar i min kommunikation og 
jeg er helt bevidst om, at især i den position hvor jeg sidder nu, er klare udmeldinger af stor 
vigtighed. Min personlighed gør dog, at jeg altid i første omgang vil forsøge at danne 
konsensus, primært fordi jeg kan se at det virker.   
 
Jeg er bevidst om at ledelse som fag er noget der skal arbejdes med hele tiden og udvikler sig 
over tid. Det kan vel altid diskuteres, om en MPG gør en til en bedre leder, men jeg er blevet 
bedre til at reflektere og at se aspekter fra flere vinkler. 
 
Teorimæssigt har jeg ofte været udfordret af svær litteratur, men har alligevel formået at 
bruge teorien som værktøj til nogle af ledelsesmæssige udfordringer jeg står overfor. Jeg er 
ikke akademiker, men tænker meget med min klinik. Jeg har især fundet litteratur omkring 
reformer og forandringer meget brugbare. Vigtigheden af at forstå, at f.eks. sundhedsvæsnet 
aldrig står stille, men konstant er i bevægelse og det betyder noget når man står sammen med 
frontlinje medarbejdere. Vi er nødt til at bevæge os sammen og have for øje at der ikke er 
noget der hedder stilstand.  
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At arbejde med kerneopgave og tillidsbaseret ledelse er for mig helt basalt og det har hjulpet 
mig på vej, via den litteratur jeg er stødt på i MPG. 
 
Det været utrolig spændende at møde mange andre mennesker på tværs af de offentlige 
institutioner – det har været meget lærerigt og en aha-oplevelse. Ofte sidder vi med mange af 
de samme opgaver, udfordringer og dilemmaer. Det har været lærerigt at få et indblik i de 
andre institutioner og finde ud af at der kan drages mange paralleller, men også hentes 
inspiration. 
 
Så alt i alt vil jeg anbefale andre at tage en Master. Jeg bruger den naturligt i min daglige 
ledelse og den har været med til at udvikle mig som person og min ledelsesstil. 
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Forskellige Podcasts: 
 
Beskrivelse af de syv elementer af Karl Weick:      
https://www.youtube.com/watch?v=mEZj9ULSD4k 
 
Karl Weicks Organization Theory:  
https://www.youtube.com/watch?v=_bf6oqLShHc 
 
Karl Weick Loosely Coupled Systems: Loose and Tight Coupling:  
https://www.youtube.com/watch?v=MrH0kypHelA      
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Bilag 1: 
 
Spørgsmål til Vicedirektør: 

 Hvordan ser du som Vicedirektør drift og udvikling – ser du det som sammenhængende, eller 
adskilt? 

 I Capan svarer sygeplejerskerne flere gange at det er tiden der er styrende for at man ikke 
prioriterer udvikling – hvordan ser du det? 

 Så der hvor du ser hvor medarbejderne er dygtige til udvikling, er det der hvor de får det på 
dagsordenen? 

 Du siger faktisk af udvikling og forskning skal gro fra bunden af – i stedet for at jeg som overspl 
kommer og siger at nu skal I gå i gang med dette – og det skal give mening? 

 Jeg kan se hos os at vi kan have et mindset om at vi har for travlt, men at vi måske ikke er gode 
nok til at udfordre det?  

 Skal vi tænke fastholdelse og rekruttering? De nye sygeplejersker ønsker ikke at være hos os, 
hvis der ikke er fokus på udvikling og forskning. 

 Vores overordnede mål, Strategier og visioner – kan vi leve op til det? 
 Tror vi har en barriere i forhold til forskning, fordi vi ikke er vant til det – hvad tænker du? 

 Har du oplevet at arbejde med faglig udvikling på tværs af faggrupper 

 
Spørgsmål til med-kollega: 

 Vil du starte med at beskrive hvordan du ser fordelingen mellem drift, udvikling og 
forskning – ud fra en tegnet cirkel? 

 Vil du begrunde din beskrivelse? 
 Hvordan kan vi skaffe tiden til udvikling og forskning i afdelingen? 
 Er det vores ansvar?  
 Er vi klare nok i forhold til hvor vi skal hen i forhold til udvikling og forskning? 
 Hvor vigtigt tror du den faglige udvikling er for læger/sygeplejersker – tror du det 

betyder noget? Og hvis – hvad? 
 Hvordan bliver vi det faglige fyrtårn i Regions Sjælland? 
 Hvilke barrierer/muligheder er der for det? 

 
Spørgsmål til patienter: 

 Hvad betyder noget for dig som patient her under indlæggelse? 
 Har personalet tid til dig som patient – både i forhold til pleje og behandling, men også 

omsorg? 
 Tænker du over den information du får, hvor kvalificeret er den? 
 Har du inden indlæggelse googlet/undersøgt din sygdom? 
 Hvad betyder det faglige niveau for sig som patient? 
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 Hvis vi skal blive bedre til noget – hvad tænker du det kan være? 

 
 
 

Bilag 2 
 
Interviewguide til fokusgrupper: 
 

 Jeg vil gerne at I starter med at tegne en cirkel på et stykke papir og lagkage opdele 
cirklen med den tid I mener drift, udvikling og forskning fylder i jeres afsnit (1 minut) 

 Nu vil jeg gerne at I hver især giver en forklaring til jeres tegning – begrund de enkelte 
dele i tegningen, så vi får et billede at hvordan I ser det. 

 Dialog omkring de forskellige svar – hvad tænker I om hinandens fortællinger. 
 Har I oplevet andre steder I har været, hvor drift, udvikling og forskning var 

sammenhængende? 
 Hvordan skaber vi mulighed for tid til forskning – jeg vil gerne at I pakker 

tidsspørgsmålet ind i en kasse og ikke ud fra at der aldrig er tid… 
 Hvad sker der når det lykkes nogle steder – hvori ligger forskellen? 
 Giver udvikling og forskning mening? På hvilken måde? 
 Hvordan kan der skabes en fælles holdning iblandt jer og jeres kollegaer? Taler I om 

udvikling sammen? 
 Hvad kræver det af den enkelte af jer hver især for at tænke drift og udvikling 

sammen? 
 Hvad kræver det af ledelse for at udvikling og forskning prioriteres? Både på afsnit og 

afdeling? 
 Har I en ide om hvor jeg vil hen i forhold til udvikling og forskning – er jeg tydelig nok 

omkring det?  
 Har det en betydning for jer at vi har en referenceramme/Strategi for udvikling og 

forskning – hvad bruger vi det til/hvis vi bruger det? 
 Hvis jeg siger at vi skal være Fagligt Fyrtårn i vores afdeling – hvad vil det kræve? 
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Bilag 3 
Personer til fokusgruppe interview 
 

Ledere/lektor Data Ansættelses længde 
Leder B Afdelingssygeplejerske i kard. 

Lab. 
20 år i kardiologisk 
afdeling – 1½ som leder 

Leder L Afd. Spl. I sengeafsnit 10 år i kardiologisk 
afdeling – 1½ år som leder 

Leder J Afd. Spl. I sengeafsnit 1½ som leder (mange års 
erfaring fra primærsektor) 

Leder M Afd. Spl, i ambulatorium 10 måneder som leder (har 
erfaring fra anden afdeling) 

Lektor Sygeplejerske og Lektor i 
afdelingen 

Xx års erfaring, lavet Phd, 
post doc. Været lektor 
siden feb 2020 

 
Basissygeplejersker 
 

 
Data 

 
Ansættelseslængde 

Spl T Sygeplejerske i ambulatoriet, har 
en kandidat i folkevidenskab 
 

Startet i afdelingen juni 
2020 – flere års erfaring fra 
Færøerne 

Spl S Tidl souschef, afd. Spl. I 
sengeafsnit, nu 
projektsygeplejerske 

30 års erfaring som 
sygeplejersker, deraf 
mange år i kardiologisk afd. 

Spl M Sygeplejerske i karkir. 
Ambulatorium/sengeafsnit 
 

5 års erfaring som spl – 10 
måneder i karkir 

Spl L Sygeplejerske i sengeafsnit kard. 
 

1 års erfaring 

Spl C Sygeplejerske i kard. Lab., 
intensiv uddannet, tidl været 
leder 
 

15 års erfaring 

Spl H Sygeplejerske i sengeafsnit kard. 
AMIR 
 

20 års erfaring 
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Bilag 4 
 
Kære  
 
  
Allerførst tak fordi du vil deltage i interviewet.  
  
Vedhæftet mailen er først CAPAN undersøgelsen, som er et survey blandt sygeplejersker omkring 
udvikling og forskning. Det er IKKE en forventning at du har læst den – det er kun hvis du har lyst. 
Dernæst vedhæftet et kort resume af CAPAN – den er noget nemmere at gå til og giver dig et indblik i 
hvad jeg er interesseret i. 
Sidst vedhæftede er samtykkeerklæring, som du meget gerne må printe, underskrive og tage med på 
onsdag. 
  
Formålet med interview er, at få en diskussion omkring udvikling og forskning i kardiologisk afdeling. 
Driften fylder rigtig meget og bliver ofte omdrejningspunktet for at vi siger vi ikke har tid til udvikling. 
Jeg er nysgerrig på om vi kan finde tiden – hvordan og hvad vil det kræve. Når udvikling lykkes, hvad 
er så grunden til at det så kan lade sig gøre? Har udvikling og forskning en betydning for 
sygeplejersker, ledere, men især for patienten.  
  
Min problemformulering til Master lyder som følgende: 
  
Hvordan kan jeg som ledende oversygeplejerske i Kardiologisk afdeling, fremme at 
sygeplejerskerne og ledere prioriterer udvikling og forskning, så vi lever op til det at være en 
del af et Universitetshospital? 
  
Fokusinterviewet vil være semistruktureret, hvilket betyder at jeg har udgangsspørgsmål, som vil 
lægge op til en dialog sammen med hele gruppen. Det er vigtigt for mig at understrege at det er et 
fortroligt rum vi vil befinde os I og at du ikke må have en fornemmelse af ikke at kunne tale frit – og at 
du ikke skal være intimideret af min funktion. Jeg er jo interesseret i at høre din/jeres mening, for at 
kunne gøre noget bedre. Der vil være 5 andre sygeplejersker, en fra hvert afsnit. 
  
Interviewet vil blive optaget og efterfølgende transskriberet og blive brugt som data i min opgave. Til 
interviewet vil Lotte Helmark deltage som observatør og jeg vil selv stille spørgsmål. 
  
Der er kaffe og kage til stede  
  
Mvh 
Jytte 
  
 
Kort resume af CAPAN ll 
 
På baggrund af visionen for sygeplejersker blev der i 2017 iværksat et forskningsprogram i 
kapacitetsopbygning i sygeplejen: CAPAN (CAPAbility building in Clinical Nursing. Formålet med 
undersøgelsen er at styrke en nysgerrigheds- og eftertænksomhedskultur blandt sygeplejersker med 
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henblik på at fremme en personcentreret sygepleje tilpasset den lokale kontekst. Der blev iværksat en 
række initiativer og en af dem, var denne survey ll som jeg tager udgangspunkt i.  
CAPAN Survey ll blev sendt ud i efteråret og svaret fik vi i starten af 2020. I har alle modtaget survey i 
jeres mailboks. 
Formål med survey var: 

 At få indblik i sygeplejerskernes holdninger til og viden om udvikling og forbedringsarbejde og 
forskning 

 At få indblik i sygeplejerskernes opfattelse af hvordan den kontekst de arbejder i understøtter 
en personcentreret tilgang til praksis 

 At tilbyde den enkelte afdeling mulighed for at bruge resultaterne til faglige drøftelser og 
udvikling 

Rapporten beror på de svar der er givet i egen afdeling. Jeg gengiver ikke hele rapporten, men trækker 
korte hovedtræk ud fra surveyet og kun fra den del der handler om udvikling, forskning og 
forbedringsaktivitet. 
 
I Kardiologisk afdeling er der en svarprocent på 41 %.  
Ud af de 41 % var der 60 % der svarede at de vidste at der fandtes en strategi for udvikling og 
forskning i kardiologisk afdeling. 
 
Forbedrings- udviklingsaktivitet og forskning: 
 
Respondenterne blev bedt om at forholde sig til deres egen opfattelse og erfaringer med 
sygeplejefaglige udviklings- og forbedringsaktiviteter i deres afdeling/afsnit: 
 
Der var bl.a. følgende svar: 

 Det er relevant for den sygeplejefaglige praksis. 
 Det kan tiltrække flere sygeplejersker 
 Et ønske om fremover at blive involveret i forskning og udvikling 
 At det styrker sygeplejefagets omdømme 
 At det styrker det tværfaglige samarbejde 
 At det styrker grundlaget for at træffe kliniske beslutninger i praksis 
 At aktiviteterne forbedrer plejen til patienterne 
 At man selv er ansvarlig for at tilegne sig viden og holde sig fagligt opdateret. 
 At viden ikke altid er let tilgængeligt eller forståeligt. 
 Ny viden er ikke let at implementere. 

Uddybelse af svar i prosa: 
 

 Der er mange områder som med fordel kan styrkes, men det kræver at der er det fornødne 
personale, rigtig meget viden bliver ikke brugt i dagligdagen, pga. arbejdsbyrden på den enkelte 
er alt for stor.  

 At blive holdt ajour med nyeste viden.   
 Det er en opgave at sikre, at strategien ikke drukner i drift, især når der er meget travlt i 

klinikken og vi mangler folk. Men der skal være en kultur for, at selvom der er travlt, så skal der 
bruges tid på strategi og udvikling.  

 Grundet underbemanding tror jeg interessen og effekten af sygeplejeforskning kan ligge et meget 
lille sted.  
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 Tidsbarrierer både til at indhente viden og evt. implementere. Alt for mange ændringer i 
arbejdsopgaver konstant, giver ingen ro til at implementere noget ordentligt, før den næste 
ændring er på bordet.... 

 Økonomi og ressourcer. 
 Hvis det kræves at man skal holde sig fagligt opdateret, bør der være sat tid af til dette i 

arbejdstiden. Gerne ved undervisningsseancer eller lign. Det kan ikke forventes at man bruger sin 
fritid uden løn på det! 

 Der er overhovedet ikke tid nok i praksis til at sætte sig ind i forskning, der skal være nogle til at 
videreformidle, dagen er hurtigt væk i plejen med travlhed. 

 Tid - diskussion omkring de udfordringer der altid er når der mangles personale. Der er virkelig 
brug for at der er ledelse bag - altså at vi overordnet får italesat vigtigheden af at drift ikke kan 
og må fylde det hele. Det er en udfordring. Det er et spørgsmål om at ændre mindsettet... 

 Nye arbejdsrutiner kræver implementering og en frontfigur, hvilket ikke har været fokus i 
afsnittet det sidste års tid grundet tvangsrykning af afsnit, samt udskiftning af ny ledelse og en 
del vakante stillinger.  

 Der er behov for anerkendelse af, at det tager tid at opsøge viden og videregive viden, der sikrer 
respekt og forståelse for det enkelte individ. 

 
 
 
 
Samtykkeerklæring. 
 
Kære  
 
Du er informeret omkring formålet for fokusgruppeinterviewet, som du har indvilget i at deltage i 
frivilligt. 
Alle svar vil blive anonymiseret i den endelige rapport og selve interviewet vil være i et fortroligt rum. 
 
Med venlig hilsen 
 
Jytte Hykkelbjerg Bruhn   Deltager   
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Bilag 5 
 
Transskribering Vicedirektør afholdt d. 8. september 2020. 
Starter med en præsentation af opgaven, problemformulering og omdrejningspunkt omkring de spørgsmål 
jeg vil stille. Vi sidder på Vicedirektørs kontor, der er rar stemning, kaffe og the i kopperne! 

Jytte (J) interviewer Deltager 
Spørgsmål 1: 
Spørgsmål udgår fra Capan undersøgelsen. 
Der er en rendens til at drift og udvikling ikke 
går hånd i hånd, men er som 2 parallelle 
siloer. 
 

 Kan du give mit dit syn på hvordan 
du som vicedirektør ser drift og 
udvikling? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Man kan godt betragte dem som 2 siloer og det tror jeg faktisk er 
årsagen til udfordringen. Jeg er opdraget med – kan huske nogle 
modeller når jeg selv har skrevet opgave, at de det hænger sammen 
som yin og yang – drift, forskning og udvikling det hænger tæt 
sammen. 
Jeg mener ledelsesmæssigt og det er også det jeg står for, at vi som 
ledere skal skabe rammerne i driften, til at der er mulighed for 
forskning og udvikling. Fordi det med at man ikke har tid, det handler 
om at man får prioriteret. Det er helt grundlæggende hvordan vi som 
ledere prioriterer og italesætter og holder fast i det. Jeg mener godt 
man kan organiserer sig ud af tingene på en eller anden måde i 
forhold til at det fuldstændig skal flettes sammen som yin og yang. 
Der hvor vi lykkes med det, der er det jo man ser, at det er 
fuldstændig er flettet sammen med driften. Man har sin arbejdsplan – 
jeg ved ikke om I også har det – for en uge af gangen og at når man 
som overspl og afd. spl har nogle aftaler om at nu skal vi arbejde med 
f.eks. rehabilitering – hvem er det så i afsnittet der er tovholder på 
den opgave. Hvordan giver vi dem tid til den opgave, hvordan giver vi 
dem tid til at det kan komme på faglige møder, således man får det 
fedtet ind i driften på en eller anden måde. Så man i dagligdagen får 
prioriteret dette.  
Så for mig hænger drift og udvikling fuldstændig sammen – det er det 
jeg er opdraget til og altid har arbejdet med det. Det handler om at 
man ledelsesmæssigt kan skrue det sammen.  

 I Capan svarer sygeplejerskerne 
flere gange at det er tiden der er 
styrende for at man ikke prioriterer 
udvikling. Jeg synes der er en 
tendens til at sygeplejerskerne selv 
er med til at bremse for at der sker 
noget? 

Her synes jeg at afd. Spl er sindssygt vigtige og derfor er det også 
vigtigt at vi har nogle ret kvalificerede afd. Spl. Fordi de skal jo kunne 
se hvorfor det er vigtigt med forskning og udvikling. Det er naturligvis 
vigtigt i forhold til patienterne, at vi sikrer at vi giver dem den 
allerbedste viden, men sekundært betyder det også noget for 
medarbejderne, at man bliver stolt af sin arbejdsplads – når man er 
med til at udvikle, er på forkant, det er her tingene sner – i stedet for 
at vi bliver påduttet tingene, så jeg synes det handler meget om 
ledelsesniveauet, hvordan er det du (som overspl) understøtter afd- 
spl- til at sige, nu er der styr på det derude (i driften), så nu mødes vi 
lige 20 minutter og hører ”Yrsa” – som har været inde og lave evidens 
på noget og har forslag til hvordan vi kan komme videre med det. 
Synes det handler meget om ledelse og prioritering. 

 Så der hvor du ser hvor 
medarbejderne er dygtige til det, er 
det der hvor de får det på 
dagsordenen? 

Ja – der hvor man kører fagligt kvarter, man har systematiske 
seancer, hvor man drøfter faglige emner, man hjælper driften med at 
holde sine prioriteringer, time-out møder – øhh – på forskellige tider 
af døgnet. Alt afhængigt at hvor travlt der er i dag, følge op på driften, 
hvis ikke man kan mødes nu, så mødes vi om 2 timer, Sikre sig at der 
er rum til sidde faglige ting. 
Hvor man har det fuldt integreret.  
Jeg har lige været på sygebesøg, hvor jeg mødes en afd. Spl. Fra 
Hæmatologisk afdeling. Der havde personalet lige været samlet et 
kvarter i det lille auditorium – de synes de brugte 
socialsygeplejersken alt for lidt, og nu havde de haft besøg af dem og 
nu havde de nogle mål om at bruge dem noget mere.  
Hvis man nu i et afsnit har mange infektioner omkring CVK’er – så 
griber man lige det der er et problem og prøver at få det løst det.  
Sindssygt vigtigt at der tages udgangspunkt i driften, altså ikke 
koncentrere dig om nogle forskning eller udviklingsting, som 
udspringer af noget andet – det skal udspringe af driften. 
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Specialisterne skal udgå fra klinikken, men de skal have rammerne til 
at sætte sig og boge den og blive klogere på det vi skal udvikle os på. 
 

 Du siger faktisk af udvikling og 
forskning skal gro fra bunden af – i 
stedetfor at jeg som overspl kommer 
og siger at nu skal I gå i gang med 
dette – og det skal give mening? 

