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Abstract  

The purpose of this master's thesis was to explore my own organization. It was already recognized that 

Respirationscenter Øst handled many different cases covering what was known as “hospital treatment 

at home”. This includes respiratory treatment at home and related round-the-clock monitoring by 

respiratory assistants. I had an assumption that the cases created complexity for patients, as they have 

to navigate within and comply with three different regulatory settings, being the Danish Health Care Act, 

the Danish Working Environment Act as well as the Danish Social Service Law. Patients must, on the one 

hand, navigate their own disease, including receiving help from home care, as well as having assistants 

whose workplace was the patient’s home.  

I have examined the impact and influence that the different public governance paradigms have had on 

the evolvement on the system of hospital treatment at home. Furthermore, I have investigated the 

influence that the hybrid governance paradigms have had on RCØ's core task with the assumption that a 

clear core task enables an increase of employees' understanding of the organization's goals and 

motivation, leading to increasing value creation for the patients. 

I have included the theory of public governance paradigms and public service motivation by Le Grand to 

analyze the cases regarding the influence of governance paradigms on the development of hospital care 

at home. The theoretical framework of the core task and people management was included in the 

analysis of the influence of the governance paradigms on the involvement and perception of the core 

task.  

I had a prerequisite of using data from my own organization. Data collection was done by extracting 

data from RCØ's electronical archive program “Work-Zone” as well as data extracts from our external 

email via Outlook.  

The collected data was categorized based on prior understanding, using documentary method and 

grounded theory. The number of cases and individual hearings each turned out to be around 1.4 per 

week on average, the empirical amount of data was assessed to be sufficient and the quality was 

assessed to be representative in relation to the requested study. The Work-zone cases were categorized 

in six areas: external framework, rights and privileges, relatives, mothers, working environment and 

miscellanea.  

In relation to the method, my own experience proved to be a parameter to be taken into account and, 

in relation to the coding, it became a parameter that I in the end had to recognize and thus integrate. 

Instead of denying my level of understanding, I used it to explain some of the parameters that apply to 

the cases examined.  
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During the analysis, several interesting findings emerged. The various governance paradigms, RCØ, the 

hospital and the community have been influenced by, have had a significant impact on the decisions 

made around the concept of hospital treatment at home. For example, New Public Governance has led 

to the implementation of co-financing between the regions and municipalities with the purpose of 

reducing the number of staff going into patient homes, with the aim, among other things, of increasing 

patient satisfaction - unfortunately there were still more cases in this regard. The sheer number of 

individual hearings concerning sleeping assistants gave an indication that the profession-driven 

paradigm could benefit by complementing it with, for example, the digital era paradigm.  

In the analysis of the cases related to the core task, it became clear that a large proportion of the cases 

indirectly was about the patients but actually came from the agencies and the assistants. Although the 

cases related to the patients, the patients were not the direct subject matter of such cases. In this way, 

RCØ has changed its focus from always having a direct contact with patients to an approach where RCØ 

are trying to solve problems around the patient using the agencies and the assistants. This leads to a 

different view on the core task, because where RCØ previously exclusively serviced patients, some kind 

of service is now also provided by the agencies. This identified a need for the management at RCØ to 

become more focused on the target and to have integrated service by the agencies with service to 

patients, thus increasing value for patients. 

   



Side 5 af 51 

 

1.0 Indledning 

I Ledelseskommissionens rapport fra 2018 beskrives det, at borgere skal sættes i centrum, ledere skal 

sætte retning, sætte holdet og udvikle sig. I samme moment har regionerne, som et nationalt projekt og 

som en del af løsningen på det øgede udgiftspres i det danske sundhedsvæsen, indført Værdibaseret 

Sundhed (VBS) som et styringsparameter. Fokus ligger på, at patienterne oplever en værdi i deres møde 

med hospitalet. Man har et ønske om at klarlægge effekten af patientens møde med sundhedsvæsenet, 

hvilket på den ene side dækker over den oplevelse patienterne har i forhold til mødet med 

sundhedsvæsenet. På den anden side vil man se på, om der kan opnås en bedre anvendelse af 

ressourcer med det formål at skabe mere plads til det faglige arbejde1.  

  

På Respirationscenter Øst (RCØ) har flere styringsparametre gjort sig gældende de sidste par år. For det 

første mærkes de nye politiske strategier, særligt efter der er kommet en ny ledelse, der med et 

specifikt fokus på den værdibaserede sundhedstilgang, har sat public value management i højsædet. 

Heroverfor befinder sig de økonomisk ansvarlige, som med deres mere ”new public management” 

mindset, beder RCØ om alligevel at tænke i DRG-takster, fx påpeges det, at Region Sjællands patienter 

særligt gerne må indlægges, da de medfører en høj taksering, og udgiften afholdes af Region Sjælland. 

For det andet mærkes det, at der har været et massivt fokus fra SST på RCØ´s funktion, hvilket er blevet 

skærpet de sidste par år bl.a. på grund af input fra meget stærke patientforeninger såsom 

Rehabiliteringscenter for Muskelsvind og Muskelsvindsfonden. Dernæst er patienttilgangen til RCØ 

vokset ganske betragteligt over den seneste årrække, og sammenholdt med Sundhedsstyrelsens (SST) 

fokus på ”hospitalsbehandling i eget hjem” har RCØ skabt en ny enhed – RCØ Ekstern, som varetager 

patientens interesser i hjemmet. For det tredje har RCØ siden 2010 været igennem markante 

organisationsændringer, herunder både fissioner og fusioner bl.a. som følge af hospitalsplanen fra 

20072, hvilket har medført, at en konsolidering af det respiratoriske speciale vakler. Der er sket 

erfaringstab på dele af det kliniske område, mens den samtidige ekspanderen af RCØ´s eksterne 

funktion har medført en hurtig voksende mængde af ”beslutninger, regler og retningslinjer” på 

patienter, bureauer og hjælperes vegne. Disse beslutninger eller interne retningslinjer har været bundet 

op på specifikke personer, som ikke længere er ansat, så i takt med RCØ´s viden om 

”hospitalsbehandling i eget hjem” på den ene side er vokset, er en manglende vidensbase på den anden 

side blevet meget tydelig, og konsekvensen er, at viden forsøges erstattet med ”learning by doing” 

retningslinjer.  

 
1 https://www.regioner.dk/sundhed/kvalitet-og-styring/tema-vaerdibaseret-sundhed 
2 https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/hospitaler/HOPP/Documents/Hospitalsplanjuni2009.pdf 
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Disse parametre har ført til et behov for at få redefineret kerneopgaven, få indtænkt nye politiske 

tanker og få klarlagt konceptet ”hospitalsbehandling i eget hjem”, da systemet skal stå på mål for den 

værdibaserede tilgang, hvilket ikke aktuelt opleves af patienterne, som ofte står i et krydspres mellem 

forskellige lovgivninger såsom fx sundhedslov, servicelov og arbejdsmiljølov -dvs. hospital, hjem og 

hjælpere. Tilbage står spørgsmålet om, hvordan RCØ´s kerneopgave skal forstås og forvaltes, når 

rammerne omkring specialet løbende ændres. Ydermere bliver det essentielt at forstå, hvorfor 

strukturen omkring hospitalsbehandling i eget hjem er så uigennemskuelig, at det til tider kan synes 

næsten umuligt at navigere i. Er det fordi vi på RCØ har et ønske om at fratage patienterne det frie valg 

– deres Choice med Le Grands ord, eller er det fordi vi har for stor tillid til at patienterne selv kan 

forvalte deres livssituation? Kan et større fokus på hvilke styringsparadigmer RCØ har og er en del af give 

et større overblik over, hvilken vej vi skal gå? RCØ har, som ekspert på området gennem tiden været 

inviteret til at bidrage med input til SST´s retningslinjer og indskærpelser, og man må spørge sig selv, om 

disse ”professionsstyrede” inputs reelt har været til gavn for patienterne? Nye politiske strømninger 

peger med VBS-tanken mod en højere grad af brugerinddragelse, når der skal træffes beslutninger 

omkring patienter. Det åbner for at udfordre tankegangen om RCØ som eksperter på patienternes 

behandling og vil sandsynligvis i endnu højere grad medføre, at inputs fra fx patientforeninger hilses 

velkomment. 