Du skal vide hvor der er nogle udfordringer og gribe fat i det.  
Når man har styr på det, så kan der også være noget med, at man 
gerne vil være en afdeling hvor vi er de førende. Der er noget fedt ved 
at være et sted, hvor det er der tingene sker – i stedet for at jeg skal 
komme og sige, at nu skal vi i gang med det og det, fordi 
Sundhedsstyrelsen siger det. Du skal som overspl. Ud over de 
udfordringer der er i afsnittene, også spotte, hvad sker der af nyt 
indenfor kardiologien. Hvis det er en kutyme i afdelingen at vi gerne 
vil udvikle os, så vil medarbejderne også komme med ideer om hvad 
de gerne vil have ind – de vil også kunne spotte nye ting de synes 
kunne være interessante at få ind.  

 Jeg kan se hos os at vi kan have et 
mindset om at vi har for travlt, men 
at vi måske ikke er gode nok til at 
udfordre det? Gribe det når det er 
der … 

Det er meget vigtigt. Især at afd spl. Har overblikket og skabe 
overblikket og få ro på og selvom der har været travlt. 
Du kender det jo selv, nogle af de dage hvor man tænker hodl da op 
hvordan skal det gå – man har kun været 2 ludere og en lommetyv på 
arbejde  - og så ender det alligevel med at man sætter sig ned og 
spiser frokost og ser at tingene bare er kørt og man har hjulpet 
hinanden og der er styr på det. En kulturændring i  forhold til hvor 
travlt er travlt. 
Når man har travlt og man ikke har tid til udviklingsdelen, fordi det 
hænger så tæt sammen med driften. 

 Hos os bliver det nemt en sagen, 
hvor man bare siger man har travlt -  

Hvor er dine afd.spl i dette? Går de også med på det? 

 Nogle af dem gør det – det er jo mit 
job at få dem i den rigtige retning. 
Vores strategi i afdelingen skal jo 
være med til at have fokus på dette. 
Det skal tales op i stedet for at vi 
skyder det hen med at vi ikke har 
tid. Jeg er helt enig med dig i det 
hænger helt sammen. Skal vi tænke 
fastholdelse og rekruttering er det 
supervigtigt. De nye sygeplejersker 
ønsker ikke at være hos os, hvis der 
ikke er fokus på udvikling og 
forskning.  

Vigtigt at kæde afd- spl på. Desværre er der også nogen der aldrig 
lærer det – altså hvor vigtigt det er. Vigtigt at man tager tyren ved 
hornene. Fordi hvis man har afds. Spl. Derude, som ikke er optimale 
derude – hele afsnittet bliver gennemsyret af det.  
Min erfaring er og selvom det er svært, fordi man kender dem og har 
relationer, de er gode på rigtig mange områder, men sådan en basal 
ting, det skal der bare være styr på. Vi kan jo se det nogle steder, hvor 
der er lavet skift, hvor der kommer ny ledelse, hvor tingene bliver 
fuldstændig anderledes og der er afd. Spl. Altså supervigtige. 

 Vores overordnede mål, Strategier 
og visioner – kan vi leve op til det? 
Antallet af professorer, ph.d. stud., 
etc. Vi har en ph.d. lige nu, hvor det 
er rigtig svært, fordi økonomien 
bliver det styrende – svært at få 
penge til sygeplejeforskning. 

Det er rigtigt. Vi har jo nogle målsætninger – de er jo meget 
ambitiøse, da de blev lavet og stammer tilbage fra den tidligere 
sygehusdirektørs tid. Jeg tror vi har fået en mere realistisk tilgang til 
det, så jeg ved ikke om vi når det vi skal. Men jeg synes jo vi hele tiden 
arbejder på det og det er jo også derfor vi har Bibi (Professor på 
SUH), som en anderledes struktur end lægerne har, fordi vi er novicer 
på MVU området i forhold til lægesiden og det er jo det med at sikre 
en infrastruktur og få understøttet afdelingerne, fordi vi er ikke så 
rutinerede som sygeplejersker til det her (forskning) – men det er 
rigtigt at det er problematisk økonomisk, men jeg tror… - kan lægerne 
få pengene? Jytte – ja. 
Jeg tror vi har  fået en mere fleksibel tilgang til hvordan vi får skaffet 
pengene, men vi har jo ikke råd til det via driften, så vi er nødt til at 
søge  andre steder. Vi er nok nødt til at læne os op af lægerne og se 
hvordan de gør det, hvad er der af fonde og den slags. Nu er jeg godt 
klar over at det er andre fonde vi skal søge, fordi det er andre tilgange 
vi har. Jeg tror man er nødt til at mose på og ikek se det som en 
barriere. Men mere se på at nu har vi kandidaten, et godt emne og 
ikke lade økonomien blive det styrende. Bruge jeres dialogdirektør, 
mig eller Bibi og sige, hvilke muligheder er der. Det er jo også svært 
for lægerne indimellem – hvem underskuds financierer vi det. Vi 
laver måske ofte en barriere for os selv og det sygeplejerskerne siger 
at vi har for travlt, så bruger vi undskyldningen med at vi ikke har 
penge – det skal vi prøve at komme væk fra. Fordi vi ikke ved hvad vi 
skal gribe og gøre i. Vi skal have noget hjælp til at tænke ud af den 
tankebane – via Bibi, dygtige forskningsleder. Har I en dygtig 
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forskningsleder? – Jytte – ja. Er han fedtet ind i MVU forskning – 
Jytte – ganske lidt. Tror vi skal gribe i egen barm og sætte sig nogle 
mål, sammen med jeres lektor – hvordan vil vi gribe det an. 

 Tror vi har en barriere i forhold til 
forskning, fordi vi ikke er vant til 
det. Det er meget nyt for mig og jeg 
synes det er svært. Hvordan griber 
vi det an og hvordan kan jeg hjælpe 
hende der er i gang. 

Vigtigt at bruge dem der er –altså mig og Bibi. Når I skal ind og 
revidere jeres strategi, så sæt jer nogle mål indenfor hvad I vil nå 
indenfor forskning. Ned i detaljer – vi vil f.eks. gerne have en ph.d. 
mere i 2021 – som eksempel. At man forpligter hinanden på det man 
gerne vil nå og så må du jo gøre noget ved det.  

 Vores strategi er nok for overordnet 
og ikke detaljepræget – ikke sat 
nogle klare mål. Hvordan gøres den 
mere levende? 

Det er sindssygt vigtigt at det er klare mål, så den kommer ud og 
bliver levende derude. Hvis I f.eks. skriver ind i strategien at I har et 
mål i forhold til ernæring – så er det den der er ansvarlig på afsnittet, 
der har en opgave i forhold til det og så skal du og afd. Spl. 
Understøtte som ledelse, til at hun kommer i mål med det – hvordan 
kommer vi i mål. Der skal være mere undervisning, bedre indikatorer 
på området, hvordan måler vi på det. Man skal jo hjælpe 
sygeplejerskerne til at give dem rammerne og spørge ind til hvordan 
det går. Hvad er næste step, så man hele tiden følger op og bruger 
strategiens mål til at komme videre. Fejre det når I så når det. 

 Har du oplevet at arbejde med faglig 
udvikling på tværs af faggrupper 

Det kan man jo sagtens og det er jo bare med at gøre det. Lave små 
arbejdsgrupper omkring det, I skal sætte rammerne omkring det. Det 
er ikke et enten eller, men et både og. Som AL og SYL vil vi jo gerne at 
vi arbejder teambaseret og det kunne dette jo være med til. Det kan 
også være med til at integrere drift og udvikling, så ikke det bliver 2 
søjler. I skal som AL være garanter for hvilke metoder I vil bruge for 
at komme i mål. 

 
Transskribering af interview med med-leder.  

Spørgsmål Svar Kodning 
Kort intro til opgaven – 
problemformulering. Se på hvor du 
er i forhold til hvor du er og om vi er 
enige. 
 

  

Vil du starte med at definere 
hvordan du ser på fordelingen 
mellem forskning, drift og 
udvikling? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det man kan sige på lægesiden, der 
rekruttere vi jo folk der er forsknings 
interesserede – fordi nåleøjet til at få 
en specialuddannelse er at du skal 
forske. Så du får nogen der ser det som 
en del af sin hverdag og mange bruger 
også som deres fritid – de vil hellere 
forske end læse bøger. Så på en eller 
anden måde selekterer vi en gruppe, 
hvor forskning og udvikling 
automatisk er noget man bare gør. Det 
jeg så tror der sker i en driftsbutik som 
vores – hvis man ikke passer på, det er 
at hvis forhindringerne er store og få 
eller mange og små, så forsvinder 
motivationen lige så langsom til at 
gøre det selv og så dør det ud, Så 
kommer der ikke noget af sig selv og 
det bliver os der skal pålægge dem 
opgaven. Der er ikke noget der bobler 
ud, lyset er slukket – altså hvis vi kun 
drøfter. PÅ lægesiden – hvis vi kan 
blive ved med at holde ilden 
brændende og drifte samtidig, uden at 
man nødvendigvis behøver at sætte 
vildt meget tid og økonomi fra til det. 
Det der skal sættes af til det er 
struktur for hvordan – et system der 
understøtter at det ikke skal blive for 
besværligt, altså protokol, 

Der rekrutteres læger, hvor 
forskning er en del af deres 
jobbeskrivelse. 
 
 
 
 
 
 
Hvis drift fylder for meget, så 
forsvinder den individuelle 
engagement til at forske og så bliver 
det os der skal pålægge dem en 
forskningsopgave 
 
 
 
 
Hvis lyset slukkes, så er der 
ingenting der bobler op.  
Der skal være en struktur – en 
hjælpeforanstaltning for at gøre 
forskning nemmere. 
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At starte i det små? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad er din holdning til det? 

godkendelser, økonomiansøgninger, 
juristi – skal der være nogen hjælp til.  
Nogle gange på sygeplejesiden har vi 
en anden udfordring – men jeg tror at 
vi er et sted, hvor den ild og interesse 
skal tændes på en anden måde. At 
man automatisk ikke kommer med det 
som en del af studiet – de kommer i 
afdelingen, bruger meget energi på det 
faglige og så er det ofte dem der blvier 
desillusionerede der laver en plan B 
for at se sig ud af klinikken, som 
hedder kvalitetsudvikling. Det er nogle 
gange et tilvalg, fordi man er blevet 
skuffet over det indhold der ligger i 
jobbet som sygeplejersker. De andre – 
dem der kommer med drive – jeg tror 
at nogen af dem har været i et miljø 
hvor de har oplevet at det er sjovt, så 
der hvor vi kan gøre en forskel er – 
både med Tina og at lave en struktur 
omkring det – at lave nogle små 
projekter, 
Ja – ikke gøre det kæmpestort fra 
starten, men at lave et lille projekt og 
se at det har en impact på den måde, 
det tror jeg er skægt. Dem der så bliver 
rigtig grebet af det og læser en 
kandidat, det er jo oftest – da jeg 
underviste derinde – mange af dem 
havde jo sigte, at komme ud af 
klinikken – deres mulighed for at 
komme væk fra klinikken. 
Det synes jeg er superærgerligt, at 
man ikke kan se at det kan 
kombineres – der bobler jo super 
mange gode ideer ud af klinikken. 
Omvendt kan man sige at den 
specialiseringstanke – hvis man skal 
flytte noget – en hjørnesten – så skal 
man måske ikke være en del af 
klinikken – eller mindre i klinikken. 
Men rugbrødsmassen i afdelingen 
synes jeg skal gøre det sideløbende 
med driften og klinikken. 
Så synes jeg forskningsstøtte skulle 
gøre at dem der har lyst til at forske at 
de får meget mere hjælp – for så ville 
det måske være nemmere at også at 
være i klinikken samtidig med. Det 
behøvede ikke at tage så lang tid – at 
skrive en ansøgning, søge økonomi. At 
der kunne komme en og interviewe 
dig, og lave alt forarbejdet. 
 

Sygeplejesiden – har det ikke med 
sig fra uddannelse. Dem der vælger 
forskning/udvikling kan være dem 
der er blevet skuffede over 
sygeplejefaget og dem der brænder 
for det – uddanner sig ofte væk fra 
faget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Små projekter – ikke gøre det for 
stort i starten – få en succes med det 
 
 
 
 
 
Det bedste ville være at forskning og 
udvikling i de fleste tilfælde skulle 
kombineres med klinikken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Få hjælp til det praktiske i forhold til 
forskning. 

Hvad tænker du om det vi egentlig 
forpligter os på i forhold til 
regionen/SUH – kan vi nå de mål? 

En af de kæpheste er at mange af de 
strategier vi har, de er så luftige, så 
lige gyldigt hvad vi gør, så kan vi 
argumentere for at vi har nået det. Der 
er ingen indikatorer, hvor de kan måle 
os på. Strategien er meget luftig – vi 
skal f.eks. have 5-6 professorer, men 
spørger man ind til så er svarene også 
meget vage. Jeg synes at vi kan bruge 
strategibeskrivelserne til at vi kan gå 
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tilbage til SYL og hvis vi har et 
initiativ, så kan vi gå tilbage til dem – 
og sige at vi har en ide, det flugter med 
jeres strategi og så får man nemmere 
ja. Jeg føler mig ikke så forpligtet til at 
leve op til. Fordi den er så vag. Jeg er 
mere forpligtig overfor vores egen 
strategi – fordi den har vi lavet.  

Hvis vi så taler ned i vores strategi – 
er vi 2 klare nok om hvad vi skal i 
afdelingen? 
 
 
 
 
 
 
Det er jeg enig med dig i… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er det fordi vi ikke har været klare i 
hvad deres rolle har været i forhold 
til det med Strategi og vi har ikke 
været klare overfor dem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det skisma der kommer frem, det 
bliver endnu mere tydeligt hvis ikke 
det ved hvad det er man skal byde 
ind på. Jeg synes også vi skylder 
lægerne, at vi har en forventning om 
hvad det de skal løfte. 
 

Nej  
Vejen til helvede er brolagt med 
dårlige undskyldninger – det er vi 
ikke. Det er vi ikke fordi vi begge skal 
mærke os frem til hvad det er vi skal 
sammen – jeg har aldrig prøvet det før 
– balancen i det. Så tror jeg vi har haft 
nogle forventninger til vores 
mellemlederlag, som har været 
urealistiske. 
Vi har haft en forventning om at de 
har haft en ambition om at de gerne 
ville være selvledende og at de har 
forventet at vi har stukket strammere 
regler ud. Vi har haft det sådan, at vi 
vil ikke være mor og far og vi skal nok 
lade være med at blive skuffede. Det 
har så medført apati i det i et eller 
andet omfang. Vi har nok i den proces, 
hvor vi gerne har villet aflevere noget 
af bolden – noget af 
ledelsesstrategiarbejdet ud i butikken, 
der har vi ikke været klare nok i hvad 
det har betydet. Vi har ikke kridtet 
banen op – ikke sagt hvad er det du 
har at spille med, hvad kan ikke 
diskuteres og hvor skal vi hen. Det har 
været for vagt – kan I ikke komme 
med nogle sjove projekter, så skal vi 
nok gå i gang – der tror jeg at vi skal 
være mere klare i spyttet – nogle 
gange melde ud, at det er sådan her 
det bliver. Jeg kan ikke så godt lide det 
– jeg kan bedst lide at have et projekt 
hvor alle er enige og med i loopet – 
men der nok noget hvor vi må sige, at 
sådan er det bare. 
Både det – men selvom vi havde været 
klare og kommunikeret klart ud, så 
tror jeg ikke de havde været klar til det 
– de er ikke der. Vores 12-12 
illustrerede at de teams vi har i 
afdelingen ikke er klar til at tage imod 
– det er de ikke af forskellige grunde. 
På lægesiden er de det ikke pga at det 
ikke en del af deres mindset, de 
tænker det ikke som ledelse og så tror 
jeg som hold er der et problem i at 
afd.spl føler sig så alene, så hvis man 
er så alene, så vil man heller ikke tage 
ansvar. Så det at spl har overblik og 
kompetencer til at lave arbejdet, men 
er blevet efterladt af den læge der skal 
spille ind i teamet – det har 
handlingslammet afsnitsledelserne og 
det tror jeg ikke jeg har vært bevist om 
at det var så udtalt. Når vi så giver 

Urealistiske forventninger til 
mellemledere – vi tror de gerne ville 
være selvledende… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har ikke sat rammen godt nok – 
ikke være klare i de forventninger vi 
har haft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Være mere klare i spyttet – melde ud 
om de ting, der bare skal klares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teams – ikke sammenspillede. 
Afd.spl der har kompetencer og 
overblik, men føler sig alene – læger 
der ikke er klar over deres ansvar i 
det. Det medfører at de ikke vil have 
ansvaret når vi giver det til dem. 
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Jeg tror bare også det er naturligt 
når man kommer ind i et job som 
dette, begge to – så har der været 
mange praktiske opgaver som vi 
skulle have løst og nu rammer 
virkeligheden os – eller måske er vi 
klar til at rykke på det. 
 
 
 
 
 
 
Er vi nu at være mere klar – efter 
vores møde med SYL i dag har gjort 
noget mere klart for mig – vi må selv 
sætte rammen – og kan vi gøre det 
til afsnitsledelserne det nu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altså vi to skal være mere klar med 
plan inden det skal ud. 
 
 
 
 
 
 
Jeg synes at man gerne skal tage 
læring af sådanne møder – hvad 
skete der egentlig og hvad var vores 
opgave i det. 
 
 
 
 
 
Ja – og en seriøsitet, som du eller 
ikke får 
Og vi skylder også afsnitslederne at 
vi er forberedt. Kunne en metode 
være, at snakkede med dem 
enkeltvis – for nu er de sendt dem 
hjem med en opgave 

dem noget ansvar, så vil de ikke have 
det.  
 
 
 
Og det hængeparti vi har – nu tror jeg 
ar jeg har fået fra alle omkring 
funktionsbeskrivelserne, så genbesøg 
det. Så hvis der skrives at du (læge) 
har et ansvar for drift og daglig 
ledelse, så skal vi snakke om hvordan 
– din adfærd i det – betyder det at du 
som ansvarlig læge skal være tilstede 
hver dag, f.eks. Har du samtaler med 
de læger der er, HR – helt ned i 
adfærdssnak. Men vi har nok snakket 
meget og informeret meget og forsøgt 
at italesætte og overbevise, men ikke 
gjort så meget, vist hvordan vi gør det 
– rent praktisk. De skal være synlige 
og tilstede – men skal Klaus så være i 
B75.  Det har vi ikke været klare på 
det. – vi har heller ikke været klar over 
det. Vi har ikke erkendt det. 
 
 Jeg tror du har ret i at der har været 
noget løben i gang og vi har jo begge 
efterlyst, hvornår vi skulle i gang med 
at udvikle og ikke bare drifte. Det er 
måske vores ledelsesmodenhed, som 
ikke har set – at det kunne vi egentlig 
selv bestemme hvornår vi ville i gang 
med det. 
Jeg synes man lærer noget hele tiden 
– får syn på hvornår det går galt og 
vores møde i mandags, var et helt 
gennemført lortemøde!  
 
Jeg tror for mit vedkomemnde skal 
være lidt mere gennembearbejdet 
inden vi lægger det ud. Vores møde i 
går aftes, hvor Niels W siger at det er 
rart, bare at kunen tale ud af posen, 
uden der skal være en stram 
dagsorden. Det tror jeg kun lykkes 
fordi vi er mennesker der alle taler det 
samme sprog. Det kan vi ikke i 
afsnitsledelsesgruppen, for vi taler 
ikke sammen sprog – vi er nødt til at 
sætte os og bære specifikke. Vi skal 
være opmærksomme på at det skal 
være mere færdigt, inden vi tager dem 
med. 
Ja – man siger jo at til 1 times møde 
skal man forberede sig i 3 timer – og 
hvor meget forberedte vi os inden – 
det gjorde vi faktisk ikke rigtigt. Der 
må man bare sige, så er den 
konstellation heller ikke stærkere. Vi 
skal være mere klar – der hvor vi taler 
strategi – ledelse, der skal vi forberede 
os bedre.  
 
Vores adfærdsændring kunne være at 
der skal lægges forberedelse ind før 

 
 
 
 
 
Snakke adfærd. 
Talk the walk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mere forberedelse og 
gennembearbejdning af strategi og 
andre planer vi lægger ud – ikke 
lægge så mange frø – det skal være 
mere afklaret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det giver magt at være godt 
forberedt – og viser seriøsitet og det 
skylder vi vores mellemedere 
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Det giver også noget tryghed for os, 
at det bliver afleveret og vi kan svare 
for os – det gør at vi blvier mere 
modstandsdygtige overfor de 
spørgsmål der kan komme.  
 
 
 
 
 
 
 
Jeg er helt enig med dig – alt skal 
ikke i plenum – der kan være noget 
befriende i at sige sådan er det. 

mødet. Det med at åben kalenderen og 
se – åh – møde i SYL om ½ time – et 
duer ikke.  
Niels havde ikke forberedt sig inden 
mødet. 
Det giver enorm meget magt, at man 
har styr på hvad der skal tales om 
Ja – så lige pludselig så kan man 
komme igennem med alt muligt – 
primært PCI, etc. 
 
Det er i hvert fald svært at få en 
opgave, når dem der stiller opgaven 
ikke selv ved vad det går ud på. Så det 
er klart, at hvis vi gør det omvendt, 
forbereder  det vi kan, tager det i den 
store gruppe, så skal vi være meget 
godt forberedt til at atarte med og den 
opgave de får med hjem skal være 
meget godt defineret og det er klart at 
nogle at tingene vil være smartere at 
tage enkeltvis. Tag f.eks. den 
driftsskabelon – hvis vi nu siger at vi 
gerne vil lave en struktureret måde at 
gøre det på, så giver det mening at 
gøre det i plenum, vi kommer med et 
stramt styret oplæg og får indspark fra 
hinanden – hvor alle hører det virker 
også synergistiks. Hvis vi sad hver for 
sig, ville det være os der sad og 
syntetiserede indholdet. Når vi er 
færdige med at smage på det, så skal 
det ud til dem alle sammen.  
 
 
Når de så har fået opgaven, og 
afleveret tilbage til os, så forpligter vi 
os på at svare dem tilbage. Vi skal 
kunne svare retur.  Den sidste del på 
sløjfen når vi har afleveret en opgave, 
at vi får svaret dem. 
Den anden ting er, at vi i højere grad 
kommer til at sige sådan er det bare – 
uden det skal diskuteres. Det kommer 
ikke i plenum – der skal ikke spørges. 
 
Og det er også fedt at få det at vide – 
man husker det fra sig selv. Det har vi 
været omkring og det skal vi ikke 
diskutere. I øjeblikket kan man blive 
sur – men hvis det er man drages ind i 
en dialog, hvor det alligevel ikke skal 
diskuteres, så giver det ingen mening. 
Det med at komme med i en dialog, 
hvor der er taget en beslutning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klare i mælet – ikke til diskussion 

Når man taler faglig udvikling – 
hvad gør det ved dig: 

Jeg synes at det er enormt opløftende 
og sørge for at voksne mennesker 
bliver dygtigere. Blive ved med at have 
en kultur hvor er god til at være dårlig 
til at noget og så blive bedre til det – 
det er fedt. Hele tiden understøtte ikke 
at gå i stå, for hvis du først er gået i 
stå, så er det sindssygt svært at 
komme tilbage igen. Udvikling fagligt 

Meget opløftende at lære noget nyt. 
Især voksne mennesker kan 
fortsætte med at lære nyt 
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– her eller andre steder, det er mega 
fedt. Både for organisationen, men 
også for individet. Jeg kan godt glæde 
mig over at nogen bliver dygtige – 
selvom det ikke er noget vi skal drifte 
dem med. Meget af dem omkring 
webinar har gjort at flere kan deltage 
– og det er rigtig godt. Alle kan melde 
sig ind på det. Det er helt lavpraktisk. 
Hvornår er det man går hjem med 
sådan en yes følelse – det er jo når 
man har gjort noget godt for andre, 
eller noget for sig selv. De yngre læger 
bliver tiltrukket af procedurer, fordi 
det er nemmere at måde hvor god man 
bliver. At gå en stuegang er sværere at 
måle. Der er noget drive i at lære 
noget. Vi kunne sagtens blive bedre til 
det. 

Fagligt fyrtårn – hvor er vi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møder med de andre afdelinger – 
det var jo vores hensigt at vi der 
skulle åbne op og til at kunen vise 
det. 
 
 
 
 
 
 
 
Vi skal lave en uddannelse for 
erfarne spl – hvor det er os der skal 
stå for det 

Vi er jo højere end de andre 
kardiologiske afdelinger i regionen. 
Når vi snakker ind i byen, så har de 
faktisk meget respekt for os. Jeg tror 
stadig væk det med fyrtårt, at billedet 
er at vi lyser på de andre afdelinger og 
gør dem mere lysende og viser vej. Der 
er vi stadig for siloopdelt. Men vi er 
fagligt her ret gode, men vi har isoleret 
os i forhold til de andre sygehuse. Jeg 
tror vi er bedre til at arbejde sammen 
med OUH og RH end her i regionen. 
Det vi mangler for at komme i mål, at 
tage det ansvar på os i forhold til at 
tage det ansvar på os at være det store 
sygehus i denne region og skal hjælpe 
de andre sygehuse med det hele. Det 
kan også være at give dem en sjov 
opgave. At vi ser os selv som nogen der 
har en forpligtelse i at hjælpe Holbæk, 
Nykøbing. 
 
Så har vi talt om subspecialisering i 
vores egen butik – at der er en 
iskæmilæge, en arytmi læge – som 
man altid kan fat på og få sparring 
med – i stedet for at ringe til en ung 
HU læge – det kan man godt forstå er 
svær for dem udefra. De vil have den 
ypperste faglighed. 1 til 1 – der er 
kompetencerne der til det – også på 
sygeplejesiden. 
  
Super god ide. 

Vi mangler at være det store sygehus 
i regionen og hjælpe de andre 
sygehuse med det hele. 

   
 
Transskribering af interview med patient 1 (Karkir) 

Spørgsmål Svar Kodning 
Er du vant til at komme i 
sundhedsvæsenet? 

Nej – jeg var inde for at blive 
opereret for 1 måned siden og har 
ellers aldrig været indlagt 

 

Hvad er der sket i dit forløb Nu ligger jeg her på grund af 
infektion i mit sår og skal have 
antibiotika i 14 dage.  

 

Kan du sætte ord på hvad der betyder 
noget, når du er patient? 

At man har det rart og hyggeligt, at 
man kan tage sjov med hinanden – 

God stemning - humor 
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så dagen ikke bliver så lang – både 
med personale, men også med 
medpatienter. 

Er det ok at ligge på en 4-sengsstue Det er ok – det ville være kedeligt at 
ligge alene. 

 

Synes du at personalet har tid til dig? 
Hvad gør det ved dig? 

Ja – for det meste. I dag er jeg blevet 
sprunget over. 
Det er ok – så bliver min forbinding 
bare skiftet her i aften i stedet for.  
Det er jo ikke til at spå om.  
Jeg fik ikke talt med en læge, men det 
er altså ok. Man kan jo ikke forudse 
hvad der sker og hvis der kommer 
noget akut ind, så er det ok. 
Det betyder ikke noget for mig. 

 

Den pleje og behandling vi gør ved 
dig –er der styr på det? Bliver 
tingene gjort som lovet 
 
Er der tid til omsorg? 
 
Du har ikke noget at klage over? 

Det synes jeg… 
 
Jeg har ikke oplevet noget der ikke er 
i orden 
 
Overhovedet ikke  
 

 
Alt er i orden 

Nu er det jo første gang du er 
indkaldt, den viden som du kan 
mærke spl og læger har er den som 
den skal være.  

Jeg havde jo ikke lige regnet med at 
skulle indlægges igen, men sådan er 
det jo. Der var jo ingen der vidste at 
der ville gå infektion i det. 

 

Er kvaliteten god – får du den 
information du skal have? 

Ja – det synes jeg. Fortæller det så 
jeg kan forstå og det er vigtigt. 

 

Inden du blev undersøgt noget 
omkring din operation? Via Google, 
ringede til en ven, for at søge 
information? 
 
Blev du henvist via egen læge? 

Pt griner – nej – jeg har slet ikke den 
slags.  
 
 
Ja – det var sygeplejersken, der 
henviste mig til trykmåling af 
fødderne. Jeg har haft ondt i mit ben 
i flere år og er også blevet talt med 
mig om at jeg burde holde op med at 
ryge. 
Så kom jeg til CT-scanning og 1 uge 
efter fik jeg en tid i amb og ugen efter 
var jeg indlagt her til operation. Jeg 
bruger ikke google – men har været 
tryg ved og stoler på hvad lægerne 
har sagt. 

 

Fik du anbefalet noget – altså hvis du 
vælger det, eller fravælger det? 

Det er jeg sådan set blevet for år 
tilbage – hold op med at ryge – hvor 
de sagde at jeg ville ende med et 
træben og jeg svarede at så er det jo 
godt jeg arbejder ved en tømrer  
 

 

Du vidste godt at du f.eks. skulle 
holde op med at ryge? 

Ja – tobakken har nok ikke gjort det 
bedre, men min far led også af dårligt 
blodomløb og han røg ikke. Jeg 
prøver at holde op nu. 

 

Men det er jo det valg man har som 
patient – at træffe sine egne valg. 

Mads (lægen) sagde til mig, at jeg 
burde holde op – men hvis ikke, så 
kommer du jo ind til os igen, fordi de 
kunstige årer ikke holder så godt. 

 

Har du brug for hjælp til rygestop – 
tyggegummi, plaster, henvisning til 
kommunen? 

Nej.  

Hvad betyder det faglige niveau Så stoler man på at de ved hvad de 
har med at gøre. Folk skal jo lære det 
og jeg har lagt arm til blandt andet 
venflon – og det har jeg det fint med. 

Stoler på at de ved hvad de har med 
at gøre. 
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Det bliver man da nødt til. 
Sygeplejersken havde også sagt til en 
kollega, at jeg godt ville lægge arm til. 

Hvad skal vi blive bedre til? 
Har dine pårørende sagt noget? 

Jeg har slet ikke noget klage over. 
Næhh. 

Ingenting at klage over 

   
 
 
Transskribering af interview med patient 2 B71) 

Spørgsmål Svar Kodning 
Vil du fortælle om din tilknytning til 
sundhedsvæsnet? 

Lige i øjeblikket er jeg ekstra meget på 
sygehuset, men ellers startede det 
med at jeg i 2001 fik atrieflimmer 
meget ofte og hvor jeg skulle stødes 
ofte. Jeg skulle starte i 
blodfortyndende behandling, fik 
forskellig medicin. Jeg har svært ved 
at tåle medicin. Da jeg fyldte 65 år 
flyttede vi her til Roskilde, blev jeg 
tilknyttet AK klinikken her og får her 
målt min INR. Jeg har fået større 
tilknytning til hospitaltsvæsenet. Har 
været indlagt 2 x til stød og også 
Ablation 2 gange – uden held. Jeg er 
her i gennemsnit en gang om ugen. 
Jeg kan godt lide tilknytningen til jer, 
det giver mig noget – at jeg er 
genkendt som patient og jeg kender 
jer. Synes det er vidunderligt at 
komme ud elevatoren og så siger 
sekretæren allerede til mig, at jeg er 
registreret – så er man velkommen og 
jeg føler mig tryg.  
Jeg er blevet tilbudt den anden pille – 
men det har jeg ikke lyst til at ændre 
det. 

Forklaring om tilknytning til 
sygehuset 

Hvad betyder noget for dig som 
patient? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så det relationelle betyder meget for 
dig? 

At jeg får resultatet med det sammen 
og kan snakke med sygeplejersken om 
hvordan jeg ahr det – og om den 
medicin jeg nu tager for de andre ting 
og så bare tilknytningen her til 
betyder noget. 
Jeg var i en kort periode tilknyttet 
Køge og skulle så lære nye mennesker, 
der var ikke noget galt med de 
personer – men vil hellere komme 
her. Her kender de mig og det betyder 
noget at de ser mig som patient – kan 
se hvis jeg er træt en dag.  
Ja – det gør det altså. 
 

Hvad betyder noget – at der er 
besked med det samme 
At det er relationelt – de kender 
mig og jeg er tryg ved dem. 
 

Gør det noget ved din tillid til 
systemet at du ved hvem der sidder 
her. 

Nej – jeg har tillid til systemet. Det er 
kun rent personligt at mødes med 
nogen her der kender mig. Det 
betyder noget at jeg kan være ærlig og 
komme og sige – f.eks. at jeg har 
drukket for meget rødvin, så ved jo 
godt at det gør noget ved INR. Men at 
det så tages med et smil på læben og 
godt humør. 
Jeg har ingenting at klage over. 

Tillid til systemet 
Jeg kan være ærlig – det betyder 
meget  
 
Godt humør og smil på læben 

Har personalet tid til dig? Altid – det synes jeg. Jeg er også selv 
opmærksom på ikke at sludre for 
meget, hvis der sidder en masse og 

Tid til mig og til at sludre ud over 
kontrol 
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venter. Men hvis der er tid så sludrer 
vi altid. 
Jeg har aldrig oplevet her at der ikke 
er tid. 
Pga mit CRP er for højt har jeg gået på 
Køge – og der er bare en anden 
stemning der.  
Altid oplvet venlig modtagelse her i 
Roskilde. 

Den information du får, tænker du 
over med hvilken kvalitet det er? 

Ja – det synes jeg, fordi hvis der er et 
eller andet, så går de med det samme 
ind og søger på at finde svar. Hvis jeg 
følte at der ikke var ordentlig svar, så 
ville jeg tage konsekvensen af det og 
melde fra på det. Jeg har gjort det på 
Frederiksberg. Jeg vil græde den dag 
sygehuset her lukker… Men der går jo 
lang tid. 

 
Kvalitet i information 

ER du en type patient der sidder 
derhjemme og googler? 
 
Gjorde du det i starten af din sygdom? 

Nej – ikke nu. Jeg ved jo hvad det 
handler om, har talt med 
Hjerteforeningen og er tryg ved det.  
Ja – for der vidste jeg ikke hvad det 
var. Det var jo på Frederiksberg – og 
der fik jeg ikke den bedste 
information. Da fik jeg bare et stød og 
de gik mere op i min kost, fordi jeg var 
noget overvægtig dengang. Jeg har 
aldrig røget. Da måtte jeg selv læse på 
det? Det gjorde jeg for min egen 
skyldt, for at følge med i hvad der 
skulle ske, men også at finde ud af om 
der var en grund til at jeg fik 
Atrieflimmer. Men så hjælp de mig i 
Hjerteforeningen og man aner jo ikke 
hvorfor man får det. Med min livsstil 
skulle jeg ikke få det. 

Tjekker op på sygdomme, 
undersøger via google – for sin 
egen skyld og for at være forberedt 

Du fortæller at du er i udredning for 
noget gigt – går du så ind og læser på 
det inden? 
 
Hvordan bliver du så mødt at 
personalet, når du er forberedt? 
 
 
 
 
 
Jeg hører dig også sige, at det er godt 
at få en dialog med lægerne? 
 
 
 
 
 
Det er jo godt det med at gå hjem og 
forberede sig inden… 

Ja – jeg aner jo ikke hvad det er. Så er 
jeg forberedt og kan spørge om noget 
mere præcist.  
 
Min egen praktiserende læge – jeg går 
i et hus hvor de er 3 læger og de 2 af 
dem er overbevist om at det er 
muskelgigt – men nu er jeg så sendt 
videre til en reumatolog – og han er 
lidt mere stejl, jeg lytter jo til ham – 
han er en speciel person.  
 
Ja – helt sikkert – det er jo dem der er 
fagfolk og jeg lytter til det. Så kan jeg 
finde på at gå hjem og google det og gå 
på Gigtforeningen, for at tjekke op på 
bl.a. medicin. Men jeg er altid 
forberedt og også nysgerrig med 
f.eks.-medicin. 
 
Jeg vil ikke bruge det til noget negativt 
– men mest for mig selv. 
 

Jeg stoler på fagfolkene – de ved 
hvad de har med at gøre 

Hvis der er noget vi skal blive bedre til 
– hvad skal det være? 

Jeg har ikke noget her i AK – jeg kan 
ikke forestille mig hvad I skulle gøre 
anderledes. I tager tiden til mig – 
spørger lægen hvis der er noget. Jeg 
synes det er så godt. 
 

Ingen klager overhovedet – jeg er 
så glad for at komme her. 
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Min mand er så glad for det går mig 
godt her hos jer. Så jeg har ikke andet 
end ros til hospitalet – jeg er glad og 
tryg ved at komme her. 

   
 
Transskribering af patient 3 (AK-klinik) 
 

Spørgsmål Svar Kodning 
Vil du fortælle om din tilknytning til 
sundhedsvæsnet? 

Lige i øjeblikket er jeg ekstra meget på 
sygehuset, men ellers startede det 
med at jeg i 2001 fik atrieflimmer 
meget ofte og hvor jeg skulle stødes 
ofte. Jeg skulle starte i 
blodfortyndende behandling, fik 
forskellig medicin. Jeg har svært ved 
at tåle medicin. Da jeg fyldte 65 år 
flyttede vi her til Roskilde, blev jeg 
tilknyttet AK klinikken her og får her 
målt min INR. Jeg har fået større 
tilknytning til hospitaltsvæsenet. Har 
været indlagt 2 x til stød og også 
Ablation 2 gange – uden held. Jeg er 
her i gennemsnit en gang om ugen. 
Jeg kan godt lide tilknytningen til jer, 
det giver mig noget – at jeg er 
genkendt som patient og jeg kender 
jer. Synes det er vidunderligt at 
komme ud elevatoren og så siger 
sekretæren allerede til mig, at jeg er 
registreret – så er man velkommen og 
jeg føler mig tryg.  
Jeg er blevet tilbudt den anden pille – 
men det har jeg ikke lyst til at ændre 
det. 

Forklaring om tilknytning til 
sygehuset 

Hvad betyder noget for dig som 
patient? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så det relationelle betyder meget for 
dig? 

At jeg får resultatet med det sammen 
og kan snakke med sygeplejersken om 
hvordan jeg ahr det – og om den 
medicin jeg nu tager for de andre ting 
og så bare tilknytningen her til 
betyder noget. 
Jeg var i en kort periode tilknyttet 
Køge og skulle så lære nye mennesker, 
der var ikke noget galt med de 
personer – men vil hellere komme 
her. Her kender de mig og det betyder 
noget at de ser mig som patient – kan 
se hvis jeg er træt en dag.  
Ja – det gør det altså. 
 

Hvad betyder noget – at der er 
besked med det samme 
At det er relationelt – de kender 
mig og jeg er tryg ved dem. 
 

Gør det noget ved din tillid til 
systemet at du ved hvem der sidder 
her. 

Nej – jeg har tillid til systemet. Det er 
kun rent personligt at mødes med 
nogen her der kender mig. Det 
betyder noget at jeg kan være ærlig og 
komme og sige – f.eks. at jeg har 
drukket for meget rødvin, så ved jo 
godt at det gør noget ved INR. Men at 
det så tages med et smil på læben og 
godt humør. 
Jeg har ingenting at klage over. 

Tillid til systemet 
Jeg kan være ærlig – det betyder 
meget  
 
Godt humør og smil på læben 

Har personalet tid til dig? Altid – det synes jeg. Jeg er også selv 
opmærksom på ikke at sludre for 
meget, hvis der sidder en masse og 
venter. Men hvis der er tid så sludrer 
vi altid. 

Tid til mig og til at sludre ud over 
kontrol 
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Jeg har aldrig oplevet her at der ikke 
er tid. 
Pga mit CRP er for højt har jeg gået på 
Køge – og der er bare en anden 
stemning der.  
Altid oplvet venlig modtagelse her i 
Roskilde. 

Den information du får, tænker du 
over med hvilken kvalitet det er? 

Ja – det synes jeg, fordi hvis der er et 
eller andet, så går de med det samme 
ind og søger på at finde svar. Hvis jeg 
følte at der ikke var ordentlig svar, så 
ville jeg tage konsekvensen af det og 
melde fra på det. Jeg har gjort det på 
Frederiksberg. Jeg vil græde den dag 
sygehuset her lukker… Men der går jo 
lang tid. 

 
Kvalitet i information 

ER du en type patient der sidder 
derhjemme og googler? 
 
Gjorde du det i starten af din sygdom? 