 

1.2 Problemformulering 

Hvilken indflydelse har forskellige styringsparadigmer på den ”hospitalsbehandling i eget hjem”, som 

RCØ tilbyder?  

Hvilken indvirkning har de hybride styringsparadigmer og dermed de rammer RCØ som organisation er 

en del af på forståelsen af den kerneopgave, der skal varetages? 

 

1.3 Problembeskrivelse 

Det opleves, at patienterne kan have vanskeligt ved at finde sig tilrette med hjælpere i hjemmet. Ved at 

undersøge og kode indsendte sager fra bureauer, hjælpere og patienter, vil jeg opnå en større forståelse 

for indholdet i det, jeg antager, er et krydspres for patienterne. Jeg vil undersøge, om der er fællestræk, 

som kan forklares udfra teorier om styringsparadigmer og med hypotesen om, at systemet er bygget op 

på en måde, der er med til at øge konflikterne i hjemmene. Jeg vil se på, hvilken indflydelse 

styringsparadigmerne har haft på de valg, der er truffet omkring ”hospitalsbehandling i eget hjem” og 
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hvilken indflydelse disse har på patienternes handlemuligheder og på medarbejdernes motivation i 

sagshåndteringen.  

Ved at inddrage teori om kerneopgaven og betydningen af, at det er ledere, der skal definere 

kerneopgaven for sine medarbejdere, kan jeg undersøge, hvorledes styringsparadigmernes indflydelse 

på udviklingen af ”hospitalsbehandling i eget hjem” også har indflydelse på kerneopgaven og dermed 

det mål, der skal defineres for medarbejderne.  

 

1.4 Begrebsafklaring 

”Hospitalsbehandling i eget hjem” dækker over RCØ´s behandling og er afgrænset til at omfatte 

patienter, der modtager invasiv behandling og herunder har respiratorisk hjælperhold 24 timer/døgn.  

2.0 Teorivalg 

For at belyse og rammesætte de problemstillinger, der opstår i kølvandet på at modtage 

hospitalsbehandling i eget hjem, rettes fokus mod den kompleksitet, der ligger i det offentlige system, 

som kan have indflydelse på den enkelte families livssituation og herunder deres muligheder for at vælge 

frit og blive hørt, når de har behov herfor. Hertil vil teori om offentlige styringsparadigmer være relevant 

at inddrage, ligesom Le Grands model vil blive anvendt til at fokusere på de valg, der træffes af de 

offentlige medarbejdere – på RCØ samt de konsekvenser en given styring vil have på patienternes og 

deres familiers livssituation.  

    

For at være i stand til at sammenligne, forklare og fremhæve kompleksiteten i det offentlige system, 

beskriver Andersen syv styringsparadigmer, som i større eller mindre grad har indflydelse på den 

offentlige sektor (Andersen et al, s. 25). De syv styringsparadigmer lever ikke adskilt og i hver sin tid, 

men udfolder sig gradvist og udformes til at løse specifikke styringsproblemer.  

Det er vigtigt at holde sig for øje, at på trods af at det enkelte styringsparadigme kan være særligt 

vægtet indenfor et specifikt område i den offentlige sektor, så er det oftest hybride styringsformer, der 

rammesætter offentlig ledelse (ibid s. 135).  

Ligeledes kan det fremhæves, at når styringsparadigmerne eksisterer samtidigt og besidder forskellige 

værdisæt, kan konsekvensen blive, at lederne sættes i et dilemma, og der opstår et krydspres, for hvem 

skal prioriteres? Er det hensynet til borgeren eller til medarbejderen (ibid s. 158). En naturlig konsekvens 

må blive, at også aftagere dvs. dels medarbejdere og i sidste ende borgere, skal navigere indenfor de 

strømninger, de forskellige styringsparadigmer afføder. Dermed bliver det interessant at se på, hvilken 
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påvirkning en eventuel strømning kan have på medarbejdernes motivation og brugernes 

handlemuligheder.  

 

Som offentlig leder er der også en forventning om, at der leveres en ydelse og at medarbejderne er 

motiverede for at levere denne optimalt. Set i lyset af den kontekst, bliver det relevant at inddrage 

Julian Le Grand, som netop beskæftiger sig med Public Service Motivation (PSM).  

Le Grand ser bl.a. på, hvorvidt offentlige ansatte leverer ydelser af høj kvalitet på baggrund af 

samfundssind – det altruistiske riddersind eller fordi de er landsknægte, der selv vinder noget ved at 

levere ydelsen (Le Grand 2010a, s. 56). Og på samme måde teoretiserer han over, hvordan det forholder 

sig med aftagerne af offentlige ydelser, nemlig brugerne. Træffer de kvalificerede valg som 

”dronninger”, eller er de blot ”bønder” uden egentlige handlekompetencer (Andersen, Kristensen og 

Pedersen, s. 5)? Ligeledes er Le Grands syn på styringsparadigmer interessant at inddrage, da han med 

fokus på den offentlige ansattes motivation beskæftiger sig med, hvordan levering af offentlig service 

bevæger sig mellem de fire styringsparadigmer: Voice, Choice, Trust og Mistrust: 

 

Figur 1, Styringsmodeller, motivation og 

handlingskapacitet (Thejsen, s. 124) 

 

Ligeledes sammenfatter Andersen sit syn på styringsparadigmerne i det, han kalder en styringsdiamant. 

Denne illustrerer de forskellige styringsparadigmers styrker med fokus på følgende parametre: 

Centralisering, horisontal koordination, anvendelse af værdier, incitamentanvendelse samt inddragelse 

af samfundsmæssige aktører.  
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4.1 Styringsparadigmer og handlingskapacitet  

Bureaukratisk styringsparadigme 

Kendetegnende ved Bureaukratiet er regler og hierarkiske organisationsformer. Det centrale er, at fx 

ledere er loyale mod den politik, der er valgt, og at de som loyale medarbejdere implementerer de 

strategier, der forventes implementeret (Andersen et al, s. 145). Andersen argumenterer for, at det er 

bureaukratiets fortjeneste, at en af kvaliteterne ved de offentlige organisationer er:  

 

”at de kan agere agilt, fagligt og relativt upartisk (ibid s. 28).” 

 

På den modsatte side står dog også bureaukratiets udfordring. Det er, når reglerne bliver unødvendigt 

begrænsende, og når de hierarkiske processer medfører, at viden fra det konkrete møde mellem borger 

og ansat ikke udnyttes (ibid s. 29). En meget høj grad af centralisering er kendetegnende ved 

bureaukratiet. En leder, der er rekrutteret i det bureaukratiske system, er ofte en særlig dygtig 

medarbejder, der med flair for ledelse er forfremmet indenfor egen organisation. Dette gør sig i særlig 

grad gældende, når det bureaukratiske styringsparadigme kombineres med det professionsstyrede (ibid 

s. 149).  

Bureaukratiet kan til en vis grad lægges op ad Le Grands Mistrust. Command and Control er gældende 

for Mistrust og kan tage forskellige former, men det fælles er, at det bygger på et hierarki af kontrol, at 

der er direktioner fra toppen og at der kobles med eksterne belønninger eller straffe (Le Grand 2010a, s. 