Nej – ikke nu. Jeg ved jo hvad det 
handler om, har talt med 
Hjerteforeningen og er tryg ved det.  
Ja – for der vidste jeg ikke hvad det 
var. Det var jo på Frederiksberg – og 
der fik jeg ikke den bedste 
information. Da fik jeg bare et stød og 
de gik mere op i min kost, fordi jeg var 
noget overvægtig dengang. Jeg har 
aldrig røget. Da måtte jeg selv læse på 
det? Det gjorde jeg for min egen 
skyldt, for at følge med i hvad der 
skulle ske, men også at finde ud af om 
der var en grund til at jeg fik 
Atrieflimmer. Men så hjælp de mig i 
Hjerteforeningen og man aner jo ikke 
hvorfor man får det. Med min livsstil 
skulle jeg ikke få det. 

Tjekker op på sygdomme, 
undersøger via google – for sin 
egen skyld og for at være forberedt 

Du fortæller at du er i udredning for 
noget gigt – går du så ind og læser på 
det inden? 
 
Hvordan bliver du så mødt at 
personalet, når du er forberedt? 
 
 
 
 
 
Jeg hører dig også sige, at det er godt 
at få en dialog med lægerne? 
 
 
 
 
 
Det er jo godt det med at gå hjem og 
forberede sig inden… 

Ja – jeg aner jo ikke hvad det er. Så er 
jeg forberedt og kan spørge om noget 
mere præcist.  
 
Min egen praktiserende læge – jeg går 
i et hus hvor de er 3 læger og de 2 af 
dem er overbevist om at det er 
muskelgigt – men nu er jeg så sendt 
videre til en reumatolog – og han er 
lidt mere stejl, jeg lytter jo til ham – 
han er en speciel person.  
 
Ja – helt sikkert – det er jo dem der er 
fagfolk og jeg lytter til det. Så kan jeg 
finde på at gå hjem og google det og gå 
på Gigtforeningen, for at tjekke op på 
bl.a. medicin. Men jeg er altid 
forberedt og også nysgerrig med 
f.eks.-medicin. 
 
Jeg vil ikke bruge det til noget negativt 
– men mest for mig selv. 
 

Jeg stoler på fagfolkene – de ved 
hvad de har med at gøre 

Hvis der er noget vi skal blive bedre til 
– hvad skal det være? 

Jeg har ikke noget her i AK – jeg kan 
ikke forestille mig hvad I skulle gøre 
anderledes. I tager tiden til mig – 
spørger lægen hvis der er noget. Jeg 
synes det er så godt. 
 
Min mand er så glad for det går mig 
godt her hos jer. Så jeg har ikke andet 

Ingen klager overhovedet – jeg er 
så glad for at komme her. 
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end ros til hospitalet – jeg er glad og 
tryg ved at komme her. 

   
 

Patient nr. 4 (B75) 
 
 

  

Kunne du starte med at fortælle 
hvorfor du er indlagt? 

Ja – i sidste uge havde jeg været på 
toilettet. Jeg ved ikke hvordan jeg var 
kommet ud af min seng, men vågner 
ude på toilettet og var fuldstændig 
bims i hovedet. DA jeg så kom ind i 
seng, så troede jeg at jeg ville få det 
bedre, men det gjorde jeg ikke og 
vækkede min kone- så synes hun at 
hun skulle ringe  112. Så kom de og 
det var jo fantastisk – de kan jo stort 
set klare det hele i ambulancen. De 
ringede til Slagelse og fik besked på at 
køre direkte her til og da jeg kom her, 
så var det hele stort set klar. Så var 
patient allerede da jeg kom ind i 
ambulancen. 

 

Er du vant til sundhedsvæsnet? Nej – jeg fejler ikke noget og vidste 
ikke jeg havde noget med hjertet. 
Havde noget for år tilbage, hvor jeg 
blev svimmel, gik til lægen, der sagde 
– vi indlægger dig. Så blev jeg 
undersøgt alle vegne og fandt ikke 
noget. Lægen sagde – gå op af 
Munkebakken 2 gange om ugen og 
hvis du kan det, så er der ikke noget i 
vejen. Og det har jeg så gjort siden.  

 

Hvad betyder noget for sig som 
patient? 

Klimaet omkring mig betyder stort set 
det hele. Den behandling man får, 
omgivelserne omkring en, 
forplejningen betyder også noget.  

Klimaet – alle omkring mig som 
patient 

Inden indlæggelse har du ikek haft 
tanker, hørt noget fra andre, omkirng 
hvordan tingene fungerer i 
sundhedsvæsnet? 

Jeg bor i Næstved, hvor vi har flere 
personer der har været indlagt – også 
her i Roskilde. Jeg har kun hørt noget 
godt fra alle. 

 

Er der tid til dig som patient? Der er tidspunkter hvor der er travlt. 
Men selvom der er travlt, så har de 
tid. De kommer ind og siger pænt 
godmorgen og hvis jeg mangler noget 
så henter de det til mig. Vi kan godt 
mærke at nogle gange så er der travlt, 
og andre gange, så kan vi kun høre at 
de snakker om cykelløb i den anden 
ende af gange. De præsenterer sig – 
og det er alletiders. 

Selvom der er travlt har de altid tid! 

Du ligger på en 2-sengsstue Det er helt fint, men jeg ville gerne 
have haft vinduespladsen . Det ville 
være rart at kunne se hvordan vejret 
var. Jeg har ligget sammen med 4 – 
den sidste er lidt dement og han kan 
ikke helt finde ud af at han ikke skulle 
på turne. Eneværelse synes jeg ikke 
om – men måske at man kunne lægge 
patienterne sammen sådan 
aldersmæssigt – det vil være fint. 

 

Den information du har fået – er der 
viden bag? 

Både sygeplejersker og læger er 
velinformerede. Jeg har ikke haft 

Faglig dygtighed betyder meget – få 
svar på spørgsmål 
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noget at klage over og hvis jeg ahr haft 
noget at spørge om så har jeg fået det 
at vide.  

ER du sådan en type patient der 
googler alt muligt inden indlæggelse? 

Ja – hvis det var noget planlagt, så 
kunne jeg godt finde på at gå på nettet 
og se og finde ud af hvad det er. Jeg 
vil jo gerne vide hvad fa’en jeg fejler! 
Jeg vil gerne være lidt forberedt – jeg 
er lidt nysgerrig. Der var noget med 
det blodfortyndende og nu har jeg fået 
nogle oplysninger omkring det jeg kan 
læse. Jeg synes det er fint at få den 
viden fra personalet. 

Ja – til at undersøge på nettet, så er 
man lidt forberedt. 

Hvad betyder det faglige niveau for 
dig? 

Det synes jeg jo er godt, jeg ville være 
utryg hvis ikke jeg følte jeg kunne få 
svar. Men her er det sådan, at en spl 
har svaret – det ved jeg ikke, men jeg 
skal nok finde ud af det. Så er hun 
kommet tilbage efter ½ time og svaret 
– det synes jeg er fint. Man kan ikke 
vide alt. 

 

Er der noget vi kan gøre anderledes – 
bedre? 

Ja – nogle bedre senge! Puder 
snakker vi slet ikke om . Næste gang 
tager jeg min egne pude med. En nat 
fik jeg en ekstra, så hjalp det lidt. Jeg 
ligger ikke godt på ryggen og kunne 
kun bruge den ene side – så sover 
man ikke så godt.  
Jeg har fået en alletiders behandling. 

 
Bedre senge og puder  

 
Transskribering af patient 5 (Kardl lab) 
 

Spørgsmål Svar Kodning 
Kan du starte med at fortælle om 
grunden til at du er indlagt? 

Jeg har i perioder på 3 uger haft ondt 
i hjertet og har brugt NGL hver dag, 
så vidste jeg godt at der var noget her 
jeg skulle kigge på. Så var jeg hos min 
egen læge og han indlagde mig med 
det samme – og det var i mandags. 
Jeg bliver så sendt hjem for at vente 
på at få en KAG – men bliver allerede 
ringet op dagen efter og besked om at 
komme i dag. Det var fantastisk. Nu 
har jeg fået den stent og haft en god 
oplevelse. Jeg har fået lavet det 3 
gange tidligere. 

 

Du havde tidligere haft hjertestop? Ja – der arbejdede jeg i Skejby og 
fladt ud af min lastbil med hjertestop 
– der var jeg heldig! 

 

Hvad betyder noget for dig som 
patient? 

At jeg føler mig tryg! Det må jeg sige 
Det gør I ved at der generelt er en god 
stemning, personalet imellem og med 
mig som patient – lidt positivitet og 
sjov og det skal nok gå det hele, det 
har jeg det sindssygt godt med. I 
stedet for nogen der ikke siger noget 
og virker lidt sure, der synes jeg det 
her er genialt. Stemningen gør så 
meget. Jeg ved godt det kan være 
svært for en sygeplejerske at være i 
godt humør hele tiden – men sådan 
har vi det jo alle sammen. Dagene 
bliver nemmere når man er i godt 
humør – og man kan mærke at de 
godt kan lide ar arbejde her. 

Tryghed 
 
God stemning – positivitet, sjov og 
god stemning. 
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Har personalet tid til dig? Ja – helt bestemt. Jeg kom 45 
minutter før tid, men blev kaldt ind 
med det samme. 

 

Du har jo nok fået en del information 
– hvad betyder noget for dig at du får 
en god information? 

Det fortæller mig hvad der skal ske – 
at der er en risici – men når man får 
den, så er det jo en nødvendighed. 
Jeg ved at I gør det bedst mulige. 
 
Jeg havde dog en dårlig oplevelse da 
jeg havde haft hjertestop – blev 
overflyttet fra Skejby til Køge og da 
jeg skulle hjem der fra blev jeg ikke 
informeret om at man kan få psykiske 
problemer efter et hjertestop. Det var 
lige det der skete – jeg røg ned i et 
hul og fik en depression – men hvis 
jeg havde været informeret om det, så 
tror jeg ikke at det var sket. 

 

Betyder det faglige niveau noget for 
dig? 

Ja det lægger jeg mærke til. Hvis jeg 
f.eks. spørger ind til noget jeg er i 
tvivl om, så betyder det en del, at 
svaret der kommer er fra nogen der 
ved noget om det de snakker om. I 
dag sagde jeg at jeg aldrig havde set 
en stent og så finder de en frem med 
det samme. 

Fagligt niveau giver tryghed og tillid 

ER du sådan en type patient, der 
undersøger alt om din sygdom – også 
inden indlæggelse? 

Nej – når jeg kommer her, så får jeg 
de informationer jeg skal have. Jeg 
har ikke brug for at google og køre 
rundt i lægefagligt system, for at 
finde ud af hvad jeg fejler – jeg har 
meget mere brug for at komme her og 
få det direkte. På google kan du jo 
ikke altid få det rigtige svar -  jeg har 
meget mere brug for at spørge ind og 
få svaret om mig. Det er jeg meget 
mere tryg ved. Jeg ville også hellere 
ringe til jer, hvis jeg kommer hjem og 
er i tvivl.  

Google kan ikke give alle svar. 
Det relationelle betyder meget og at 
stole på de fagprof. 

Hvis nu der var et eller andet du synes 
vi skulle gøre bedre – eller generelt i 
sundhedsvæsnet, hvad kunne det så 
være? 

Nej – det synes jeg faktisk ikke. Og 
hvis nu der var et eller andet, ved jeg 
ikke om jeg kunne finde på at sige 
det. Det her er jo jeres verden og ikke 
min. Tror ikke jeg kunne finde på at 
blande mig – så skulle det virkelig 
være alvorligt. Min kone har KOL og 
har været her mange gange og vi har 
altid kun haft gode oplevelser – 
overhovedet ikke.  

Ingen klager! 

 
 

Transskribering af fokusgruppeinterview basissygeplejersker 
Spørgsmål Svar Kodning 

1. Opgave – tegn en 
cirkle på et stykke 
papir og inddel 
den i drift, 
udvikling og 
forskning. Hvor 
meget tid bruges 
der på hver del. 

 

 T: Ikke repræsentativt da jeg ikke har 
været så lang tid i afdelingen. Derfor fylder 
drift meget, da jeg skal læres op. Mam 
fornemmer at der sker udvikling og vi især 
i rehab bidrager med noget. 
Kvalitetsarbejde har jeg ikke set så meget 
af. 

 S: 5 % forskning, 5 % udvikling og resten 
drift. Tallet er måske list større omkring 
udvikling, da der kan ske noget ikke 
formaliseret. 

Drift fylder forholdsvis meget – 
ca 60 % - 90 %. 
 
Uvished om hvad er udvikling? 
Hvordan er det defineret? 
 
Forskning er kun drevet af læger 
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 H: 5 % forskning – men tror det er for 
meget, kan slet ikke komme i tanke om 
noget forskning. 30 % udvikling – men vi 
har også mange nye sygeplejersker og er 
det udvikling at få lært dem op?? 
Udvikling er hvad vi ligger i det. Vi andres 
praktiske erfaring man lærer videre, men 
er det den nyeste viden er jeg faktisk 
usikker på.  

 M: Vi er jo en ny afdeling og der er ikke 
meget forskning- har tegnet en streg. 
Udvikling er der meget af, mest på 
sygeplejeområdet, vi skal starte en ny 
afdeling op, Vi har brug for at få lavet 
nogle planer da det er så nyt. Der sker ikke 
noget sådan rigtig formelt, men der sker 
rigtig meget. Det har vi behov for – det 
fylder meget så vi kan gøre det godt for 
patienterne. Der bliver givet meget plads 
til det i vores afdeling og folk er meget 
interesserede i det. 

 C: Driften fylder ¾ og måske er det endnu 
mere. Forskning fylder måske for meget, 
men det er lægeforskningen og nogle 
gange fyldr den næsten på bekostning af 
driften. En læge kan komme og rydde 
bordet, på grund af en patient der skal 
være med i forskning. Det har ingen 
inddragelse på sygeplejerskerne og det 
kunne jeg godt tænke mig. Ikke meget 
sygeplejeudvikling. 

 L: Jeg tror også på vores afdeling at det 
går meget op i drift – når vi hører om 
forskning så er det lægeforskning- ikke 
sygeplejerelateret. Bianca prøver at 
motivere os og udvikle os. Så har vi tavler. 
Driften er stor og forskning og udvikling 
fylder måske samlet ¼. 
 

2. Hvad tænker I om 
hinandens 
fortællinger? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad kan det skyldes, at vi 
ikke prioriterer det? 

M: det går meget igen – meget lægernes forskning, 
glemmer lidt at sygeplejerskerne er dem der er 
tættest på patienten og det kunne være ønskværdigt 
at der også var mere sygeplejeforskning. 
H: Det er tankevækkende at der bliver sagt at det er 
lægerne der er bedre til at tage sig tiden og til at 
prioritere forskning, frem for at vi som spl er mere 
blandet ind i driften og patienterne. Skal vi lære af 
lægerne – sige at der skal være mulighed for at 
forske. Lægerne har en anden vinkel på det. 
C: Ja – det er som om at lægernes dagsorden 
overruler – tager den ekstra tid.  
H: Måske er det en fejl fra sygeplejerskerne, 
servicerer, vi er stadig af flinkeskolen, hvor vi ikke 
tager os tiden. Det handler om tid og ressourcer og 
vi prioriterer ikke forskning. 
H: Manglende viden og hvad kan jeg rykke med. 
Kan jeg faktisk – hvad kan vi gøre i afdeling. Det 
handler om viden og mentalitet. For mig handler 
det stadig om patienten i første række. Hvis vi skal 
udvikling, så skal der måske prioriteres lidt 
anderledes en gang imellem. 
S: Jeg tænker at det med udvikling kræver måske 
en mere fælles definition på hvad udvikling er. Der 
kan være noget vi kalder udvikling, som måske ikke 

 
Ønske om mere 
sygeplejeforskning 
 
Flinkeskolen – vi prioriterer det 
ikke selv 
 
Hvad er udvikling – der er brug 
for en definition 
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er det – oplære nye kollegaer er måske ikke 
udvikling. Når jeg tænker udvikling, så er det noget 
der er skrevet ned på et stykke papir – nu skal vi 
prøve at udvikle dette.  

Tænker I andre også det – 
at der ikke er sat nok ord på 
det vi skal? 

M: Det har også noget med kulturen at gøre, hvis 
ikke man tager tid til det, så flyder det ud. Hvis man 
altid prioriterer at fokusere på patientplejen og 
hjælpe de andre, men der faktisk er tid til gå fra og 
fordybe sig, snakke ting igennem. Man skal ændre i 
ens personalegruppe i at prioritere udvikling. 

 

Er mindsettet blandt 
kollegaer, at man giver tid 
til hinanden – hvis der er 
en der skal gå fra til 
udvikling? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Måske tænker vi forskelligt 
når vi tænker udvikling? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det jeg trækker ud af det I 
har sagt nu er, udvikling 
måske ikke er defineret 
klart nok, det kan være 
mange forskellige ting – 
måske er der behov for at 
finde ud hvad er udvikling 
her hos os – man har 
måske en forestilling om at 
der ikke sker noget og det 
gør der så måske alligevel… 

H: Vi har administrative dage – jeg skulle have haft 
det i dag, men der var for travlt. Men generelt synes 
jeg der er tid og rum og forståelse fra kollegaer til at 
kunne gå fra – der er også mange dage der ryger 
pga travlhed, men vi prøver virkelig at fastholde de 
dage man har tid sat af til at gå fra. Er udvikling når 
jeg sidder med arbejdsmiljø? 
C: Jeg oplever helt klart at det bliver prioriteret at 
når man er er på andet arbejde, der er de lidt 
urørlige og bliver ikke trukket ind for at hjælpe på 
stuerne. Måske er det med udvikling ikke defineret 
– det med at lære fra sig, er det anderledes end der 
hvor man skal ringe  
hvis man har et projekt. Udvikling er lidt bredt. 
C: JA – er det noget der skal munde ud i en poster, 
eller er det at lære en ny kollega op. 
M: Jeg har fortalt i dag i afdelingen at jeg skulle 
med i fokusgruppeinterview og hvor vi snakkede 
om at vi ikke har noget udvikling – men så spurgte 
jeg lidt mere ind til det, hvad er det så vi har gang i 
når vi laver patientplaner og foldere – f.eks. har vi 
hvilestuer, hvor vi har lavet en struktur over 
hvordan vi modtager patienterne og den udvikler vi 
hele tiden på, det satte nogle tanker i gang hos os i 
karkir – at vi laver jo faktisk udvikling – men man 
tænker ikke over at det er udvikling. Man synes det 
skal være noget der kommer højere oppe fra, men 
det behøver det jo ikke at være. Så det er lidt 
interessant at se på hvad man egentlig har gang i. 
Tora: Mit indtryk er der er nogle uddelegerede 
ansvarsområder og så er det din tjans, så er der 
hygiejnefunktionen, og andet. Det bliver nemt 
meget isoleret og man deler ikke nødvendigvis den 
viden man har med andre. En fælles definition, 
mål, arbejdsgrupper. 
 
H: Ja – det er da super ærgerligt, hvis man bilder 
sig selv ind hvis der ikke sker noget, at så sker der 
måske alligevel noget i det små. 
Søren: Vi kan jo tale med om at der er sket rigtig 
meget frem til i dag, meget af den udvikling vi 
hænger os op af i dag, det er den lægefaglige 
udvikling – men jeg synes der er en langt større 
refleksion over i dag, hvad vi går og laver, så jeg 
synes vi rykker os.  
L: Men er det også det der sker nogle gange at 
sygeplejefaget er lidt svært at definere – vi går og 
tror at det er lidt udefinerbart. Hvad er det vi gør ud 
over at passe og pleje patienten og ikek bare er den 
der læner sig op af lægen. Hvad er det vi skal tænke 
på at udvikle – måske en ny definition på hvad 
sygeplejersken er i dag, kontra da S f.eks. blev 
uddannet. Vi kan mærke at der er sket noget, men 
ikke præcist hvad det er. 

Det er acceptabelt at kollegaer 
går fra tid udvikling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fælles definition, mål, 
arbejdsgrupper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sygeplejefaget kan være svært at 
definere 
 
Være mere målrettede 
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H: Måske skal vi være lidt mere målrettet – vi gør 
det sådan lidt tilfældigt og ved ikke helt hvornår det 
er udvikling – ikke så tydeligt. 

Hvad gør udvikling ved jer? 
Hvad bidrager det med? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan kan man skubbe 
til det? Det er jo ret 
interessant – hvordan kan 
man få en kultur, hvor det 
er ok at dygtiggøre sig på 
andre tidspunkter end når 
man er på arbejde? 

H: Jeg kan blive lidt høj når jeg har været på kursus 
og har lært noget nyt – det giver noget drive. Når de 
nye sygeplejersker kommer tilbage fra 
efteruddannelse, de kommer tilbage med ny viden, 
der faktisk er med til at udvikle afdelingen. Det 
giver noget tilfredsstillelse. 
C: det giver også en fornemmelse af at det ikke bare 
er drift og handler om alle de patienter man skal 
igennem. Her er der noget vi kan gære noget ved. 
M: Jeg synes også det giver noget tryghed, både 
fordi du gør noget bedre, både for vores arbejdsdag, 
men også for patienterne – så man får udvikling og 
forskning at det her giver mening. Trygheden er 
med til at det giver mening. Når man har den 
nyeste viden, så ved man også at man er med, 
opdateret på D4 – det kan nogle gange være lidt 
svært. Når andre kommer med det de ved, så stoler 
man på det, men man skal også selv holde sig 
ajourført. Der er mange med meget erfaring, men 
det er ikke sikkert at det er ny viden og det skal man 
selv have ansvaret for at følge op på. 
H: det synes jeg var interessant ved CAPAN – var 
det nogle og 20 % som ikke synes man var forpligtet 
til at opsøge ny viden – det var interessant.  
T: Jeg ved ikke helt hvordan det er her, men jeg tror 
måske det er sådan generelt at viden skal serveres – 
ikke noget man selv skal tilegne sig og ikke i 
fritiden. Jeg synes godt man kan læse faglitteratur i 
fritiden, hvis det er noget man brænder for. Det er 
også en kultur at man ikke vil gøre det i sin fritid og 
det præger vores fag. 
C: Det er også noget der stikker dybt, der er mange 
der siger, at jeg gør det ikke i min fritid – eller hvis 
jeg ikke får løn for det. Det kunne også være egne 
interesse. 
 
T: Jeg tænker noget anerkendelse, give den der 
ansvarsfølelse og at udvikling faktisk sker på gulvet 
– for at forbedre klinisk praksis og at det ikke 
kommer ovenfra – at man får ejerskab af det selv af 
det der sker. 
Mette: man skal også passe på med at spl ofte har 
svært ved at lægge arbejdet fra sig og hvis man altid 
skal gå hjem og læse op på noget man har oplevet i 
løbet af dagen, det kan også være svært – man skal 
også passe på sig selv. Det er ok at man gør det, 
men man skal også huske at holde fri. Kulturen er 
måske sådan – at vi tænker udvikling skal ske i 
arbejdstiden, fordi vi har svært ved at lægge 
arbejdet væk. Men det kan også gøre en mere tryg 
ved at læse på noget når man kommer hjem og 
tilegne sig noget ny viden. Når man så forstår det 
bedre, så bliver man mere tryg. 
H: For mig gælder det at jeg også selv er ansvarlig 
for udvikling, hvad ligger der af kurser, 
undervisning jeg kan gå til. Man er selv forpligtet til 
at tage initiativ til det her vil jeg gerne – eller ønske 
det. 
L: At man i stedet for ”bare” at spørge sine ældre 
mere erfarne kollegaer, at har du selv kigget i D4 og 
opsøgt viden – D4 – så tænker man bare nogle 
gange OMG. For at finde faglitteratur/viden – det 

Bidrager til arbejdsglæde – man 
bliver høj! 
Ikke bare drift 
Tryghed i at være opdateret 
Man har selv et ansvar 
Anerkendelse for at man 
udvikler sig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man er selv ansvarlig for 
udvikling – at følge med 
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kan være meget uoverskueligt og tager for meget tid 
og så kommer driftsspørgsmålet ind igen – man 
skal have tingene til at passe sammen. Hvis man 
skal sætte sig ned og finde ud af noget, så ved man 
godt at den tid synes jeg ikke altid vi har, når der er 
rigtig travlt. Det har jeg ikke overskud til. Men vi 
har haft en dag med Bianca og der gik hun bare 
med – og så hjælp hun ved at gå i D4 og finde det vi 
søgte og så kom hun tilbage og så kunne vi kigge på 
det sammen. Hun får jo også en masse tanker om 
hvad vi – både nye og gamle går og mangler at 
holde os ajour med og få viden om.  
T: Jeg ved ikke hvor implementeret PDSA cirkler 
er, men D4 er vigtigt at man kender, men det skal 
også hele tiden være opdateret og være i tråd med 
praksis og nogle gange har man instrukser, som 
ikke helt passer til hverdagen. Her kan PDSA 
cirkler være rigtig gode til at få det til at passe. 
Afprøve det i det små. 
L: Når man har fundet noget der virker, så har man 
også en tendens til at når man så har prøvet det en 
gang, så husker alle det – men vi ved jo godt, at det 
husker alle ikke – alle er jo ikke på arbejde. Men 
der kan være nogle ideer der er super gode, men vi 
får det ikke gentaget ofte nok til at det sidder fast og 
bliver en rutine og får det implementeret. Tid til at 
gøre nye ting igen mangler. 

Manglende tid – ud fra 
CAPAN – en vigtig del. 
Hvordan kobles udvikling 
og drift? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H: Skills er for mig en aha oplevelse, lavpraktisk at 
man får den mulighed for at man følger med bare i 
vores D4 retningslinjer. De administrative dage 
betyder også meget – det kunne være rigtig godt at 
det ikke bare er nøglepersoner, men alle der får en 
mulighed for at gå fra til fordybelse – måske bare et 
par timer. Sige at det her vil vi gerne udvikle. Jeg 
tror vi har tiden til det – et stykke hen af vejen. Jeg 
synes også det bliver prioriteret i højere grad af 
ledelsen. Det giver noget for dem, der får tiden til 
fordybelse – det giver højere arbejdsglæde. 
L: Så ved man også at overskuddet er til at nu kan 
jeg faktisk sætte mig ned og søge viden. 
S: Det drejer sig også ledelsesmæssigt at der gives 
ro til fordybelse, så ved de andre, at det er jo ikke 
fordi de sidder og drikker kaffe, men at der faktisk 
foregår noget. Er der så en sygemelding, så må de 
andre tage de ekstra patienter og ikek tænke som 
første løsning, at så må det være vedkommende der 
er ude af plejen der skal træde til – men at man så 
hjælper hinanden indbyrdes. Ellers når man ingen 
vegne. En accept af at nu sidder der en og fordyber 
sig, som kommer os alle til gavn. Det går jo ofte på 
skift hvem der ikke er i plejen – nogle melder endda 
helt pas på det og vil bare gerne passe patienter, 
men det skal der også være mulighed for. Jeg tror 
det kan give noget mere dynamik i at vi giver 
hinanden lov til den slags til – så det ikke altid er 
driften der bestemmer hvad vi skal.  
H: Det er vigtigt at man får så bred en gruppe med 
som muligt, så man har den forståelse af at det er 
ok at gå fra – hvis det altid er de samme, så er der 
en fornemmelse af at det altid er os der skal knokle. 
At man prøver at få så mange med som muligt.  
C: Jeg oplever bare erfaringsmæssigt, at der er altid 
en flok, som er mest interesseret i driften, som godt 
kan lide at italesætte – at jeg er håndværker og at 
alt det med udvikling og artikler er der andre der 

Der er tid til udvikling 
Accept af hinanden omkring 
fordybelse – at det giver os selv 
noget i den anden ende. 
 
Acceptere at ikke alle ønsker at 
fordybe sig i forskning og 
udvikling – gerne vil passe 
patienter. Men vil gerne 
modtage det fra kollegaer. 
 
Nødvendigt at der er nogen der 
brænder igennem, for at kunne 
løfte udviklingen generelt. 
 
 
 
 
Accept af at nogen går fra til 
udvikling 
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Men jeg hører jer sige, at 
det med tiden, det er faktisk 
ikke et issue, men at der 
kan skabes tid til udvikling 
og at en personalegruppe 
kan være delt op i at nogen 
vil gerne fordybe sig og 
andre vil bare gerne passe 
patienter. 
Er det ok at man har nogen 
der ikke interesserer sig for 
udvikling: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg fornemmer at I alle har 
fortalt I skulle være med til 
interview og det faktisk har 
afstedkommet snakke 
rundt omkring – positivt at 
der er en fornemmelse af 
interesse. 
 

kan tage sig af – og det kan godt være svært at få 
dem til at acceptere at der skal bruges tid til 
udvikling. 
S: Ikke altid synes jeg – jeg synes godt at man kan 
få accept af dem der ikke har lyst til udvikling – at 
når der så kommer noget nyt, så er de gode til at 
tage i mod. 
C: Jeg tror bare ikke at vi kan sidde og tro at alle 
gerne vil udvikling og forskning, men der er bare 
fortsat en flok der gerne vil passe patienter. 
H: Jeg har selv været et sted i min liv, hvor jeg 
synes alle skulle ud og efteruddanne sig og der var 
næsten ingen der ville passe patienterne – men hvis 
man vælger det, så betyder det jo ikke at man ikke 
gerne vil have det sidste nye at vide, så det er 
grænsen. Jeg ville dengang gerne lære nyt, men var 
ikke der hvor jeg ville have en diplom – det kan jeg 
så fortryde bagefter. 
 
L: Ja – det er ok, man skal ikke give nogen en 
opgave de ikke gider at lave, for bliver output da 
også derefter. Det generer ikke mig.  
H: Jeg synes det er vigtigt at se på hvorfor de siger 
nej – da jeg spurgte min kollegaer, så er det noget 
med at få tingene i små bidder, nogle kan bare ikke 
rumme mere – eller så meget, men er bare nødt til 
at have dem med på et eller andet niveau – for 
ellers sker der ingenting. 
T: Jeg spurgte også oppe på afsnittet, om hvad de 
synes om forskning og de synes det kører meget 
parallelt med klinikken – man følte ikke helt hvad 
der foregår. Mangler efterlyser en kobling, så man 
bliver taget med. En forestilling om at udvikling 
foregår derovre (Staben) – og ikke hos os.  
C: Jeg synes at I fra projekt er gode til at komme og 
fortælle og hvad er det for et projekt I har gang – 
man har en fornemmelse af det.  
S: Det vil vi rigtig gerne – og jeg oplever når jeg er 
på B71, at der er en stor velvilje og nysgerrighed, 
både overfor projektet, men også hvis man kan 
hjælpe til. Der er også læring og udvikling. 
H: Da vi talte om det i formiddag hos mig, så var 
der enighed om at de ikke vidste hvad der blev 
forsket i – Anne havde lige snakket med dig, S – 
men vi synes generelt vi ved for lidt om hvad der 
foregår. Nogle gange kommer I og snakker med 
patienterne og man tænker, gad vide hvad de 
egentlig har gang i?? Folk er faktisk nysgerrige – 
men vi skulle måske også selv spørge ind til det. 
 
H: Vi interesserer os for det - forskning, men vi ved 
ikke noget om det. Det er noget andet med 
udvikling. 
L: Hvis vi vidste noget om forskning, så ville vi også 
vide noget om det nu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvorfor er der nogen der siger 
nej til faglig udvikling – man er 
nødt til at have dem med på et 
eller andet niveau 
 
 
 
Kobling – hvad er det egentlig 
der forskes i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synlighed/gennemsigtighed i 
det der så egentlig foregår 
 
Tina – nyhedsbrev. 

Når udvikling lykkes, hvad 
er det der sker? 
 
 
 
 
 
 
 

T: Synergi, glæde – arbejdsglæde og fagligt 
indspark – tror bare folk bliver høje på 
arbejdsglæde. 
H: Når man får noget der er brugbart, så er det 
meget lettere at implementere – vi havde på et 
tidspunkt, hvor vi skulle koordinere nogle pace-
programmer, vi sad hver dag og brugte tid på hvem 
der skulle gøre hvad – meget tidskrævende. Men på 
10 minutter fik vi spontant lavet et 

Når noget giver mening – så 
medfører det forhøjet 
arbejdsglæde. 
 
Små ting der giver mening er 
meget hurtigere at få 
implementeret. 
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Hænger det sammen med 
meningsskabelse? 
 
 
 
 
Smitter mening – og 
hvordan kan man få det til 
at smitte? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruge PDSA til at prøve 
tingene af eller ændre det 

paceprogramskema og fra den første dag blev den 
implementeret og siden da har vi brugt skemaet og 
det er altid udfyldt – fordi det giver mening. Når 
folk kan se – det her kan jeg bruge, så vil vi det 
gerne. Simpelt – men kan vi drage nytte af det. 
L: Når det er nemt og simpelt, så kan vi bruge det. 
H: det giver mening, det gør mit arbejde lettere og 
forståelse. Der hvor man kan se at det giver 
mening, der vil folk gerne være med – også selvom 
det måske giver lidt mere arbejde – modsat, hvis 
det er noget hvor man slet ikke kan skabe mening, 
så blvier der en negativ stemning.  
 
L: Hvis man f.eks. har været på skills og der er 
noget der virkelig giver mening, så er jeg den første 
til at gabe op når jeg kommer hjem – jeg har lige 
lært det her, var det ikke smart og så er der andre 
der griber den. Når vi skills – vi lærte f.eks. der at 
man kan kun tage 3 ting med retur som man har 
lært – så kunne man også huske det når man kom 
hjem – nemmere at huske det hele.  
H: Vi har i 10 år ligget i krig med kard. Lab. 
omkring PVK, hvor skal de ligge. Så kommer der en 
spl op derfra og fortæller hvorfor den skal ligge lige 
der i armen hos patienten, så giver det lige 
pludselig mening og nu kan vi forstå hvorfor. Forstå 
hinandens forskelligheder og at der nu er et 
argument for hvorfor det skal være sådan. 
M: Det er også vigtigt at der bliver fulgt op på de 
ting man sætter i gang – nogle gange drukner folk i 
de ting der er i gang af implmentering og ingen der 
får fulgt op på hvad der virker. Så løber det ud i 
sandet – så det med at se på om det giver mening, 
kan vi bruge det til noget eller ikke – eller skal vi 
ændre på. Men der er nogen der skal gå foran og 
tage teten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forstå hinandens faggrupper – 
og meningsskabelse omkring 
forståelse. Det sker socialt og på 
individ plan. 
 
 
 
 
 

Tale udvikling sammen i 
afsnittene, hvordan kan vi 
gøre det? Er det nok vi bare 
taler om udvikling? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L: Vi har den her forbedringstavle – jeg ved bare 
når vi bruger den, så sker der noget. Så er der en 
der har teten omkring det vi skal have fokus 
omkring – f.eks. telemetrier. Så skulle vi skrive ned, 
hvorfor vi ikke fik noteret noget om det – var det 
fordi man glemte det, fordi man ikke vidste noget 
om det, var for ny til at aflæse dem, etc. Hvad er 
grunden til at ting ikke sker og så fokuserer man på 
det. På den måde tager man flere ting op –og 
evaluerer på det..  
H: Eksemplet fra i dag gjorde faktisk at vi kom til at 
snakke om dokumentation inde i SP – hvorfor kan 
vi ikke gøre det bedre og så sad vi lige pludselig 3 
sygeplejersker rundt om en PC for at finde ud af 
det. Det er jo også udvikling. For at tydeliggøre det 
og sikre at alle i afsnittet ved hvordan det skal gøres 
– så det ikke går mund til mund og hvor der er 
nogen der ikke hører det. Når man ændrer noget, så 
skal det dokumenteres, så alle kan se det.  
C: Og så skal det tales om og vises frem igen og igen 
– for det er der hvor det nogle gange drukner og så 
får man det ikke implementeret ordentligt. Lange 
instrukser som er meget tidskrævende at få læst, 
ikke brugervenlige. 
H: At gøre tingene simple vil gøre vores arbejde 
nemmere – når det bliver indviklet og bøvlet så 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gøre tingene simple 
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Er det en metode – at skabe 
tid i det daglige til udvikling 
i det små? Tænker vi det for 
stort – og hvordan kan vi 
skabe tid? 

tager det for lang tid – og kan gøre at man ikke går 
ind i D4 og tjekker tingene.  
C: jeg havde en tidligere leder der sagde, at man 
skulle snakke om noget i en hel uge, men hun havde 
et godt billede at det – at man kan ikke hele tiden 
gå rundt og have fokusområder og hun gav et 
eksempel med dem der jonglerer med tallerkner i et 
cirkus, når nu snakker vi pvk i denne uge og det er 
den ene tallerken der hele tiden skal holdes i 
bevægelse og når der så kommer noget andet, så er 
det en anden tallerken – man kan ikke huske alting 
på en gang. 
Men hvordan man rent faktisk gør det – det er jo 
nok via tavlen. Eller man har et fast punkt på 
personalemødet – som der altid er hygiejne, så skal 
dr også være et punkt der hedder udvikling. 
H: Det var en god ide. 
L: Vi har også 5 faglige minutter, efter vi har haft 
konference med lægerne, så når vi lige at mødes alle 
der er på arbejde den dag og så er det delt ud 
mellem os alle sammen, hvor man skal have et 
punkt på om noget man undrer sig over – det har vi 
fået meget ud af. Så har vi udviklet lidt på det, da 
det jo ikke er alle der i dagvagt, så derfor er der 
lavet en liste med vores navn og det emne man har 
snakket om og så ved de andre at det er det der er 
sket. Men det er meget gavnligt. 
 
 
H: Jeg fik lige stukket noget i hånden af en kollega 
– Kotters 8 trin og det skulle jeg lige sige når jeg 
kom herover. Men at pointen var – et skridt af 
gange og ikke slå det for stort op, så det drukner og 
vi ikke får samlet op på det. 
L: Små hints – taget en dyrkning og så skal I kigge 
her.  
M: Vi har 30 faglige minutter hver onsdag – det 
giver god mening, for så er der sat tid af til det og så 
blvier vi opmærksomme på noget hvor vi måske bør 
blive undervist – og så gør en af lægerne det. Eller 
en af spl har et område. Vi kan selv skrive emner 
på, som vi gerne vil undervises i og så prøver vores 
afd. Spl. At finde en der kan undervise i det, som 
har noget fagligt viden vi kan trække på. Vigtigt at 
der er tid til det og hvis ikke der er et emne på, så 
bruge den ekstra tid f.eks. ude hos patienterne. Men 
godt at tiden er sat af. 
H: Tit drukner det hos os – der er ikke lige nogen 
der har tid til det. Det kræver at der er nogen i 
plejen der tager teten. Det er svært midt på dagen – 
det skal være skemalagt og den samme dag. 
T: Når vi har undervisning, så er det ofte lægerne 
der underviser og det ville være rart hvis det var 
sygeplejefaglig undervisning. Men det kræver også 
meget at skulle forberede sig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ting af gangen – for mange 
gør det uoverskueligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Små skridt og et skridt af gangen 
 
 
 
 
Vigtigt at prioritere tiden til det 
 
 

Hvad kræver det af ledelse 
for at skubbe undervisning i 
gang? I må godt først tænke 
eget afsnit og derefter min 
rolle. 
 
 
 
 
 

Mette: Interesse – at ledelsen er interesseret i at der 
sker noget nyt. Hvis man er interesseret i at det, så 
sker der også noget, men hvis man ikke er, så bliver 
man påduttet noget og det er et dårligt 
udgangspunkt.  
L: At man som menig sygeplejerske kan gå til sin 
leder og give ideer videre, Matias har jo også sagt, 
at kom med ideerne, så skal vi nok i AL kigge på 
det. Vigtigt at ledelsen har JA-hatten på.  

Ledelsen er interesseret i at der 
sker noget nyt 
 
At lederen går videre med gode 
ideer/fodre en 
 
Skabe tid og rum 
 
Anerkendelse 
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At man selv er ansvarlig? 

H: At der er rum ti det – at rammen er der. Tid til 
det. Feks. Med kurser, hvor jeg tit ikke har tid til at 
gå ind og kigge, men at ens leder også lige er 
opmærksom på det og kommer til én. Så akn man 
selv være opsøgende. 
C: At ledelsen godt må komme og fodre en – 
komme med gode ideer, som man måske ikke selv 
har set. 
M: Anerkendelse – når der er nogen der kommer 
med en ide, at det bliver anerkendt. 
T: der kan godt komme et vacuum, selvom ledelsen 
synes det er vigtigt og også os på gulvet, men når 
der er travlt og hvor driften fylder meget kan det 
blive svært. Det kræver at der er noget der kaster 
bolden op og det er måske ikke altid sygeplejersken 
på gulvet. Nogle gange må der godt komme noget 
og skubbe til en.  
H: Hvis jeg f.eks. finder et kursus og går ind til 
lederen, at der så også er lydhørhed derfra, eller 
kommer og melder ud med noget der er 
spændende. 
S: jeg synes der er en fare ved at have det sådan – 
for så kan ledelsen lige pludselig få travlt og så kan 
sygeplejerskerne give det skylden – at lederne har 
aldrig tid – eller det har vi da aldrig hørt om. Då jeg 
synes det giver mening at man selv er ansvarlig og 
følge med i hvad der sker. 
H: Nej – det er også ens eget ansvar. Det skal gå 
begge veje. Jeg foreslog elastik gymnastik på et 
tidspunkt – vores leder rystede på hovedet – men 
hvis der var stemning for det, så ville han ikke stå i 
vejen for det. God ledelse, der på trods af egne 
meninger, giver det ud til os at føre det ud i livet. 
 