60). Uden dette kan de offentlige ansatte ikke kan betros ressourcer. Det bureaukratiske 

styringsparadigme er ikke direkte incitamentstyret, men som Andersen nævner, så er der tænkt en 

tilpas høj løn ind bl.a. til embedsmænd, således at der alligevel er indtænkt en form for incitament 

(Andersen et al, s. 32). Under det bureaukratiske paradigme arbejder medarbejderne for systemet og 

anses som loyale embedsmænd, der respekterer love og hierarki. Straffen må, som det beskrives i 

Mistrust, være afskedigelse. Det bureaukratiske styringsparadigme betegnes ofte som lagkagebunden i 

styringskagen (ibid s. 30).   

 

Professionsstyret paradigme  

Det Professionsstyrede paradigme er særlig aktuelt i sygehusvæsenet, hvor alle ledelsesstrengene oftest 

udelukkende består af fagprofessionelle, så som Andersen beskriver dette styringsparadigme får: 

”faggrupper med specialiseret teoretisk viden samt faglige normer får høj grad af 
beslutningskompetence på de specifikke områder (ibid s. 39).”  

og  
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”Professionen har monopol på et vidensområde og der træffes beslutninger indenfor dette 
område (ibid s. 42)”. 
 

Som udgangspunkt bygger professionsstyringen på en antagelse om, at den fagprofessionelle er 

motiveret til at gøre sit arbejde så godt som muligt, men det er vigtigt at holde sig for øje, at denne kan 

udvikle sig til at blive paternalistisk, hvorved brugerens mening negligeres (ibid s. 43 og 145).  

Det professionstyrede paradigme ligger i Le Grands Trust. Her beskrives, at den bagvedliggende idé med 

Trust er, at staten hæver skatten for at betale for en given offentlig ydelse. De, der bliver betroet at 

forvalte statens penge, er professionelle ansatte i den offentlige sektor fx læger og sygeplejersker, og de 

er i overvejende grad riddere. De bruger budgetterne, som de er betroet at varetage -professionelt, dvs. 

de bruger allokerede ressourcer, ud fra overvejelser omkring, hvad den bedste offentlige ydelse er. 

Dette med baggrund i effektivitet, lydhørhed, ansvarlighed, retfærdighed samt høj kvalitet (Le Grand 

2010a, s. 58). Både Andersen og Le Grand er enige om, at de fagprofessionelle, i det professionsstyrede 

paradigme og herunder Trust, er drevet af riddertankegangen med en meget lav grad af 

incitamentstyring (ibid s. 57) (Andersen et al, s. 45). - I Trustmodellen skal der ikke gives tilskyndelser fx i 

form af belønninger, idet det ødelægger de offentliges motivation og hvis det alligevel sker, vil de 

fagprofessionelle, som ellers handler udfra en riddertankegang, blive drevet frem mod at nærme sig 

landsknægten (Le Grand 2010a, s. 59). I den ideelle trustmodel er der hverken konkurrencer eller 

interessekonflikter mellem de ansatte eller virksomhederne i den offentlige sektor. Og i det 

professionsstyrede paradigme er der ligeledes en lav grad af horisontal styring.  

 

 

New Public Management 

New Public Management (NPM) er I følge Andersen opstået: 

” som en reaktion på problemerne med det klassiske bureaukratis kombination med 
professionsstyringen, der blev betragtet som ineffektivt, dårlig ledet samt ude af stand til 
at håndtere økonomiske udfordringer (Andersen et al, s. 53).” 
 

Under NPM er målet en mere velfungerende offentlig sektor, hvor fokus ligger på bedst mulig 

målopfyldelse for færrest mulige ressourcer (ibid s. 60). Der er visse træk, der træder særligt frem, når 

styringsparadigmet er NPM. Det gælder fx at ledelse bliver mere professionel og direkte (ibid s. 54) 

samtidig ligger der en forventning om at performance måles udfra eksplicitte kriterier, fx en forventning 

om anvendelse af driftmålstavler, hvor ledelsen har defineret målområderne, eller fx at måltal trækkes 

direkte fra SP. Man vil gerne have større fokus på konkurrence i den offentlige sektor og 

styringsredskaber hentes fra den private sektor (ibid s.54).  
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Andersen pointerer, at der er to retninger indenfor NPM. I den ene, som domineres af

markedstænkning og konkurrence, er medarbejderne i høj grad styrede af økonomiske incitamenter – 

med Le Grands ord -landsknægte. Her skal lederen motivere og kontrollere medarbejderen via 

incitamentstyring. Den anden retning har en mere ”management tilgang”, hvor medarbejderne anses 

som samvittighedsfulde og professionelle (ibid s. 145).

I og med der under NPM styringsparadigmet er fokus på konkurrence, privatiseringer og udliciteringer 

ligger NPM op af Le Grands Choise. Choise, dækker som begreb over, at individet tilbydes friheden til at 

vælge, hvilket giver en værdi i sig selv, da selve friheden er værdifuld. Le Grand påpeger endvidere, at 

friheden til at vælge medfører en højere kvalitet (Le Grand 2010a, s. 65).

Motivationen bæres af landsknægtetanken, idet de vil tiltrække ”kunder” for at berettige deres egen 

eksistens – at blive i ”forretningen”, hvilket netop er i tråd med NPM, hvor medarbejdere jo betragtes 

som landsknægte, der styres af økonomiske incitamenter, hvilket særligt er gældende i markedsandelen 

(Andersen et al, s. 145). Le Grand nævner også, at i Choice kan motivationen også bæres af riddere, da 

disse på den anden side har et ønske om at forblive i ”forretningen” for at tilbyde god service for deres 

”kunder”, hvilket ligger i managementdelen af NPM (Le Grand 2010a, s. 66). Denne type ridder er dog 

mere paternalistisk, hvilket implicerer, at det er hans perception af hvad, der er det bedste for brugeren 

(ibid s. 66). Andersen påpeger ovenstående som ”faren” ved NPM, hvor den stærke incitamentstyring 

netop omdanner altruistisk motiverede medarbejdere til mere egoistisk orienterede beregnende

ansatte (Andersen et al, s. 68).

I NPM ligger en tanke om brugerens frie valg, dvs. at brugerne frit kan vælge mellem offentlige eller 

private udbydere. Er ydelserne ikke tilfredsstillende i den offentlige sektor, kan de udbydes til den 

private sektor, hvilket stiller krav til de offentlige ansatte om at træffe velfunderede valg om, hvordan 

ydelserne bliver bedre (Andersen, s. 59). Le Grand supplerer i Choise, ved at pointere:

“If providers face adverse consequences from not being choisen – if, for instance, they will 
lose resources if they cannot attract users – then they will want to improve the quality of 
the service they provide (Le Grand 2010a, s. 65)”.

 

 

Digital Era Governance 

På trods af at der if. Andersen er en overordnet drøftelse af, hvorvidt Digital Era Governance (DEG) er et 

selvstændigt styringsparadigme, anses digitaliseringen alligevel for at være den drivende kraft i nutidens 

reformer, og det handler om implementering af store it-systemer som fx SP (Andersen et al, s. 85). Der 

argumenteres for, at den offentlige sektor forandres i takt med digitaliseringen, dette til gavn for 

borgere, idet data bliver let tilgængelige og der dermed ikke er ventetid på oplysninger – eksempelvis en 
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patients tilstand (ibid s. 88f). Der er et incitament til at få borgere digitaliseret, så de kan blive 

modtagere af de digitale beskeder (ibid s. 93). DEG kan indlejres i NPM og vil derfor også ligge indenfor 

Le Grands Choice-paradigmet.  Efter nuværende Corona-pandemi kan der argumenteres for, at dele af 

DEG kommer til at ligge indenfor PVM især i hospitalsverdenen, idet der er kommet fokus på, hvordan 

digitalisering kan skabe værdi for patienter, fx ved at konsultationer og diverse målinger kan foregå i 

patientens eget hjem med det fokus, at der skabes størst mulig værdi for patienten.     