Lydhørhed 
 
 

Hvad er min rolle? Synlighed – det er vigtigt og det gør, at når jeg ser 
dig på afsnittet og har en tanke, så kan man lige 
prøve det af. Du er tilgængelig hvis man har en ide. 
At man kan fange dig. 
T: At det er jeres visioner der kan bringes ud – at vi 
har brug for nogen til denne opgave. 
C: Ja – at I melder ud at det her skal være den 
bedste kardiologiske afdeling, pepper os op – kom 
nu, vi skal alle sammen blive bedre. 
S: Regeringen melder ud at der er 900 mill til 
forskning, men hvor bliver alle pengene af? Så 
melder regionen ud at de også lægger penge i. jeg 
ville ønske at AL generelt presser lidt den anden vej 
– hvor bliver de penge af. Forskes mere, men hvor 
er pengene? Måske der kunne ansættes en vikar for 
de penge. 
H: Synlighed omkring forskning – hvad kan jeg 
som basis sygeplejerske gøre og deltage i og få nytte 
af. Det synes jeg mangles. Det er stadig meget 
diffust. Mere synlighed i hvad vi skal. Vi skal jo 
være det bedste her i Roskilde og det er også det vi 
skal hyre nye kollegaer på.  
C: Hvis man netop kunne sige til nye kollegaer, vi er 
i gang med det og det og det og til næste år skal der 
ske det her –  
H: Eller vi kan ringe til forskningssygeplejersken og 
sige vi har en ide til et eller andet. 
C: Du skal have nogle af de fine ting trukket ned og 
gjort praktiske (Sygeplejestrategien) 

Synlighed 
 
At vores visioner bringes ud 
 
At vi vil være den bedste 
kardiologiske afdeling 
 
Synlighed omkring 
forskning/hvad kan den enkelte 
selv gøre 
 
 
 
 
 
 
 
 
De fine ord skal trækkes ned og 
gjort praktiske 

Hvad skal vi bruge 
Strategien til? 

H: Jeg står lidt af på for mange forkromede ord – 
der er brugt meget lang tid på at lave det, men til 

Flere ved faktisk ikke at vi har en 
strategi 
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Der er jo tænkt rigtig 
mange tanker – og jeg 
hører I efterlyser at den 
bliver gjort mere levende 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er først lavet en 
referenceramme og derefter 
Strategien – Søren har 
været med i arbejdet. 
Mange gode takter i den og 
den skal gøres levende i 
afsnittet. 
 
Jeg hører I mangler 
tydelighed i forhold til 
faglig udvikling og 
forskning? 
Ikke for store ord 
 
 
 
 
 
 
 
Hvorfor gør vi ikke det 
mere? 
 
Men hvis vi ikke er tydelige 
nok, så ved I jo heller ikke 
hvad det for et mål vi har. 

hvilken nytte – jeg kan ikke mærke den i min 
dagligdag. 
T: der er nogle gode fokusområder 
S: Jeg tror ikke vi kan være foruden. For ellers 
bliver det alt for floffy – her har vi noget vi kan gå 
efter. 
 
H: Man får den ikke læst – den skal være mere 
brugbar i dagligdagen. 
L: Simplificer den lidt – indskrænk den lidt – igen 
hvis det bliver for stort, så er det svært at forholde 
sig til det. Det kan så blive mere spiseligt. At få en 
kultur ved at læse og have strategien, så vil man 
reflekterer mere over den. 
H: Når jeg nu kigger i den, så er den faktisk meget 
konkret –  
C: Hvor ligger den henne – D4. 
 
 
 
 
 
Enighed omkring dette. 
 
L: Trække den end i dagligdagen, så når vi snakker 
om et eller andet – så vend det mod strategien – er 
det der her vi så snakker om?  
Det har noget med patienten i centrum at gøre. 
S: For en del år siden var vi mange afsted på 
Landskursus og mødte mange andre mennesker, 
hvor man lærte noget af hinanden. Studiebesøg, 
hvor vi fik input andre steder. Det var en super ide. 
H: Det kan jeg huske, som virkelig var noget godt. 
Vi har været afsted – og vi skulle have været afsted, 
men så kom corona.  
C: Måske vi skulle prioritere det. 
H: Ved at tage ud nogle stykker, det kan nemmere 
være flere forskellige der så tager med. 

 
Kan ikke være foruden 
 
Den er måske for fyldestgørende 
– skal være mere brugbar i 
dagligdagen 
 
Simplificer den – indskrænk den 
lidt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omtales i det daglige 
 
 

Hvordan bliver vi et fagligt 
fyrtårn? 

H: Jeg synes I er på vej. Der er meget mere 
anerkendelse og muligheder for at man kan nogle 
ting. Der er kommet flere ressourcer også til at 
komme afsted. 
M: Måle på hvad der foregår. F.eks. 
patienttilfredshed – hvad oplever de, er der noget 
der vi kan udvikle på. Eller noget vi slet ikke har 
fokus på, men som betyder noget for dem, 
L: Godt arbejdsmiljø – hvis ikke der er det, så gide 
folk jo ikke at blive her.  
C: Vi er nødt til at være mere synlige, komme ud og 
vise hvad vi kan. Vi var til landskursus sidste år, 
hvor vi var 3 fra region sjælland – der var flere 
afdelinger hvor de var en hel flok afsted – vi kunne 
jo have været mange fra alle kardiologiske 
afdelinger i regionen. 
 

 

Patienterne – hvad tror I de 
vil hæfte sig ved 
indlæggelsesforløb. 
 

H: I er så søde og I har så travlt . Jeg synes også 
de beskriver at de har fået en god behandling – at vi 
ved hvad vi snakker om. 
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Rart at få de 
tilbagemeldinger, både det 
faglige og miljøet 
 
 
 
 
 
 
 

Line: Vi har også nogle gange et bredt spektrum af 
patienter, der f.eks. skal have fast vagt – men at vi 
er gode til at rumme flere forksllige patienttyper. At 
Vi får feedback på, hvor de siger tak for god 
behandling. De skriver også de små kort. 
H: Ofte vil de heller ikke hjem til hjemsygehuset, 
for de ved hvad vi gør, højere faglighed – de kan 
være utrygge ved at skulle tilbage.  
S: Jeg havde en patient den anden dag, han var 
meget skarp på hvad det var han var glad for – 
tiden til omsorg, alt fungerede bare godt. 
C: Jeg synes også ofte vi hører patienter der siger, 
det virker faktisk som om I godt kan lidt at være her 
 at det er et rart sted at være. 
H: God stemning. Tror også det er med til at løfte 
det faglige, for så tør man lidt mere. 
C: Det giver også tryghed at man tør spørge om 
noget, som man måske burde vide efter mange år i 
faget. 
 

Ikke flere spørgsmål – 
Lotte: Gør det en forskel 
der hvor vi har en 
sygeplejespecialist? 

L: Hos os gør det en forskel. 
H: Vi har lige ansat – og det mangles. Til at der er 
en tovholder. 
Amb har ingen – Tora: det ville være godt. 
M: Vi har ingen, men en sygeplejerkse der har den 
faglige ekspertise. 
H: Vi har fagligt mærket hendes fravær. 
S: den forrige på B71 var meget dygtig 
 
Alle: det giver super god mening 
 
 

 

 

Transkribering af ledergruppes fokusinterview 
Spørgsmål Svar Kodning 

I får en lille øvelse, tegn 
hvordan I ser drift, 
udvikling og forskning og  
Forklar herefter hvordan I 
ser jeres verden 
 

J: Jeg oplever at vi bruger meget lidt tid på 
forskning, måske 5 % maks, udvikling – afhængig af 
hvordan man definerer det, bruger vi 20 % på – 
eller også bruger vi det hele kombineret med drift, 
fordi drift og udvikling, når man står i en 
fusionsproces, så er det både drift og udvikling. 
Men hvis det er nye tiltag, sp er det noget andet. Al 
sammenlægning er arbejdsgange, al drift er en del 
af en udvikling. 
 
T: Lidt mere abstrakt for mig, men driftsdelen 
fylder naturligvis rigtig meget, forskningsdelen 
meget lidt, udvikling har jeg nok gjort lidt større – 
men igen hvordan er det man definerer det, det ved 
jeg jo ikke helt hvad Gitte (klin. Udvikl) har gang i 
og hvad I arbejder med. 
 
B: Drift fylder rigtig meget. Forskning fylder lidt 
mere, på baggrund af de projekt spl vi har der går i 
kard. Lab. Udvikling fylder ikke så meget – primært 
fordi jeg tænkte på udviklingsprojekter, men der 
foregår jo generelt hele tiden udvikling – når vi 
taler sygepleje og praksis. Så udvikling kunne nok 
godt være lidt større.  
 

Langt den største del at tiden går 
med drift. I gennemsnit 80 % 
drift, meget lidt forskning – 5 %  
 
Flere mener dog at drift og 
udvikling hænger sammen – det 
kan ikke skilles af. 
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L: Lidt som de andre, drift fylder det meste i den 
enkelte sygeplejerskes hverdag, forskning kunne 
måske være mindre end jeg har tegnet det – men 
der foregår jo noget, projekt spl kommer jo og 
fortæller om de projekter de har gang i – men det er 
jo lægeforskning/medicin og derfor ved vi lidt hvad 
der foregår. Når vi laver udvikling, så taler vi også 
om den sidste nye forskning indenfor det her 
område. Udvikling beskæftiger nogen sig jo med, 
men i hverdagen generelt fylder den ikke meget.  
 
M: Jeg skulle naturligvis lave den anderledes – men 
ellers fylder forskningne den mindste bid af 
lagkagen, det forskning vi beskæftiger os med, det 
er når vi laver support til andre der laver forskning, 
så på måde har vi en bid af noget, men det er ikke 
os der driver værket. Driften fylder det meste, men 
jeg ahr alligevel lavet den stiplet, for jeg tænker at 
drift kan være udvikling og omvendt og hvor går 
grænsen, der tror jeg det spiller nd hvordan man 
tænker det. Alle ændringsting kan man putte 
derind, så derfor tænker jeg at de er flettet sammen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad tænker I om det, når 
I hører hinandens historier 
– kan vi gøre det 
anderledes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L: Forskning i sig selv kunne godt være større, men 
at vi ikke skal drive forskning selv i afsnittet – for 
det tror jeg ikke vi kommer til, men vi kunne godt 
have mere forskning, der foregik af andre i afsnittet, 
hvor der kunne bruges sygeplejeressourcer, som 
kunen gå mere ind i det her. Udvikling kunne også 
være større, men det skal jo hænge sammen med 
vores hverdag – det er det vi ahr brug for. 
 
M: Det handler også om hvordan vi italesætter 
tingene – jeg synes meget kan være 
udviklingsprojekter, men det behøver ikke at være 
stort og at nogen skal gå fra. Det betyder at vi gør 
noget på en anden måde – kigger på det for at se 
om det er smart, så fortsætter vi med det og hvis 
ikke, så finder vi på noget andet. Hvis vi tænker på 
det som et udviklingsprojekt hver gang vi laver en 
ændring, hver gang vi gør noget, så handler det 
også om det narrativ vi fortæller om det. Det er ikke 
en ændring vi laver fordi vi skal drifte, men fordi vi 
vil udvikle. Jeg tror vi skal ændre vores mindset, 
hvordan vi gør det. Det er også det mange af dem 
har svaret i CAPAN, basis sygeplejerskerne svarer 
at der ikke er tid til det, men hvis vi tænker det 
anderledes, så kunne det godt være at vi havde tid, 
fordi vi gør det faktisk alligevel. Hvis vi vænner os 
til at tænke udvikling, så er vi også bedre rustet til 
at lave udviklingsprojekter, så tør vi på sigt også 
være med til at forske – så er det ikke længere så 
fremmed – stort.  
J: Jeg tror det har noget at gøre med at i hvor høj 
niveau man skal være nørd – man skal være på, i de 
forskellige lag af forskning, af hvad arbejdsområde 
man ellers er på, fordi fra den ren dataindsamling 
af ny data til at være basis sygeplejersker i frontlinje 
hos patienten, der bliver nødt til at være en forskel 
på hvor meget viden vi har hver især og den viden 
skal gå fra at være nyskabende, evidensbaseret til at 
være anvendelig i første linje og det kræver mange 
forskellige vidensniveauer og det er det filter, vi skal 
være gode til at finde ud af hvordan vi får det 
italesat og bragt den viden ud, så det giver mening 

 
 
 
 
 
 
 
Det handler meget om hvordan 
udvikling italesættes. Hvis vi 
omtalte hver gang vi laver en 
ændring, som at det er udvikling, 
så vil vi også ændre mindsettet 
omkring det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
??? 
 
Hvilket lag af forskning skal vi 
være på 
 
Forskellige vidensniveauer 
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for basis sygeplejersken, uden at de samtidig er 
forskere. Men at få folk til at knytte an, der synes 
jeg også at nogen af de ting, som de andre 
sygeplejersker har givet som tilbagemeldinger, 
læner sig meget fint op af at det kræver jo at der 
laves en linje af information i rette mængder til de 
mennesker der skal bruge det.  
 
B: Jeg er enig med dig, Mathilde at det er også 
måden vi italesætter det på i dagligdagen, de ting vi 
har fokus på – at når det kommer ind i den vanlige 
arbejdsgang, hvor man kan lave nogle små 
ændringer, så er det jo udvikling, uden at det bliver 
slået stort op, men hvis man så ikke siger højt, at 
det her er faktisk udvikling af sygeplejen vi har gang 
i, så bliver det ikke set på som udvikling, og så 
mener man ikke at der sker noget, med mindre man 
rent faktisk laver forskning, men det andet batter jo 
også i dagligdagen. Jeg synes nu også at der er et 
behov for, dernede hvor jeg er, at der er nogen 
sygeplejersker, der gerne vil gå ind i noget arbejde 
med at nørde noget mere med at samle data, 
analysere disse og have det arbejde med, foruden at 
de også deltager i normal drift og er på stuerne. Der 
synes jeg man støder op imod en mur i forhold til at 
allokere den tid der skal til, for at gøre det arbejde 
og for at de får tiden til at sætte sig ind hvad det 
egentlig kræver. Det er der vi støder imod 
udfordringer. Vi har ikke længere den der fryns – 
eller hul til at de kan tages ud af det daglige arbejde, 
det hul skal fyldes af nogen andre og der er ikke 
nogen at tage af. 
 
M Men det er måske her jeg tænker at hvis man 
virkelig skulle rykke på det her omkring udvikling 
og forskning, så skal der være nogen der driver det, 
have nogen centralt fra – altså i staben – men 
nogen der kan være foregangsmænd, drive noget, 
som måske i virkeligheden også kan være dem der 
siger, I skal finde ud af det og det og det og jeg 
kommer igen om 14 dage og følger op. For det med 
at opfinde det hele selv, finde data, det er det der er 
svært, men hvis man gør det meget lavpraktisk, 
konkret opgave som man måske kan gøre i det 
daglige arbejde, så tror jeg det bliver nemmere. 
 
J: Jeg er enig i meget af det. I CAPAN var 
tilbagemeldingen også at der mangledes en 
frontfigur. I den periode hvor CAPAN har løbet, der 
har der været en stor udskiftning i ledelseslagene og 
der har måske i den forbindelse været opstået et 
brud i kommunikationslinjen i forhold til at nå helt 
ud til medarbejderne – jeg har i hvert fald ikke 
været en særlig stor del af selv at informere om at 
der lå et spørgeskema, til trods for at jeg har set 
informationsflowet ang dette, men da jeg startede 
var det ikke den kvalitet jeg lagde for dagen – mine 
ledelseskollegaer er ligeså nye som jeg og når man 
så dekopler på informationslinjer, så er der ingen 
frontfigur til at holde fokus og det kommer til at 
kalde på en øget indsats indenfor strategiformidling 
til hvordan ledelse arbejder med medarbejdere, 
både den ene og den anden vej i forhold til at 
vidensdele. Det skal vi klædes på til. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Enighed omkring mindset – små 
ændringer er også udvikling af 
sygeplejen 
 
 
 
 
 
 
 
Der er behov for sygeplejersker 
der nørder mere end andre – vi 
mangler dog ofte den tid er skal 
være til det. 
 
 
 
 
 
 
 
Mangler en der kan drive 
forskning og udvikling, hjælpe os 
med at sætte os i gang. 
Svært at opfinde det hele selv 
 Enactment/handling 
 
 
 
 
 
 
Nye ledere alle vegne og det 
medfører et behov for klar 
strategiudmelding 
 
 
 
 
 
 
Ledelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mangles en i hvert afsnit der kan 
drive projekt 
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T: Jeg har en kommentar – i forhold til forskning. 
Set fra min stol, så er det der mangles til rigtigt at få 
noget i gang er at der skal være en på hver afsnit, 
der gerne vil det og som kan drive det i samarbejde 
med mig – og Gitte. For jeg kan ikke drive projekter 
på 5 afsnit + alt det jeg selv skal lave i forhold til 
Phd vejledninger, etc. Og det er der hvor jeg nogle 
gange synes det kan blive lidt svært, at få fundet 
den person – enten pga af tid eller andet. 
Spændende at høre hvad du vil sige. Lene – vi vil 
meget gerne hjælpe med at projekterne, men ikke at 
drive dem. Du har jo en klinisk specialist ansat. 
 
L: Jeg tror det er noget med typer at gøre og hun 
kunne sagtens drive et projekt. Men det er ikke der 
vi er p.t. Det sidste år er der startet 12 nye 
sygeplejersker, vi har meget mere behov for 
basisviden, en ny kultur der skal skabes, vi skal 
have mange andre små ting sat i gang, små 
udviklingsprojekter. Hvis Bianca skal drive noget 
stort, så kan hun kun det og ikke de andre små ting. 
Jeg har brug for hende til at optimere sygeplejen – 
tale sygepleje i hverdagen, få de nye sygeplejersker 
til at reflektere, når de stiller spørgsmål. Jeg vil 
hellere have en central person, det behøver ikke 
være dig – men måske mangler vi en central person 
der kan drive projekter, som har det som funktion – 
og måske er det bare en kultur vi skal have op at 
køre. Jeg oplever at der er nogen der rigtig gerne vil 
være med i projekter, f.eks. Concard – at der var 
nogen af spl der tog ejerskab af det og var glade for 
deres funktion i det projekt, men de kan ikke drive 
et projekt alene. Men jeg har spl der er 
interesserede i det og jeg kan også godt afse tid til 
det, men de skal jo bare vise interessen og der er 
nok noget med en kultur vi skal have oparbejdet 
omkring projekter – og så skal det nok gribe om sig. 
 
J: Jeg ser ikke at du Tina skal drive det på 
afsnittene, jeg ser der kan være mange modeller. 
Men når man kigger ned i en diskussion som denne 
fra helikopteren omkring denne problemstilling, så 
man se på hvornår skaber det mening at søsætte et 
forskningsprojekt og den meningsskabelse kan også 
nogle gange være til diskussion – jeg tror altid vi 
kan finde en undskyldning for hvorfor vi ikke skal 
bruge tiden på det – men det er også et spørgsmål 
om at opdrage sine ledere og medarbejdere i 
organisationen, at forskning og udvikling er en del 
af vores hverdag. Men når man laver fusioner, der 
er masseopsigelser og man rokerer rundt, så er det 
måske ikke tiden til søsætning af store projekter. 
Det er klart, at når der sker den slags i en afdeling, 
så vil det også smitte af på evalueringerne 
(CAPAN), smitte af på hvor engagerede folk har 
været på det tidspunkt, hvor der skulle svares. Men 
der er ingen tvivl om at det skal give mening for folk 
og de skal kunne committe sig og knytte an og det 
kan nogle gange være svært – valg af tid og hvornår 
man sætter noget i gang. 
 
T: Nu har jeg været her nogle år og der har altid 
været turbulens, hvis ikke på det ene afsnit, så på 
det andet – hvor det hele tiden har været tale om 
opbygning nogle af stederne. KArd. Lab. er nok det 

 
 
 
 
 
 
Opbygning af kultur i forhold til 
udviklingsprojekter i første 
omgang – vi er ikke klar til 
forskning 
 
 
 
 
 
Ønsket er en central person der 
kan drive det fra Staben 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De udfordringer der har været i 
afsnittet har nok smittet af i 
besvarelsen af CAPAN – kan 
forklare noget af de svar der er og 
svar % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er altid forandringer i gang, 
det er aldrig stationært. Måske vi 
skal tænke anderledes i forhold 
til forskning – tilknytte eksterne 
Phd f.eks. 
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Kan man ikke begge dele – 
er der noget til hindring 
for det? Der er jo noget vi 
er forpligtet i forhold til 
udvikling og forskning? 

sted, hvor det har været mest stabilt og I er også et 
andet sted mentalt til at starte noget op. Men der 
har jo hele tiden været noget, så er en ongoing 
proces – der vil altid forandringer af den slags – 
hvis de kliniske specialister der er ansat, kan være 
dem der skal drive projekter – hvis de slet ikke har 
tid til det, så tænker vi jo dels forbi hinanden og 
måske skal vi så tænke i andre baner. Skulle man 
måske få nogle Phd studerende knyttet til 
afdelingen – som har noget klinisk tid og delvist 
ansat af afdelingen, men som så kan lave den 
forskning, som en del af tiden. Hvad tænker I om 
det – det skal måske være en udefra, der ikke bliver 
trukket ind i  den daglige praktik/drift.  
 
M: Egentlig tænkte jeg noget andet – men jeg tror 
det kommer meget an på hvad man gerne vil og jeg 
tror du tænker meget forskning og jeg tænker mest 
på udvikling. Jeg vil meget gerne at udvikling kører 
meget fra mit afsnit, for jeg tror det giver ejerskab 
og mening og arbejdsglæde og jeg tror det er vejen 
frem. Der skal ikke komme nogen udefra og tro at 
de skal noget i vores afdeling udviklingsmæssigt, 
det skal vi nok selv styre. Det tror jeg vi får mere 
commitment ud af. Men hvis det er forskning, så 
tror jeg det kunne være en ide at der kom nogen 
udefra, indtil vi selv er modne til det og så kan vi 
bidrage med det vi kan, deltage i rejsen. Vi vil gerne 
fodre, vi vil det gerne, vi ved bare ikke helt hvad det 
er vi skal.  
I forhold til det andet, måske at man ikke skal 
tænke at der skal sidde en og styre det centralt fra, 
men være bedre til at nedsætte nogle styregrupper, 
så der bliver en lille smule topstyring på det, så alle 
ved hvad det er vi gør og hvad er det for en plan vi 
har, indtil vi gør det næste gang. Jeg ved godt at der 
står at topstyring er demotiverende, men jeg tror 
bare ikke vi er klar til at der ikke er topstyring. – vi 
er så ny en gruppe, så jeg tror vi har brug for 
retning og viden, hvad er det vi skal. Derfor kunne 
topsyting være med til at skabe ro i en periode og 
efter noget tid kan det godt være at vi er mere klar 
til selv at styre noget, fordi vi har fået retningen. 
 
T: Men jeg taler om 2 lag – den ene er vejledning i 
forhold til hvad man skal i forskning, og det ved I jo 
ikke så meget om, for I er ikke vant til at køre disse 
processer. Og det er egentlig nemt nok at skitsere, 
helt lavpraktisk nu skal der ske det og det. Det kan 
man godt sætte andre til. Men det jeg oplevede på 
B71 efter at Trine var ude af døren var, at der gik 
det rimeligt galt – fordi det belv for fragmenteret, 
hvem inkluderede hvornår, hvor blev skemaerne af, 
etc. Ikke fordi dem der var med i det ikek ville, men 
der manglede en lokalt til at styre disse ting og det 
er dig jeg frygter at skulle sætte ting i gang – hvis vi 
f.eks. får eksterne fondsmidler – jeg kan ikke stå på 
B71 hver dg og sikre mig at tingene sker. 
M: Måske er det netop derfor vi skal have en 
styregruppe, der kan følge op – når du begynder at 
snakke om skemaer, så er vi igen tilbage til 
forskningen og jeg er meget mere på 
udviklingsprojekt – det kan godt være lille til at 
starte med – det er det jeg kan høre de siger i 

 
 
 
Jeg tænker IKKE der skal komme 
nogen udefra når vi taler 
udvikling – det vil vi selv stå for. 
Udvikling giver mening, 
arbejdsglæde, motivation, 
commitment.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brug for topstyring 
ledelsesmæssigt – evt. 
styregrupper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 lag – hvis ikke der er nogen 
lokalt, så risikerer man at tingene 
falder fra hinanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normering er skåret ind til benet. 
Vi skal samtidig have tid og 
overskud til udvikling, fordi det 
giver arbejdsglæde og 
motivation. 
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ambulatoriet. Det kan hurtigt blive meget 
komplekst og det har vi ikke tid til i vores hverdag. 
 
M: Ikke hvis der er nogen der hjælper os med det vi 
synes er komplekst. 
 
B:Der er mange ting der dukker op –jeg nævner et 
fy-ord, hvordan er vores bemanding/normering. 
Hvis man skal have tid og rum og kræfter til at se 
udvikling, eller skal kunne se på tingene på en 
anden måde, så skal man også have tid til det. Når 
tingene er så hårdt spændt for som det er og har 
været i en årrække. Alt det fryns der var i gamle 
dage – til netop at tænke udvikling, sætte sig ind i 
tingene og snakke sammen. Kan vi gøre tingene 
anderledes og hvis man skal have gang i disse små 
udviklingsprojekter, og mødes og reflektere over 
tingene – den tid er der bare ikke mere, der er ikke 
plads til det og det er et skred der er sket over det 
sidste år. Vi er skåret ind til benet og det sætter sit 
aftryk i det vi kan nå. Man prøver hele tiden på at 
skaffe tiden til det, for at få tingene til at lykkes – 
fordi det giver arbejdsglæde og motivation – fordi 
man beskæftiger sig med noget der giver mening. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Men er det ikke korrekt, at 
vi lever i en foranderlig 
verden, som er næsten 
konstant? At skulle leve 
med at manglende tid er et 
vilkår? 
Hvordan kan vi skaffe 
rammerne indenfor tiden? 

B: Men jeg tror også bare, at hvis vi gerne vil alt det 
her omkring udvikling – og det skal vi, for vi kan 
ikke undvære det, det skaber ingen arbejdsglæde og 
motivation. Men jeg tror bare at det er vigtigt, at 
man også prioriterer det højere oppe, at hvis vi skal, 
så skal der også være rum til at gøre det i. Der skal 
ikke være totalt fokus på drift – det duer ikke. Men 
vi ved også godt hvor øretæverne ender, hvis det 
ikke fungerer. 
 
M: NU siger jeg noget der er ligeså farligt…det 
handler også om at vi som mellemledere skal 
prioritere det. Jacob siger, at det er ikke til at tænke 
udvikling, når man lige har slået 2 afsnit sammen, 
men ellers også er det lige tiden – eller man skal 
måske i en fusion netop snakke om, se alt det 
udvikling vi laver lige nu – for jeg tror heller ikke på 
at tiden bliver anderledes. Jeg tror vi skal italesætte 
det på en anden måde – fordi jeg tror på vi har tid, 
ligegyldigt hvor pressede vi er, det handler om 
måden vi bygger det op på, det handler om dem der 
skal give os support til det, hvis det er de rigtige, så 
SKAL VI finde tiden til det. 
 
L: Du spurgte før om vi ikke kunne lave begge dele, 
og det kan vi måske godt, men hvis jeg skal 
prioritere de ressourcer jeg har, så vil de ressourcer 
blive brugt til at jeg skal drive udvikling. Vi lever i 
en verden hvor forandringer er et vilkår og 
ressourcerne er små, det handler ikke om det – 
heller ikke at der altid er en lille krise et sted – men 
personalegruppen som jeg har ansat lige nu, de er 
mere minded for udvikling end forskning i 
øjeblikket. Jeg tror man er nødt tila t kigge ind i sin 
organisation, hvad er jeg omgivet af p.t.  –og det 
betyder ikke at vi ikke skal forske, men først og 
fremmest tænker jeg udvikling – med mindre der 
kommer nogen og fortæller mig noget andet. 

 
Vi vil det gerne, det kan ikek 
undværes 
 
 
 
 
 
 
 
Vi skal som mellemledere 
prioritere det. Man skal ikke 
afvente at tingene falder til ro – 
for der vil altid være 
forandringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når jeg skal prioritere i tiden, så 
kigger jeg på den gruppe jeg har 
ansat og det giver mest mening 
med udvikling og ikke forskning 
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Er det fordi forskning 
bliver for stort? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men er jeres medarbejdere 
selvledende i forhold til 
udvikling? 

L: Nej – det er fordi vi har brug for rigtig meget 
udvikling! 
 
J: Jeg mener der er tid til udvikling, det er dybest 
set det vi laver samtidig med at vi drifter. Men 
forskning kræver en hel anden prioritering og jeg 
mener sagtens at vi kan bidrage til at dataindsamle 
til forskning, men at skulle drive det, der bliver vi 
nok mere en aftager at det forskning, i forhold til de 
udviklingsting der kan følge med. Udvikling – vi 
har ikke lavet andet siden jeg trådte til. Forskning 
har vi bestemt ikke prioriteret og det kommer vi 
heller ikke til foreløbig. Hvad skal der så til – 
hvorfor kan vi ikke gøre begge dele – jeg tror vi skal 
have en organisation der forbereder sig selv på at 
det kan lade sig gøre. Nu snakker vi om hvorfor vi 
ikke bare kan gå i gang, Mathilde snakker 
topstyring… Ledelse af en selvledende medarbejder, 
kræver at den medarbejder er selvledende også i 
lederlaget. Er jeg selvledende – det tror jeg bestemt 
ikke jeg er, er I andre i jeres poster? Hvornår får vi 
tid til ledelsesudvikling, hvor vi også kan prioritere 
strategisk forskning og udvikling – der tror jeg vi er 
nødt til at bygge det op – hvilke fælles fodslag er det 
vi ønsker og som organisationen skal have og så 
aftale at det er den vej vi går. Uden mellemledere og 
de dygtige selvledende medarbejdere ude i front, 
uden dem der er ude i klinikken – der er nogen der 
skal holde hjulene i gang og jeg tror at vi som ledere 
kan få en afgørende rolle, hvis vi bliver klædt på til. 
I min verden, at vi forstår strategien, at vi er en del 
af den og kan diskutere den sammen og være en del 
af den i hverdagen. 
 
J: Det er sådan at når der er stor udskiftning på 
poster, så er selvledelse noget af det første der 
bliver udfordret, fordi dem der står tilbage skal 
være med til at udvikle de nye, uddanne dem og 
introducere dem. Så får de ikke mulighed for at 
udvikle deres egen selvledelseskapacitet, kunne jeg 
forestille mig, så der kommer et vakuum i en 
periode, hvor alt koncentreres om at udvikle det 
nære i forhold til patienterne, kliniske 
specialistfunktion, før vi igen kan orientere os ud af 
Og sige, hvad har omverden præsenteret, som kan 
være noget for os. Det samme gør sig gældende i 
ledelseslagene, når der er stor udskiftning, så er 
man nødt til at lukke sig om sig selv – hvem er det 
vi er, og hvad er vi landet i. Når vi har fundet ud af 
det, så kan der udvikles. 
 
M: Vi kan ikke selvlede os selv før vi kender 
retningen på hvor vi skal hen og det samme kan 
personalet heller ikke. 
 
T Det lyder som om I skal til at genfinde afsnittene 
igen – er det fordi de spl I får er helt nyuddannede, 
eller hvad er det der sker. Hvorfor kan vi ikke 
tiltrække nogen der har kardiologisk erfaring? 
 
L: Ja – det ved jeg jo ikke, vi har jo i en lang periode 
slet ikke kunne tiltrække nogen som helst og har 
ansat nyuddannede spl. 
 

 
 
 
Vi udvikler hele tiden, samtidig 
med at vi drifter. 
 
 
 
 
Selvledende medarbejder – 
ledere. Hvis det skal lykkes, skal 
ledelsesudvikling prioriteres og 
bygges op – finde fælles forslag 
og  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekruttering og fastholde 
Ry 
Universitetshospital 
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M: Der mangles jo 6000 sygeplejersker på 
landsplan – så at der overhovedet er ansøgere til 
kardiologisk afdeling er mega flot. 
 
T: Jeg spørger også kun fordi jeg ahr kollegaer på 
Gentofte, der har haft opslag ude til klinisk 
specialistfunktion, de fik mange kvalificerede 
ansøgere – jeg tror ikke kun på at det er demografi. 
Jeg undrer mig bare over det. Men det er svært hvis 
man ved ansættelse altid skal starte forfra.  
M: Der er også en lønforskel –  
Tina: Så det er bare en tilfældighed..? 
J: Meget svært at sige – vi slog en stilling op som 
klinisk specialist i foråret, der kom 2 ansøgere – 
den ene var sygemeldt, den anden havde 2 års 
kardiologisk erfaring, men ingen uddannelse i 
forhold til stillingsbeskrivelsen.  
M: Jeg ved ikke om du fisker efter, hvis vi nu havde 
en stærkere forskning og udviklingsprofil om vi så 
nemmere kunne tiltrække? 
T: Nej, det gør jeg ikke, men hvordan tror I folk ser 
på SUH – bliver vi betragtet som et 
universitetshospital som Skejby og Odense? Eller 
tænker de at det er lidt provinsagtigt? 
M: JA – det tror jeg de gør – altså det sidste og hvor 
vi er også det yngste universitetshospital, så det er 
vel også fair, at vi er i en startfase. Men jeg synes da 
også at vi er et andet sted, end vi var for 5 år siden – 
synes afgjort at kardiologisk afdeling er et andet 
sted end mange andre afdelinger. Så jeg synes 
egentlig at vi burde have et ok ry – jeg synes heller 
ikke vi skal rekruttere på noget, som vi så ikke kan 
holde. Det vigtigste for mig er at det jeg siger, det er 
det jeg gør. Jeg vil ikke ud og sælge en eller anden 
forskningsprofil, som man ikke kan holde –det er 
tarveligt 

Selvledelse svært når der er stor 
udskiftning – ressourcer bruges 
til oplæring 
 
 
 
 
 
Stor udskift i ledelseslag, så skal 
man føst lukke sig om sig selv, før 
der kan ske udvikling  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det jeg siger er det jeg gør… 
Weick 
 
 
 
 

Så det med at blive fagligt 
fyrtårn i Regions Sjælland, 
der er vi i den spæde start? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matias og jeg er jo også i 
den spæde start. Vi vil 
gerne være det, men 
hvordan gør vi det? Vi er jo 
startet med at så nogle frø 
i forhold til de andre 
kardiologiske afdelinger på 
Sjælland, og fået talt om at 

M: Kardiologisk? JA - … 
 
L: Vi kan jo ikke være andet, fordi vi i nogle år har 
haft nogle specialiserede funktioner, som har gjort 
at vi fagligt har stået nogle andre steder end de 
andre kardiologiske afdelinger, til gengæld har vi 
ikke haft vores eget optagerområde – vi har ikke 
haft nogle akutte patienter selv – så vi er i en spæd 
start.  
 
B: Hvis vi ser på laboratorie virksomhed, der synes 
jeg faktisk vi står rigtig godt i forhold til 
landsgennemsnit – bl.a forskning, men ogsp på de 
sygeplejefokus vi har haft, med 
kompetenceudvikling. Så vi har gjort nogle skridt, 
og vi har kunnet prioritere det og nogen har haft 
lyst til at gå videre med nogle ting og så er det 
lykkes. Så på den måde er vi egentlig godt med. 
M: Må man spørge baglæns – det med at skulle 
være fagligt fyrtårn, hvad gør I jer af tanker 
omkring hvor vi bliver det? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fagligt fyrtårn på sygeplejesiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kard. Lab – synes vi er godt med 
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vi er dem der gerne vil 
bruges fagligt – før man 
tyr til at gå til RH, f.eks.- 
Vi har kompetencerne og 
så skal de også bruges. 
Men vi er jo også lidt 
famlende overfor det – 
som I er, vi skal starte et 
sted. Det skal bygges op. 
 
 
 
 
 
 
Måske er det der vi skal 
starte – med at have en 
definition af hvordan skal 
vi gøre det. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L: Men hvis I har et ønske om det ude i sygeplejen, 
så er vi nødt til at snakke om hvordan gør vi det. 
For jeg tænker måske ikke umiddelbart at vi er et 
fagligt fyrtårn oppe hos os – ci skal fodres. Det 
hjælper jo ikke at vi kun er det på lægesiden og phd 
siden, bagvagtssiden, men skal vi også have det på 
sygeplejesiden, så skal vi have en snak om det. 
Det kræver nok noget mere, end at vi bare laver 
efteruddannelse for de erfarne sygeplejersker.   
 

 
 
 
 
 
 
 
Fagligt fyrtårn, i den spæde start 
– der skal være en definition af 
hvordan og hvad vi skal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Når I nu har været ansat 
andre steder – hvis noget 
lykkes mht udvikling, hvad 
er det så der gør det? 

J: Jeg har været med til at starte nye enheder op i 
primær sektor. En klar ordre, det er det her vi skal. 
Når man kan få lov til at sidde med til bords som 
leder, for det er rigtigt vigtigt i en 
nyskabelsesproces – det ville jeg synes var vigtigt. 
At der er noget innovation i det – at alt er klappet af 
inden man sætter sig ind i det, så rammen er sat. 
Det kan ikke nytte noget at der skal diskuteres 
fatamoganaer – ikke at vi har gjort det, men 
rammen skal være der, så rammen skal være der, så 
diskussionen og beslutningen er valide, 
efterfølgende. Og så skal man kunne lede opad, 
kunne drøfte og diskutere. Det føler jeg også vi kan. 
 

Klar retning og med ved bordet 
 
 
 
Rammen skal være sat, inden vi 
sætter os til bordet 

Vi talte ganske kort om 
meningsskabelse – hvad 
giver det af mening for jer 
at der er udvikling og 
forskning? 
 
 
Taler de hinanden op – 
medarbejderne? 
 
 
 
Måske der igen er noget 
med definitionen om hvad 
er det udvikling og 
forskning indebærer 

M: det giver arbejdsglæde, men også frustrationer – 
det kunne jeg mærke efter dit besøg, Tina hos os – 
hvor bølgerne gik højt hos sygeplejerskerne, for de 
skulle i hvert fald ikke skrive noget speciale om 
noget som helst. Det handler også om 
forventningsafstemning af hvem gør hvad og hvad 
ligger der i det. 
Altså det kommer an på hvordan man taler 
hinanden op – det kan være både positivt og 
negativt. Nogen kan godt hidse en stemning op, 
men også nogen der synes det spændende og så 
gælder det om at gribe dem der synes det er 
spændende. 
 
Der har vi jo en vigtig rolle som ledere- 
 
T: Ville de synes det var sjovt at præsentere en 
poster på en kongres? 
M: Jeg tror slet ikke vi er der, hvor vi skal 
præsentere postere på kongresser. Jeg tror vi skal 
satse på MVU dagen her på SUH og hvis vi har 
noget at præsentere der, så er det godt gået. Jeg har 
gjort det i medicinsk afdeling og det synes 
medarbejderne var mega sjovt.  
T:  Du har ellers mange spl der har været der i 
mange år og som er meget interesserede i hvad der 
foregår ude i verden. 
MA: Jeg tror heller ikke de er afvisende overfor 
kongres – det er mere det med posteren. 
J: Jeg tror i forbindelse med meningsskabelse, så 
efterlyser man det der giver mening lige her og nu 
eller også skal man ud og lede efter ny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Præsentation af postere – det er 
ikke der vi er…. 
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meningsskabelse, altså nye handlinger og i 
forskning og udviklingsverdenen, så lægges der op 
til en ændring i ens hverdag, så skal man til at skabe 
en ny mening. Det er der nogen der er bedre til end 
andre og det tror jeg har noget at gøre med den 
kultur der hersker i afdelingen lokalt. Hvem har 
den formelle ledelse i afdelingen, hvem har noget at 
skulle have sagt, hvem kan tale ændringer op og 
hvem taler det ned og der tror jeg at vi skal være 
helt skarpe, som ledere, at der har vi med 
intervention at gøre – hvad har vi at gøre godt med 
i forhold til udvikling. At blive klædt godt på i 
forhold til dette, så vil vi også kunne gå ud og hive 
fat i dem der synes udvikling er interessant. 
Meningsskabelse er noget utrolig værdifuldt, men 
det skal der motioneres på hver gang der kommer 
noget nyt. 