 

 

Public Value Management 

Public Value Management (PVM) har som styringsparadigme fokus på, at der skal skabes værdi. 

Der skal leveres resultater, der rent faktisk skaber værdi for borgerne og samfundet (ibid s. 102). PMV 

adskiller sig væsentligt fra NPM ved at insistere på, at offentlige organisationer er anderledes end 

private særligt omkring værdi, hvor PVM-tilgangen insisterer på, at værdibegrebet dækker over 

”offentlig værdi til samfundet” modsat NPM, hvor det er ”privat værdi til kunderne”. Når målet med den 

offentlige sektor er at skabe værdi, så har offentlige ledere en afgørende rolle, hvorved de skal udvikle 

nye ideer, søge legitimitet og opbakning til deres ideer og endeligt trimme deres organisationer mhp. at 

realisere den værdiskabende strategi, når de nye ideer/værdiskabende tiltag er godkendt (ibid s. 102ff).  

 

Der gives to indvendinger mod PMV, nemlig sondringen mellem - hvis det, der er godt for individet, også 

er godt for samfundet, er det uproblematisk, men hvis det omvendte er tilfældet, så bliver det ganske 

vanskeligt, på den måde kan offentlige værdier komme i konflikt med hinanden (ibid s. 106ff). 

Med inddragelse af Le Grands Voice anskues, hvordan modtagerne af de offentlige ydelser, har 

mulighed for at udtrykke deres tilfredshed eller utilfredshed med ydelsen/servicen (ibid s. 64). 

Kommunikation foregår direkte med aftageren af ydelsen, skriver Le Grand, hvilket også ligger i PVM, 

hvor det fremhæves, at det er muligt at balancere de enkeltes interessenters forskellige værdier (ibid s. 

147) (Le Grand 2010a, s. 64). Det vigtige i Voice er naturligvis, at der lyttes til brugerens stemme og at 

der handles derefter. Le Grand understreger, at Voice kun vil fungere, hvis udbyderne (offentlige 

ansatte) er riddere, for er de mere paternalistiske, vil der ikke lyttes til brugernes stemme eller 

anerkendes, at brugeren er den eneste, der kan vurdere kvaliteten, og derved vil de blive enten 

landsknægte eller i det mindste paternalistiske riddere (ibid s. 64). Her adskiller PVM sig dog noget ved 

at påpege, at der kan være forskel på samfundets interesse og det enkelte individs (Andersen et al, s. 

104).   
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New Public Governance 

New Public Governance (NPG) anses for at være en erstatning for eller supplement til NPM, indleder 

Andersen (ibid s. 115). NPG hæfter sig særligt ved, at et konstruktivt samarbejde på tværs vil løse et 

stigende antal ”wicked problems” i samfundet (ibid s, 117). Dermed er det kendetegnende for 

styringsparadigmet, at dets fokus ligger på decentralisering og netværksstyring, hvor beslutninger med 

konsekvens for borgernes liv træffes lokalt og bl.a. borgerne selv bidrager til produktionen via netværk 

og partnerskaber (ibid s. 123). To væsentlige begreber fremhæves som vigtige under NPG, nemlig 

samproduktion, som dækker over: 

”borgerens bidrag til produktion af egen eller andres velfærdsservice”  

Og samskabelse, som betyder at: 

”to eller flere aktører fra den offentlige og private sektor samarbejder med henblik på at 
forbedre det offentlige servicesystem eller skabe nye og innovative offentlige løsninger 
(ibid s. 122)” 
 

I NPG er der elementer af styringsformer, baseret på værdier, normer og standarder (ibid s. 122). Et af 

de dilemmaer som Andersen berører er, at offentlige ledere og medarbejdere godt kan løse tværgående 

problematikker ved tværgående samarbejde, men at mulighederne for at lede på tværs er begrænset, 

idet der ikke er en formel ledelsesret over ”andres” medarbejdere (ibid s. 132).  

Trækkes der tråde fra NPG styringsparadigmet, vil der også her kunne argumenteres for, at det ligger 

indenfor Le Grands Trust. Andersen fremhæver at: 

”ondartede og uregerlige problemer kræver ifølge NPG paradigmet forhandlende 
løsninger baseret på tillid, samarbejde, vilje til at eksperimentere og mod på at gå nye 
veje” (ibid s. 117). 
 

I NPG, hvor der er en meget stor grad af horisontal koordination, bringes Trust-begrebet i spil, hvor Le 

Grand netop fremhæver, at Trust er kendt som en netværksmodel, hvor samarbejde er et styrende 

parameter (Le Grand 2010a, s. 58). Trust bygger decideret på tillid til de offentlige ansatte i alle 

situationer, hvad enten de arbejder netværksbaseret eller samarbejdsbaseret (ibid s. 58), hvilket er 

kernen i NPG, som citatet ovenfor påpeger.   

Omkring brug af incitamenter adskiller Trust sig en smule fra NPG, idet Trust ikke anerkender 

”tilskyndelser” i nogen form, da at den professionelle motivation ødelægges og riddere bliver 

landsknægte (ibid s. 59). NPG har en lav grad af incitamentstyring – men anerkender dog, at 

incitamenter kan anvendes til at fremme samarbejdet i netværket (Andersen et al, s. 126).  
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Lederens rolle i forhold til styringsparadigmer 

Ser man på lederens rolle, så påpeger Andersen, at offentlige ledere: 

”skal kunne manøvrere mellem at profilere egen institution (NPM/markedslogik) og 
medvirke til, at der træffes beslutninger til fællesskabets eller, om man vil, almenvellets 
bedste… (ibid s. 162).” 
 

Det beskrives hvorledes ledere, der sætter sig i spidsen for projekter, som udfordrer tingenes tilstand, 

sætter sig selv i spil, og at der både er integritet og identitet på spil både for lederne selv og for de 

medarbejdere og institutioner, de har ansvaret for at bringe sikkert ind i fremtiden (ibid s. 163).  

Når rammebetingelserne rummer flere styringsparadigmer på samme tid, sendes der styringssignaler til 

lederne, der fordrer, at den enkelte leder kan navigere og finde den vej, der umiddelbart virker rigtigst 

at tilgodese (ibid s. 156). Lederen kommer til at bevæge sig i feltet mellem at være ridder eller 

landsknægt og afhængigt af, om brugeren er dronning eller bonde, vil resultatet kunne aflæses i fx 

patientreaktioner.  

 

4.2 Medarbejderes ejerskab til kerneopgaven og offentlig værdiskabelse  

Under undervisningen på ”Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv”, havde vi flere drøftelser omkring, 

hvad der definerer en organisations kerneværdi, og hvordan uklarheder omkring kerneopgaven kan 

forvirre medarbejdere i sådan en grad, at de ikke leverer optimalt og deres motivation falder. Kobles 

denne tanke med dét faktum, at en organisation er præget af de ovenfor nævnte hybride 

styringsparadigmer, vil det være relevant at se på, hvordan den kerneopgave organisationen betragter 

som sin egen, bevæger sig og varierer alt efter hvilken rammestyring, der er mest aktuel. Nedenfor 

bringes lederens rolle i spil ved at inddrage Kristensen og Pedersens begreb ”strategisk selvledelse”. 

  

4.2.1 Ledelse af medarbejdere med fokus på kerneopgaven 

Begrebet ”Strategisk selvledelse” handler om skabe værdi til virksomhedens interessenter – i RCØ´s 

kontekst -patienterne ved at skabe en fælles basis for den værdiskabelse, som organisationen har 

(Kristensen og Pedersen, s. 15f). Det beskrives som en afgørende faktor, at medarbejderne tager 

ejerskab for virksomhedens strategi og viser forståelsen i handlinger. De skal vide, hvad der driver 

virksomhedens værdiskabelse, de skal se strategisk på deres forretningsområde (ibid s. 55). Inddrages 

Sørensens definition på kerneopgaven, vil de supplere ved at sige:  

”den overordnede opgave, en organisatorisk enhed varetager og udfører for at skabe 
langsigtede effekter i form af værdi for og med borgerne (Sørensen et al, s. 30)” 
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Kerneopgaven beskrives som et mere abstrakt begreb end en konkret arbejdsopgave, den skal mere ses 

som et fælles udgangspunkt, som både ledere og medarbejdere skal relatere mod (ibid s. 30). Som 

begreb karakteriseres kerneopgaven, som de: 

  ”centrale, målrettede aktiviteter, der udføres i organisationens navn” (ibid s. 33).  

Og det centrale i den kontekst er, at kerneopgaven netop forandrer sig gennem organisationens 

udvikling, da den som oftest bliver en form for kompromis mellem forskellige interesser. Defineres 

organisationens kerneopgave, defineres samtidig rammerne for handlinger i organisationens navn (ibid 

s. 33f). Hvilket netop er Kristensen og Pedersen pointe, når de påpeger at en leder bør understøtte 

medarbejdere i at udvikle evnen til at forpligte sig på forretningen (Kristensen og Pedersen, s. 73ff).  

Selvom styringsparadigmerne og dermed rammerne ændrer sig omkring kerneopgaven, er det essentielt 

at lederen lykkes med at få medarbejderne til at levere bedst muligt. Dermed er det afgørende, at 

lederen afdækker selve forbindelsen mellem medarbejdernes aktiviteter ”Hvordan” de arbejder, og 

resultaterne ”Hvad” de arbejder for, som udgøres af forretningskonteksten ”Hvorfor” arbejdsopgaverne 

løses (ibid s. 167).  

Sammenholdes med teorien omkring kerneopgaven, så anskues denne indenfor tre analytiske 

perspektiver; den normative, den eksistentielle og den fænomenologiske.  

Så når det pointeres, at medarbejderen er nødt til at vide, hvad målet med vedkommendes arbejde er, 

så vil det i forhold til kerneopgaven ligge indenfor det eksistentielle perspektiv, hvor det handler om den 

mening opgaveløsningen tillægges samt de følelser, der er knyttet hertil (ibid s. 37). Det eksistentielle 

perspektiv vil se på, hvordan ledere og medarbejdere ”løbende rationaliserer over og tilpasser deres 

opgaveløsning, så det skaber mening for dem” (ibid s. 38). Inddrages Le Grands teori, kan der endvidere 

argumenteres for, at medarbejdere som enten riddere eller landsknægte er relevante i denne kontekst, 

da fx en medarbejder med en landsknægtetilgang vil have andre følelser knyttet til opgaveløsningen end 

en ”ridder medarbejder”. Dermed kan der opstå en forskel på prioriteringen af opgaver – og måske på 

medarbejderes mål med opgaveløsningen (ibid s. 38).  

I forhold til hvordan – dvs. hvordan medarbejderen skal bidrage med sine handlinger i forhold til 

forretningen, vil medarbejderens personlige standarder have indflydelse – også her er Le Grands 

perspektiv relevant, for det vil igen afhænge af ridder- eller landknægtetankegang. Og vendes blikket 

mod kerneopgaven, vil det fænomenologiske perspektiv hjælpe, for det handler netop om, hvilke 

arbejdsopgaver der faktisk udfyldes på arbejdspladsen. Perspektivet afdækker, ved en analytisk tilgang, 

hvad der rent faktisk sker. Det understreges, at det vigtige er at se på brugernes perspektiv – det er 
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dem, den offentlige ydelse er til for, og er styrken ved dette perspektiv, at det kan give indblik i blinde 

vinkler, ubeviste antagelser mv, som ledere og medarbejdere ikke selv er bevidste omkring (Sørensen et 

al, s. 38f). Også her er indflydelsen fra de forskellige styringsparadigmer stor og må kort nævnes, for når 

fx ”NPM-paradigmet” vægtes, kan det være Lean-styrede opgaver som fylder, mens det under et mere 

professionstyret paradigme kan være opgaver relateret til fx ernæring, der fylder. Og mest sandsynligt 

er det, at det er et styringsparadigmemix, hvor der fx vha. Lean måles på en given ernæringsindsats.  

Ser vi på Kristensen og Pedersens hvorfor –”hvorfor arbejder jeg?”, så får det normative perspektiv i 

kerneopgaven sin berettigelse. Her handler det netop om den kerneopgave organisationen formelt har, 

det vil sige, de skrevne og italesatte normer, som organisationen bygger på i form af lovgrundlag, 

strategier mv. If. Sørensen kan det normative perspektiv bruges til at afdække de forskellige normer, 

som påvirker den måde, hvorpå de ansatte udfører opgaven (ibid s. 37). Heri vil implicit ligge den 

påvirkning, som de forskellige styringsparadigmer har på organisationens valgte strategier, hvis fokus 

ændres fra fx NPM til en mere PVM-styring, vil organisationens strategi også ændres.  

Kristensen og Pedersen påpeger, at ledere skal definere visionen for arbejdet og at retningen for 

medarbejdernes arbejde skal være klart defineret, så det giver mening for den enkelte. Det betyder, at 

når Sørensen påpeger, at ledere og medarbejdere står i forskellige situationer i forhold til ansvar og 

pligter og dermed kan have forskellige interesser, medførende at synet på kerneopgaven kan være 

forskellig (ibid s. 46), så er det endnu vigtigere, at lederen erobrer forståelsen af fællesskabet. Så der 

opstår en positiv forståelse af selve arbejdsopgaven og af, hvorfor arbejdet skal udføres (Kristensen og 

Pedersen, s. 165f). Dermed ligger koblingen til styringsparadigmernes indflydelse på kerneopgaven klar, 

fordi det med Kristensen og Pedersens ord bliver lederens opgave at oversætte og fortolke de forskellige 

styringsparadigmer ind i hverdagens gøremål. Medarbejderne forstår dermed deres opgaver og 

herunder deres kerneopgave, uanset hvilket udgangspunkt medarbejderen har – ridder eller 

landsknægt.   

 

Lederens rolle i forhold til fortolkning af kerneopgaven 

I kontinuummet mellem de hybride styringsparadigmer vil den tilgang medarbejderne har – hvad enten 

de agerer som riddere eller landsknægte samt den position brugerne har – dronninger eller bønder 

direkte eller indirekte have indflydelse på kerneopgaven. Det bliver derfor afgørende at se på lederens 

rolle i at fortolke og formidle styringsparadigmerne ned i kerneopgaven, for at medarbejderne bevæger 

sig i samme retning, for dermed at kunne levere den bedste ydelse til patienterne.  
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5.0 Metode 

5.1 Valg af metode 

Denne masteropgave tager udgangspunkt i kombinationen af to metodetyper med baggrund i en 

forstående forskningstilgang. 

Jeg har med mine mange år på RCØ en meget solid grundlæggende forforståelse af feltet, men har aldrig 

haft lejlighed til at undersøge det empirisk og ej heller at koble det med teori. Der er derfor valgt en 

forstående forskningstype som baggrund for opgaven, her er det nemlig kendetegnende at fænomener 

fortolkes og forstås ud fra en kendt kontekst (Launsø et al, s. 27). I den forstående forskning kender 

forskeren den sammenhæng, de udforskede indgår i, og forsøger på baggrund af denne at afdække 

menneskers meninger, vurderinger, motiver og intentioner, skriver Launsø (ibid s, 28). Der er valgt 

casestudier som empiri til denne opgave, hvilket er i overensstemmelse med det typiske for den 

forstående forskningstilgang (ibid s. 33). Valget af casestudie bygger dels på, at den kvantitative 

datamængde er så stor, da data er systematisk opbevaret siden 2019 og dels at der generelt er mange 

sager koblet til patientgrundlaget på RCØ, således at det empiriske grundlag bliver yderst velfunderet. Et 

casestudiedesign defineres som en:  

”strategi til at studere et komplekst tilfælde og er baseret på en dybtgående forståelse af 
tilfældet opnået ved omfattende beskrivelse, analyse og fortolkning af tilfældet taget i sin 
helhed og i sin sammenhæng (kontekst) (ibid s. 99)” 
 

Kvalitativt er data repræsentative, da det er patienter og hjælperes ”egne ord”, der danner grundlag for 

datamaterialet. Det er sendt ind til RCØ og arkiveret ucensureret. Det er ikke-struktureret data, der er 

indsamlet, dvs. at den retrospektive ”observation” er helt åben, der er hverken frasorteret i data eller 

sat filtre op (ibid s. 112ff). 