 
 
 
 
Igen – klædes på til den 
udviklings/forskningsstrategi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad gør man når man har 
medarbejdere der ikke 
synes udvikling er sjovt= 

M: det kommer helt an på hvad det er – hvis det er 
en ændring af en praksis, så skal alle jo med. Men 
det kan også være at man kan lave det PDSA -agtigt, 
afprøve det i det små med en mindre gruppe af 
medarbejdere, for at teste det af. Det gør ikek noget 
at det ikke er alle der er med til at udvikle, hvis bare 
de er med på at der indimellem sker nogle 
ændringer, som alle skal følge – hvis alle var i gang 
med projekter, så vil det også være vanskeligt.  
 
L: Det er helt i orden at ikke alle laver 
forskningsprojekter – både fordi der hele tiden ville 
være mange ideer i luften. Men det er også ok at vi 
har spl der bare synes det er rart at komme på 
arbejde og passe patienter, men også dem der kan 
være lidt træge at få med i nye tiltag – men de gør 
deres arbejde og de gør det godt, men hvordan får 
vi dem så med – der skal vi passe på ikke hele tiden 
at lave om, men i stedet, hvad er der giver mening 
at ændre.  
 
B: Der kan heller ikke være plads til ret mange ting, 
når der er noget der skal bringes i hus – der kan 
kun være 2-3 udviklingsprojekter i gang, så der ikke 
er for meget i gang. Det skal jo også implementeres. 
Jeg tror det er vigtigt at der er plads til alle typer af 
medarbejdere, nogle skal være tovholdere og drive 
værket og der vil være dem, hvor det tager lidt 
længere tid til at vænne sig til de forandringer der 
kommer. I en forandringsproces vil der være 
forskellige stadier af hvornår man rykker med. Det 
er vigtigt at medarbejderne er forskellige – det er en 
styrke. At f.eks. bruge dem der har modstand, at få 
deres synspunkter på tingene og få processen bedre 
belyst.  
 
L: Nogle gange har de også nogle gode argumenter, 
at tingene kan balancere – og vi behøver måske ikke 
ændre det hele, men tage fragmenter og bruge det.  
 
J: jeg synes det er vigtigt at folk får lov til at ytre sig.  
Det er vigtigt at dem der ikke kan mening med 
tingene, at de får lov til at ytre sig og lede op ad – 
det skal vi jo også selv som ledere have mulighed 
for og det skal medarbejderne også have. Det skal 
give mening for dem – det er ikke altid det lykkes 
for os at skabe mening, så har vi da i det mindste 
givet dem muligheden for at blive inkluderet i noget 

Det er ok at der er forskellige 
typer i en afdeling, man skal bare 
have en kultur for at man er villig 
til at ændre arbejdsgange, der 
hvor man skal. 
 
 
 
 
 
 
Ikke lave om hele tiden – men 
kigge på at ændre det der giver 
mening. 
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meningsfyldt. Vi er bare nødt til i det, så 
efterfølgende at træffe en beslutning og sige at det 
er den her vej vi skal. Vi kan ikke snakke alt til rette, 
men er nødt til på et tidspunkt at tage en 
beslutning. Vi skal udvikle os, men der skal være 
mulighed for den brede drøftelse og så kan vi 
derefter snævre ind.  
 
B: der skal være viden på – så det sker begrundet, 
hvorfor er det den her vej vi går.  

I nævnte arbejdsglæde – 
en af de ting 
meningsskabelse og 
udvikling bringer med sig? 
Hvad siger patienterne? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B: Det er vigtigt for dem at de får den bedste pleje 
og behandling – bygget på et fagligt grundlag. 
 
M: Jeg tror også de siger fastholdelse af 
medarbejdere er vigtigt – for hvis spl har været der 
i lang tid og er glade for at være et sted. Det kan 
patienterne mærke. Patientforum har lavet den 
med, at jeg kan gå 10 skridt ind i din afdeling og 
mærke hvad det er for et sted det her. Patienterne 
kan mærke om der er engagement og noget der 
driver det, eller er medarbejderne her bare fordi at 
de skal det. Det er sjældent at patienterne siger nej 
til at deltage i diverse, de har tiltro og vil gerne. 
 
J: Jeg tror patienternes mening og meningsskabelse 
er essentiel for den indsats vi skal lave. Jeg tror det 
er vigtigt at vi oftere skal lade patienterne ytre sig, 
men også spørge ind til hvordan deres oplevelse har 
været. I forhold til meningsskabelse er der jo noget 
der har beskrevet at det kan ses som korkpropper i 
et åløb og landkort og hvis man kigger bredt ind på 
det, så tror jeg at noget af det der skaber landkort så 
er det patienternes tilstedeværelse. Då der får vi 
fokus på hvilken effekt har det vi går og gør. Det er 
det vi skal holde os op imod. Når vi kigger indad og 
går og mingler med hinandens fagligheder og 
projekter, så kan vi sikkert nemmere tale os til rette 
med hvad vi synes der giver mening for os – men 
hvis vi spurgte patienterne kunne det være en helt 
anden retning vi skulle – og det er vigtigt at vi ser 
på det.  
 
B: I forhold til personalet – til at holde fokus på 
dette, så betyder det rigtig meget at der er nogen 
der driver det og går forrest – det har en 
afsmittende virkning og interesse og arbejdsglæde 
– til at inspirere andre, til at de også vil være med i 
udvikling. Det har sideeffekter med, at der foregår 
noget. Jeg har kunnet se på de medarbejdere, der 
har kastet sig over et projekt, hvordan de lige 
pludselig blomstrer op og deltager meget mere i 
andre faglige snakke, hvor de plejer at holde sig 
tilbage – det har været så positivt at få et nyt fagligt 
ståsted og afsæt til at brede sig mere ud og være 
mere deltagende. Den investering der er givet, giver 
et godt output. 
 
L: det giver faglig stolthed, at kunne noget og 
selvsikkerhed til at kunne kaste sig fagligt ind i 
nogle andre ting. 
 
T: Hvad tror I det betyder for omverden også ser at 
det de gør der, det er virkelig godt gået. DA jeg 
arbejdede på Holbæk – pendlede jeg, selvom RH lå 
tæt på min bolig, dårligere løn, etc. – men 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patienterne bliver de landkort, 
vom der skal vise vejen i forhold 
til den indsats der gøres i 
sygeplejen – de er 
retningsgivende. 
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Det undervisning vi har 
budt ind på til de andre 
sygehuse, er jo blevet mødt 
med stor velvilje – jeg tror 
også der er et behov, som 
vi måske ikke har fået 
skabt og det kunne være 
rigtig godt at være med i 
den proces. 

opgaverne i Holbæk var bare så spændende. Det 
samme på RH – der ligger dårligere lønmæssigt 
end andre steder, men folk vil vildt gerne være der 
– de er ligeglade mindre i løn. Kulturen – hvis vi 
kan noget særligt og gerne vil vise det – RH laver 
sygeplejesymposium på dansk. Tror I at vi kan gøre 
noget af det samme her? 
 
M: det tænker jeg kunne være en del af en strategi 
som fagligt fyrtårn. 
 
T: Vil det give noget ekstra at holde et årligt 
symposium, hvor man inviterer de andre hospitaler 
– det her står vi for som fagligt fyrtårn i region 
sjælland. Ville det give noget? Kunne vi præsentere 
noget? Ikke i morgen. 
 
M: Skal det være så systematiseret som forskning, 
eller kunne det være de udviklingsprojekter vi laver 
– for hvis det kunne det, så tror jeg godt det kunne 
lade sig gøre. 
 
T: Man kunne bare have nogle indslag omkring 
forskning, så det ikke var det styrende. 
 
B: Der kunne være forbedringsprojekter der ikke 
kræver det store og som bare kan være en ændring 
af en arbejdsgang, som man har fået gode resultater 
ud af – det kan også være helt små ting  
 
 
 
T: Vi har jo holdt det før – symposium, hvor der 
kom rigtig mange. Vil det give medarbejderne en 
stolthed over at det faktisk er min afdeling der 
holder det her. 
 
J: JA, det tror jeg helt bestemt det ville. Jeg kan se 
tilbage på de her store fælles morgenkonferencer 
der er blevet afholdt, hvor jeg ahr været den eneste 
repræsentant fra B75 – jeg tror jeg vender lidt 
tilbage til den driftsmæssige udfordring vi står i, for 
at få båret kulturen helt ind i afdelingen. Får vi 
nogensinde medarbejderne derhen, hvor de kan 
opleve det der skal bæres ind i afsnittet. Det kan 
nogle gange være det der er udfordringen, når vi 
står og snakker ressourcer i en tid hvor forandring 
er på spil. Og ja – så er det rigtigt at det vil den altid 
være, men så skal vi bare have at vide, at det skal vi 
prioritere – men hvis ikke jeg får at vide at jeg skal 
gøre det – så vil jeg prioritere driften. Sådan vil min 
hverdag være lige nu – for jeg kan godt se hvor 
svært det er i afsnittet at sende nogle afsted.  
 
L: Jeg tror symposium kunne være interessant for 
vores eget personale – og så er det fint at invitere 
nogen andre ind. 
 
B: Vi er jo på vej i forhold til de tværfaglige møder 
vi har gang i – at præsentere noget for hinanden på 
tværs. Det at skulle præsentere noget for andre og 
turde stille sig op – det giver en viden om hvad der 
egentlig foregår, så man opnår viden. Det er også 
med til at inspirere på tværs.  
 

 
Fagligt fyrtårn – årligt 
symposium, som udspringer fra 
Roskilde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociale aspekt weick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har brug for at få at vide at han 
skal prioritere f.eks. at gå til 
morgenkonference… 
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L: Det er sværere på sengeafsnit, der handler det 
om at tale sygepleje. 
 
B: Men det vil jo stadig sige noget om hvad I 
arbejder med oppe hos jer. 
 
L: Men de andre sygeplejersker kan ikke se det – og 
jeg kan ikke planlægge med personale ekstra for at 
kunne gå fra. Vi kan ikke stoppe driften.  
 
B. Men kan det ikke fortælles af andre hvad I har 
fokus på – altså invitere ind til jer? Jeg tror det er 
vigtigt at man fortæller ud over sin egen flok hvad 
der er fokus på. 
 
L: det kunne vi godt.  
 
M: Men jeg synes du har en pointe. Hvornår er det 
man bliver stolt af sin arbejdsplads – for jeg tror at 
både Birthe og jeg kan levere nogen der har været 
her i mange år og de vil tænke det er det fedeste. 
Jeg har også haft sengeafsnit og hvis man er en ung 
ny spl, så har man ikke nået at danne sin identitet 
som sygeplejersker, man er ikke nået til at være 
stolt af sin arbejdsplads, men er bare stolt over at 
man er sygeplejerske – ikke engang kardiologisk 
spl. Men hvis ikek man har mulighed for at se, som 
f.eks. til et symposium, at jeg faktisk være ret stolt 
af det her – hvornår kan man det så – hvordan 
hjælper vi dem med at lave den meningsskabelse – 
til at jeg faktisk har en faglig stolthed over min 
sygeplejeidentitet. 
 
T: Nogle af de unge – hvis de kom til noget sådan, 
ville de vel også synes det var superspændende. 
 
L: Det ville de – men bare for at understrege at det 
er ligeså meget for at vise vores egne spl at de har 
noget at være stolte af og ikke bare for at vise os 
udaf. 
 
T: det er rigtigt, men nogle gange kan det løftes et 
tand højere ved at invitere andre ind. 
Fornemmelsen af at det er faktisk min kollega der 
står der og fortæller, det betyder noget.  
 
M: Jeg tror det er to forskellige ting – det ene 
udelukker ikke det andet.  
 
J: Jeg tror det er vigtigt at se på de vilkår, at nogen 
har mere succes med forskning og udvikling end 
andre. Jeg kan bemærke, som eksempel – at man 
kan lukke produktionen ned i nogle afsnit, for at 
have undervisning og vi kan f.eks. ikke lukke 
driften. Så det er svært i et sengeafsnit, så der er 
også nogle vilkår, hvor der i hvert fald klart skal 
meldes ud at det SKAL vi prioritere – og det kan 
betyde at det koster noget på arbejdsmiljødelen – 
hvis vi så siger til dem der skal blive tilbage, at nu 
skal I passe hele afsnittet. Så der er forskel på 
afsnittene. Vi kan passe jeres patienter når I går til 
undervisning. 
 
M: der har vi bare forskellige rammer og det tør jeg 
godt sige, der er fordele og ulemper ved begge dele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyuddannede spl skal først 
danne sin egen identitet, før de 
kan begynde at få faglig stolthed 
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J: det er bare et vilkår og det skal tænkes ind, når vi 
taler om hvor vi er i forhold til forskning og 
udvikling. Hvordan får vi alle lige langt frem – hvis 
vi skal ligge på samme niveau. 
 

Hvad kræver dette af 
ledelse? 

B: Opbakning – at man forsøger at være tydelig i 
forhold til at det er denne retning vi ønsker at gå. At 
det også krøver en benhård prioritering af opgaver 
at det er det her vi vil – rammesætning. 
 
M: Enig – det kræver at jeg ved hvad jeg skal, at jeg 
ved hvad du og Matias vil – for hvis jeg ved det, så 
ved jeg også hvad jeg skal bede mit personale om. 
Det kræver også loyalitet fra jer – hvis I har bedt 
mig om at gå den vej, så bakker I mig også op og at 
I ikke går i en anden retning.  
J: Det kræver viden og så kræver det at vi ikke 
vakler i geledderne. Et eksempel – er jo når man 
sidder til et afsnitslederrådsmøde og der diskuteres 
hvor care2wear skal ligge – så viser det sig at der er 
truffet beslutning om det. Så skal vi jo ikke 
diskutere det, men i stedet for diskutere hvordan og 
hvornår. Klare retninger – ikke diskutere noget der 
er truffet beslutning om. Så spilder vi nemt vores 
tid. 
 
M: det handler også om vores troværdighed overfor 
medarbejderne, om det er et udviklingsprojekt – så 
kræver det ofte et benhårdt arbejde i forhold til 
hvor er det vi skal hen- hvem skal jeg snakke med 
der, etc. Så man kan være forudseende i forhold til 
at kunne gøde vandene, det synes jeg er vores 
opgave – men vi skal jo vide hvad det er vi skal 
gøde. 
 
J: det der skal ske hvor er vores ramme – at I som 
AL er enige og så inviterer I dem ind der er 
relevante og som kan kvalificere opgaven. Mine 
medarbejdere kan også være med til at kvalificere 
mine beslutninger og det skal I også. Så har vi i 
hvert fald være med i beslutningen. 

Ramme og retning fra os 
Tydelighed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Være forudseende og gøde 
vandene, sætte frø 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad er vores 
opgave/min? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J: Vi skal inviteres ind i nogle mødefora, hvor vi kan 
drøfte tingene sammen, se hinanden i øjnene, få 
noget meningsudveksling – istedet for at få tilsendt 
en mail – kan I ikke lige svare på dette. Fordi så er 
der en risiko for at opbygges siloer i stedet for at 
nedbryde dem. I dag sidder vi her og kan få 
diskuteret nogle ting sammen – det er rigtig fint. 
Havde vi fået en mail, om at give tilbagemeldinger, 
så ville vi ikke få den brede drøftelse.  
 
L: Hvis vi taler forskning og udvikling, så tror jeg 
retning er lige så vigtigt – det kan jo handle om 
sygepleje. Jeg ahr brug for at vi i denne gruppe 
finder en retning og så kan det godt være vilkårene 
er forskellige, men alligevel at vi taler om hvilken 
retning er det vi skal – vi skal være fagligt fyrtårn, 
hvordan gør vi det, hvor starter vi – starter vi her 
eller sammen med de andre sygehuse? Når vi skal 
drive projekter, så kunen vi bare tale sammen i afd. 
Spl. Gruppen, hvem har gang i hvad – vi behøvede 
måske ikke snakke om alle mulige små 
tavlebeslutninger, men har vi gang i noget andet. På 
den måde kunne vi måske drive noget sammen. 

At blive budt ind – dialog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retning er vigtigt i forhold til 
udvikling og forskning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 98

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det skal ikke bare være et 
ord, men nu skal vi have 
defineret hvordan – der er 
vi ikke nået til endnu. 

M: jeg synes måske det er noget der handler om dig 
og Matias sammen – fordi hvis vi skal være fagligt 
fyrtårn og også indenfor sygeplejen, så skal Matias 
jo også vide hvad det er vi går med og det skal 
præciseres overfor lægerne hvad vi arbejder med. 
Det nytter ikke at lægerne bare kører derud af og 
som vi skal fodre ind i – så den smule buffer der er, 
den skal vi fodre lægerne med – i stedet for at vi får 
den tid til sygeplejen. Så tror jeg at vi kan ikke bare 
sige at vi vil være fagligt fyrtårn, vi skal også gøre 
det – vi skal have gang i noget som understøtter og 
italesætte at det her gør vi fordi. 
 
 
 
 
T: Jeg synes det her forskning og udvikling det giver 
sig selv, hvis man har retningen. Fagligt fyrtårn – 
hvis man tænker 5 år ud i fremtiden. Er der noget vi 
gerne vil positionere os på, i forhold til de andre 
sygehuse – hvis man har en stærk profil er altid 
godt. Det her er vi rigtig gode til, fagligt, 
udviklingsmæssigt – nogle gange er det mere 
konkret – nu er det den her vej vi skal fagligt og så 
udvikler og forsker vi på det – så man ikke breder 
sig for meget ud. Det bliver mindre diffust. 
 
M: Det handler strategiarbejde vel om – at få lavet 
en lang strategi og få sat konkrete ord på hvad den 
betyder for os. For så har vi retningen – hvad 
forventes af os. 

 
Det duer ikke at læger og spl går 
hver deres vej – så bliver di aldrig 
fagligt fyrtårn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
retning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad betyder det at have 
en strategi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den er lavet i en anden tid 
og hvis den skal give 
mening, skal den afspejle 
vores hverdag. 

J: Jeg er aldrig blevet introduceret for den. Jeg har 
læst den og tænkt nå da da. Hvis jeg skal tage 
ejerskab af denne eller den kommende, så kræver 
det at der er nogen der investerer tid til at gøre den 
levende for mig/sammen med mig – jeg vil gerne 
være med i diskussionen. Men at blive sat ind i den. 
Det betyder, hvis jeg ikke er sat ind i den, at jeg ikke 
kan være med til at sætte retningen, for jeg har ikke 
forstået den. Så når vi skal revidere den, så skal vi 
være en del af den. 
 
B: Den er heller ikke levende for mig – jeg har 
været med til noget af den. 
 
M: Der er mange ord i den. Jeg fik den inden jeg 
startede og tænkte det er megatjekket, hvis de gør 
alt det i den – der er mange ord i den og måske ikke 
så meget handling – så synes jeg det er et problem. 
Det kunne bare være 4 ord på et stykke papir – det 
kunne være ligeså godt og som man så går ud og 
gør.  
 
T: Da vi lavede den dengang, da var det altså ikke 
urealistisk. 
L: Det er vigtigt at have en strategi, for den siger 
også noget om retning – men det kunne da være 
federe, hvis det var en strategi vi havde været med 
til at lave sammen, som måske ikke behøver at være 
så detaljeret. 
 
 
 

Vigtigt med en strategi – men 
den skal gøres levende og ved at 
blive inddraget. 
 
Bredt forum i at lave den 
 
Overspl ansvar at den er der og så 
skal mellemledere bringe den ud 
i organisationen 
 
 
 
 
 
Den skal simplificeres – der er 
måske for mange ord 
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Vi bør sammen ligne os 
med andre hospitaler der 
minder om os 

T: Hvor overordnet skal en strategi være – skal den 
være mere detaljeret. Hvem skal være involveret? 
J: Alle skal kunne favnes – alle afsnit, souschefer, 
kliniske udviklingssygeplejersker, afd. Spl. Den skal 
hæves op i helikopterperspektiv og overspl der har 
ansvar for den og så skal vi få den ud og leve i 
afsnittene.  
M: SUH’s overordnede strategi skal skrives ind i 
den. Det er et krav. 
T: Har I set andre strategier fra andre afdelinger? 
Måske vi skulle finde et par andre strategier? Vi er 
et universitetshospital og skal vel kunne måle os op 
mod de andre på samme niveau – OUH, Aalborg.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