 

Jeg har i denne opgave lagt mig op ad både af ”grounded theory” og ”dokumentarmetoden”.  

I grounded theory bygger selve metodikken til dels på, at der gås fordomsfrit til empirien, og dels at der 

ikke er et teoretisk udgangspunkt, teorien genereres i takt med at empirien kodes. I empirien søges 

efter de emner, der er interessante i forhold til det felt, der ønskes undersøgt (Ankersborg, s. 78). Som 

Ankersborg beskriver grounded theory, gennemgås empirien ved hjælp af kodning, hvilket vil sige, at 

hver beskrivelse/case gennemgås, markeres med et tal, hvorved der skabes en første forståelse af, hvad 

feltet omhandler. Processen gentages, -denne gang med begreberne fra første runde in mente. I anden 

kodningsrunde søges efter egenskaber og variationer ved begreberne. Efter anden runde kan kategorier, 

begreber og sammenhænge rubriceres (ibid s. 78). Ved hjælp af denne induktive metode fremsøges 

teori i empiri. Dog kan grounded theory benyttes som en: ”monitoreringsramme for dataindsamlings-, 
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analyse- og fortolkningsprocessen, og ikke som en teori i substantiel forstand”, hvilket netop er det 

ståsted, der er valgt i denne opgave (Launsø et al, s. 177). Der er tre typer kodning koblet til grounded 

theory:  

• Åben kodning: der søges overblik over, hvad data rummer 

• Aksial kodning: et forsøg på at finde kobling mellem kategorier -at finde sammenhænge 

• Selektiv kodning: en bevægelse fra mindre abstrakte til mere abstrakte kategorier (ibid s. 178) 

I denne opgave er den aksiale kodning i fokus, da ønsket er at opnå en forståelse af de oplevelser 

patienterne har, koblet med den organisatoriske kontekst, som både patienter, hjælpere og RCØ-

personale er en del af. 

 

Dokumentarmetoden bygger på, at materiale eksisterer forud for selve den undersøgelse, som det 

bliver en del af, pointerer Justesen. Et dokument kan defineres, som data, der: ”består af ord/og eller 

billeder, som er blevet nedfældet uden forskers intervention” (Justesen og Mik-Meyer, s. 123).  Der tages 

udgangspunkt i empirisk materiale, som i en konstruktivistisk forstand hverken har iboende essens eller 

entydig betydning, pointerer Justesen (ibid s. 123).  

Dokumenter kan dække over tekster hentet mange forskellige steder fra, i denne opgave er 

dokumenter, den sagsbehandling RCØ fører i forhold til samspillet mellem patient og hjælper, primært 

via mailkorrespondancer. Disse mails handler ikke direkte om det sundhedsfaglige og hører derfor ikke 

til i patientenernes patientjournal. Det er vigtigt, at metoderefleksioner sker på samme niveau, som ved 

fx kvalitativ metode til indhentning af data. Justesen påpeger bl.a., at man er nødt til at dykke ned i selve 

tilblivelsen af data – er det ”renset” sprog, fx så forfatterens mening ikke tilkendegives (ibid s. 125f). 

Empirien i denne opgave er skrevet enten af patienter, hjælpere eller disses bureau, niveauet varierer 

derfor ganske betragteligt. Er det fx skrevet af en patient på en øjenstyret pc uden hjælp, er mailen 

oftest kortfattet og med flere fejl – hvorfor det kan blive nødvendigt at indholdslæse og måske bruge sin 

kontekstforståelse for at forstå meningen.  

Den videnskabsteoretiske tilgang til opgaven er dels fænomenologisk og dels konstruktivistisk. 

Det fænomenologiske betyder, at fortolkning af teksterne er primær og sker i alle undersøgelsens faser. 

Når tilgangen er fænomenologisk ligger interessen i hverdagstekster, som fortolkes ind i en subjektiv 

verden, hvor selve meningskabelsen ligger i den særlige livsverden, aktørerne er en del af (ibid s. 132). 

Det konstruktivistiske omhandler if. Justesen, at der arbejdes med ”eksemplariske” tekster, dvs. tekster, 

der på en særlig klar eller interessant måde fremviser en særlig pointe, diskursiv regel eller brud 

indenfor det område undersøgelsen beskæftiger sig med (ibid s. 133). I den konstruktivistiske tanke 

ligger, at der arbejdes med et mere pragmatisk og ”løst” kriterium, når der ses på, om teksterne er 
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velegnede, når de analyseres med henblik på at skabe ny viden (ibid s. 133). Da empirien i herværende 

opgave fremstår som ”eksemplarisk” tolkes der således ind i en subjektiv verden.    

 

5.2 Indsamling af data 

Der er givet tilladelse fra RCØ´s afdelingsledelse til indhentning af data (Bilag 1).   

Al empirisk materiale er data er indhentet fra indsendte sager, som er opbevaret i enten RCØ´s ene 

dokumentationssystem Work-zone (WZ) eller fra Outlook, hvor de er opbevaret i en mappe kaldet 

”partshøringer”.  

Jeg har i opgaven valgt at undersøge indkomne cases tilbage fra medio 2019 med henblik på at 

undersøge, hvilke udfordringer patienterne oplever ved at modtage hospitalsbehandling i eget hjem. 

Formålet er at sammenholde de fællestræk, der måtte findes, med de organisatoriske ændringer RCØ 

har gennemgået samt se på hvilke styringsparadigmer, der kan have haft indflydelse på selve casene.  

 
 

5.2.1 Mine forventninger kontra den faktiske dataindsamling 

Jeg startede dataindsamlingen ved at tage en kort gennemlæsning af de første ti patienter i WZ og 

gange op, så jeg havde et estimat på 250 sager. Da jeg havde printet og sorteret ikke-relevante fra3, blev 

den endelige sammentælling 125 sager – dvs. noget mindre end forventet. Det vurderes dog stadig 

tilstrækkeligt til en solid empiri.  

 

Da jeg begyndte at gennemlæse partshøringerne, fandt jeg, at de fordeler sig i to kategorier:  

• Respiratoriske hjælpere, der anklages for at sove på vagt. 

• Respiratoriske hjælpere, hvis kompetenceniveau af den ene eller anden grund, bliver 

bekymrende.  

Sidstnævnte hjælpere får under sagen mulighed for at komme med en redegørelse og i visse tilfælde 

ekskluderes de med det samme, men i de fleste tilfælde, kaldes de ind til audits. Dermed kategoriseres 

de i princippet fejlagtigt under ”parthøringer”, men er en kategori for sig, som ikke medtages i denne 

opgave.  

 

  

 
3 Ikke-relevante er fx ansøgninger om overlap, således at den ene hjælper kan oplære næste hjælper på vagt i en 
given kompetence – kunne være et overlap til et nyt inhalationsapparat.  
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5.2.2 Kodning af data 

Den helt konkrete fremgangsmåde i forhold til indhentning af data beskrives nedenfor. Data er 

indhentet for perioden 1/6 2019 -1/3 2021. 

1. Alle sager fra WZ er vurderet ca. 2550 sager i alt.  

2. Relevante sager blev udtaget, gemt i en ”lukket mappe” på mit H-drev. De er herefter printet 

ud.  

3. Alle sagerne fra WZ er gennemlæst og processen, som ovenfor beskrevet under grounded 

theory er fulgt. 

4. Alle sager omkring partshøringer er optalt. I Outlook lå i perioden 661 mails vedr. partshøringer, 

de er skimmet og separeret, så den endelige optælling blev 125 sager fordelt over 91 uger, 

hvilket svarer til ca. 1,4 pr. uge.  

5. Gennemlæsningen viste, at de på trods af forskelligheden i hver enkelt sag, er meget ens. Så 

indholdsmæssigt frembringer de ikke stor diversitet, spørgsmålet for RCØ, er i princippet blot, 

om det er sandsynliggjort, hjælperen har sovet på vagten.  

I forhold til selve gennemlæsningen endte jeg med at have fem gennemlæsninger, da sagerne ikke viste 

sig at være helt så enkle at kode, som jeg havde forventet. Fx fandt jeg ved første gennemlæsning en del 

eksempler på dårligt arbejdsmiljø, som ved de næste gennemlæsninger og herunder kodninger pludselig 

viste sig at dække over rigtig mange områder, som fx dårligt fysisk arbejdsmiljø, dårligt psykisk 

arbejdsmiljø og manglende livskvalitet.  

Jeg endte med at have mange mindre kategorier, som jeg derefter forsøgte at tilbageføre i nogle 

overkategorier, som fx ”ydre rammer”. Nuancerne forsøges illustreret ved at inddrage citater fra de 

enkeltes repræsentative cases. De fleste sager indeholder elementer fra de øvrige kategorier. Sagerne er 

ikke vedlagt som bilag, men kan fremvises eller eftersendes på forespørgsel.  

 

Opgavens data vurderes repræsentative for området, og viste med enkelte variationer at stemme 

overens med det billede, der også ses både på RCV og RCS, og som drøftes ved kvartalsvise 

styregruppemøder -de tre centre i mellem. Data er hentet fra medio 2019 og til februar 2021; de viser 

den samtid, som patienterne lever i. Det havde formodentlig været andre problemstillinger, der blev 

analyseret, hvis data var hentet længere tilbage, ligesom de om et par år forhåbentlig også vil have 

ændret sig, men det er jo netop opgavens formål at vise styringsparadigmers indflydelse på patienternes 

oplevede krydspres. Dermed vurderes data både generaliserbare og gyldige (Launsø et al, s. 18f).  
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5.4 Tilvalg og fravalg i opgaven  

RCØ har pr. 1 marts tilknyttet 272 patienter med respiratoriske hjælperhold, heraf er ca. 153 patienter 

invasive, mens de resterende er non-invasive. For at problemstillingerne kan kategoriseres udfra samme 

behandlingsniveau, afgrænses datasøgningen til udelukkende de invasive patienter. RCØ 

implementerede i 2019 it-løsningen Work-Zone til opbevaring af data vedr. forhold mellem patient og 

hjælper, patient og bureau samt hjælper og bureau. Derfor er data hentet fra 

implementeringstidspunktet af WZ.  Sagerne bygger på mailkorrespondancer mellem RCØ og de 

ovenfornævnte parter.  Det er data, som ikke direkte vedrører patientens sundhedsjournal og som 

dermed ikke indskrives der - af samme grund har jeg undladt opslag i SP.   

Alle sager vedr. ”partshøringer af hjælpere” er udelukkende optalt og gennemlæst.    

 

5.3 Valg af teori 

5.3.1 Offentlige styringsparadigmer sammenholdt med Le Grands styringsmodel 

Andersen´s bog ”Offentlige styringsparadigmer: Konkurrence og sameksistens” danner den teoretiske 

ramme for opgaven, ud fra hvilke casene analyseres. Her vil fokus ligge på at opnå en forståelse af, 

hvilken indflydelse de enkelte styringsparadigmer har på de beslutninger, der er truffet omkring 

”hospitalsbehandling i eget hjem”. Le Grands public service aspekt med de fire styringsparadigmer: 

Voice, Choise, Mistrust og Trust inddrages supplerende til Andersens teori for at belyse patienters 

muligheder i de styringsparadigmer, vi opererer indenfor. Ligeledes vil Le Grands teori om de offentlige 

ansattes motivation samt brugernes handlekompetencer inkluderes i analysen, hvor også begreberne 

ridder, landsknægt, dronning og bonde inddrages.  

Jeg har valgt at koncentrere mig om følgende fem styringsparadigmer: Bureaukratisk, Profession, NPM, 

PVM, NPG. DEG berøres kortere, da det som styringsparadigme ikke har fundet fuldstændig indpas, men 

bliver interessant i stigende grad, hvilket især er blevet tydeligt under Coronaepidemien.     

 
 

5.3.2 Kerneopgaven og lederens rolle i forhold til medarbejdernes forretningsforståelse  

I anden del af analysen vil Sørensens samt Pedersen og Kristensens teorier anvendes til at forstå, 

hvordan RCØ´s definition af kerneopgaven sideløbende ændrer sig i takt med de strukturelle og 

organisatoriske ændringer, der løbende pågår?  

Der skelnes i bogen ”Strategisk selvledelse” mellem selvledende og strategisk selvledende 

medarbejdere, men jeg har valgt at sidestille disse i opgaven, da fokus ikke er på at skelne mellem de to 
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typer, men blot at belyse behovet for at lederen kan formidle viden om virksomhedens strategi i takt 

med at de forskellige politiske paradigmer skifter og dermed sikre, at medarbejderne kan udføre deres 

opgaver inden for de udstukne rammer.   

 

6.0 Diskussion af metodevalg 

Det har vist sig at være langt vanskeligere at se bort fra min forforståelse, end jeg havde forudset, da jeg 

begyndte dataindsamlingen. Da jeg gennemlæste sagerne i WZ, blev de mange drøftelser, vi har haft på 

RCØ, meget nærværende særligt mødrekategorien og arbejdsmiljøkategorien. Derfor besluttede jeg mig 

på et tidligt tidspunkt for at erkende min forforståelse og integrere den i opgaven, for målet var jo 

netop, med teorien i baghånden, at forstå processerne og rammerne for de patienters sager, vi 

håndterer på daglig basis -med det formål at kunne lede mine medarbejdere bedre og i den 

værdibaserede styringsretning, som jeg selv tror, er den eneste rigtige vej for vore patienter. 

Jeg blev også opmærksom på, at jeg er bekendt med flere sager, end jeg har kunnet finde i WZ. Det kan 

skyldes to ting, nemlig at WZ er et uhåndterbart it-system, som er vanskeligt at søge i, eller at 

patienterne ganske enkelt ikke har overskud til at indrapportere via mail, men kontakter RCØ telefonisk. 

Der er også flere patienter uden egentlige sager tilknyttet, og man kan kun håbe at manglen på sager 

indikerer, at de har en velfungerende behandling i eget hjem.  

I WZ lægges udelukkende ”sagerne”, men sjældent besvarelserne – dette en udfordring på RCØ, men i 

forhold til opgaven er dette vurderet uden betydning, da det relevante er patienternes oplevelse, og 

ikke RCØ´s håndtering i denne sammenhæng 

7.0 Casebeskrivelse af RCØ 

7.1 Historisk og politisk 

Respirationscenter Øst (RCØ) er en del af tre centre i Danmark, som varetager diagnosticering, 

behandling og kontrol af respirationsinsufficiente patienter; de to andre centre kaldes hhv. 

Respirationscenter Vest (RCV) og Syd (RCS). Centrenes grundsten blev lagt under polioepidemien i 1952, 

hvor man af nød indsatte medicinstuderende til at håndventilere de mange patienter, som på grund af 

lammelser ikke kunne trække vejret. Det var under denne epidemi, at man opfandt den første 

hjemmerespirator. Da enkelte patienter ikke kunne trappes ud af deres respiratoriske behandling, blev 

de senere sendt hjem med en respirator og dermed opstod et behov for en afdeling, der kunne 

servicere og kontrollere behandlingen. I 1977 blev den personlige hjælperordning grundlagt på 

baggrund af et oprør fra de fysisk handicappede – det drejede sig om retten til et liv med 
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selvbestemmelse og mulighed for at fravælge et liv på institution. Ideen om at give brugerne større 

frihed vandt politisk støtte og har haft det lige siden (Andersen og Andersen, s. 11) 

I 1990 kom Sundhedsstyrelsen med en vejledning, der for første gang beskrev behovet for to centre 

beliggende hhv. på Rigshospitalet og Århus kommunehospital og dermed blev RCØ og RCV formelt 

etableret. Siden er RCS kommet til som en ”lillebror” til RCØ4.  

Centrenes patientgruppe er stor og aldersdiversiteten spænder fra 0 til hundrede år. Patienterne kan 

lide af neuromuskulære sygdomme eller være respirationsinsufficiente på grund af et traume, fx en 

ulykke, hvor ryggen er brækket så højt op mod nakken, at patienterne er lammede fra halsen og 

nedefter inklusive respirationsmuskulaturen. Muskelsvindspatienter samt ALS-patienter, hvor kroppen 

lammes, er to af de relativt store patientgrupper, som er repræsenteret på RCØ/RCV. Ligeledes 

behandles flere børn -det kan være for tidligt fødte børn, der har skader efter et langt intensivt 

neonatalt forløb eller børn med sjældne handicap. Fælles for alle patienter er, at de skal have hjælp til 

vejrtrækning. De patienter, som er selvhjulpne, kan selv varetage deres behandling, mens de, der ikke 

selv kan, får tilbudt et respiratorisk hjælperhold til at varetage deres behandling. En behandling består 

enten af non-invasiv respiratorbehandling, dvs. respirator via en maske eller af invasiv 

respiratorbehandling, hvor ventilationen sker via en trakeostomi.  

 

Specialet er bredt og RCØ er over årene blevet en relativ stor afdeling med de tre underenheder; 

Sengeafdeling, Ambulatorium og Ekstern. Der aktuelt ca. 1600 patienter tilknyttet, hvoraf knap 300 har 

respiratoriske hjælperhold til at overvåge behandlingen i hjemmet, dvs. at der er mellem 2 - 3000 aktive 

hjælpere tilknyttet – disse er ansat i private bureauer.  

 

RCØ har været gennem flere store organisatoriske ændringer i løbet af de sidste 10 år – først en fusion 

med Danmarks eneste respiratoriske plejehjem (IRP5), hvilket blev effektueret på 14 dage fra første 

varsling. Sidenhen en fysisk overflytning fra Rigshospitalet til Glostrup Hospital med store konsekvenser 

til følge, bl.a. nedsat grad af ekspertisehjælp såsom hjælp fra børnelægerne og neurologerne og dermed 

en tilsvarende ændring af, hvilke patientgrupper RCØ kunne varetage6. Dernæst har man internt på RCØ 

forsøgt flere modeller i forhold til organisering, den seneste ved at skille den eksterne del fra RCØ fra 

 
4 https://www.ft.dk/samling/20101/almdel/suu/spm/280/svar/769894/941030.pdf 
5 Institution For Respiratorpatienter (IRP). Fusionen skete bl.a. fordi Sundheds- og omsorgsudvalget i 2010 valgte at 
opsige driftsoverenskomsten med IRP. 
6 https://www.regionh.dk/politik/nye-
moeder/Documents/16bilag1kommentartilevaldkrogomflytningafrcoetilglostruphospital.pdf 
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med egen afdelingssygeplejerske. Dette blev igen ændret ultimo 2019, da man atter samlede hele RCØ 

under ledelse af to ligestillede afdelingssygeplejersker samt en ledende overlæge.  

 

En større forståelse for de strukturelle forandringer RCØ som organisation og dermed patienterne har 

været udsat for, vil medføre et klarere billede af, hvordan vi har mulighed for at forandre og dermed 

påvirke fremtiden, og således vi kan leve op til regeringens aktuelle målsætning om værdibaseret styring 

i den kontekst, det giver mening for vores patienter, for som bl.a. Moore pointerer, skal offentlig værdi 

netop skabes for aftagerne – borgerne (Greve og Pederssen, s. 120). 

 

7.2 Rammerne omkring samt et eksempel på et patientforløb på RCØ 

Når RCØ tilbyder en behandling med respirator, omfatter dette automatisk et tilbud om et respiratorisk 

hjælperhold i typisk 12 til 24 t/døgn afhængigt af patientens behov for respiratorisk hjælp. RCØ 

ordinerer behandling og x-antal timer til hjælperholdet. Når patienten har givet samtykke til behandling, 

sendes et ordinationsbrev til den region, som patienten tilhører. Regionen videresender 

ordinationsbrevet til det private hjælperbureau, der har vundet udbuddet. 

Derefter går der 3 til 4 uger, før der er etableret et hjælperhold og patienten overflyttes fra primært 

hospital, når der er plads på RCØ med henblik på oplæring af dette første hold. Under indlæggelsen 

instrueres de respiratoriske hjælpere i at varetage den respiratoriske behandling ordineret af RCØ. Det 

tager ca. 4 til 6 uger for at få et hjælperhold med 6-8 hjælpere oplært. Så snart holdet er oplært, 

udskrives patienten typisk til eget hjem med det nyetablerede hold, herefter foregår oplæringen via 

sidemandsoplæring i hjemmet.  

 

Hjælperne arbejder på delegation fra RCØ, dvs. lægen delegerer behandlingen til den respiratoriske 

hjælper, således at RCØ har det sundhedsfaglige ansvar overfor hjælperen. Hjælperen er ikke ansat af 

RCØ, men af et privat hjælperbureau – dermed har RCØ ingen ansættelsesretslige forpligtelser overfor 

hjælperne. Når hjælperne er i patienternes hjem, er deres arbejdsplads det private hjem og dermed er 

de bl.a. underlagt arbejdsmiljøloven.  

Patienterne har ofte har behov for hjælp til alt personlig pleje, hvilket medfører at de er ”underlagt” 

serviceloven, såfremt de modtager ydelser fra kommunerne. I mange tilfælde udarbejdes en 

samfinansieringsaftale mellem region og kommune, på den måde kan den respiratoriske hjælper 

varetage dele af den kommunale opgave, regionen betaler 67 procent, mens kommunen betaler 33 

procent af hjælperudgiften. Kommunen har instruktions- og tilsynsforpligtelsen for at instruere den 

respiratoriske hjælper i de kommunale opgaver, der er visiteret til, og som der lavet en 
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samfinansieringsaftale på. Det betyder, at når patienten udskrives fra RCØ kan hjælperen måske kun 

udføre halvdelen af de opgaver, han skal varetage. Indtil kommunen har oplært hjælperen, varetager 

hjemmeplejen opgaverne. Foreligger der ikke en samfinansieringsaftale, vil patienten modtage fuld 

hjælp fra både den respiratoriske hjælper og kommunal hjælp, dette kan være en tilsigtet løsning ved 

særlig komplekse patienter. Ved en samfinansiering foregår en løbende forenelighedsvurdering, hvor 

det vurderes om de kommunale opgaver er forenelige med den respiratoriske.  

 

Efter udskrivelse:  

Når patienten kommer hjem med et hjælperhold, kan der opstå konfliktfyldte situationer og disse 

indrapporteres døgnet rundt til RCØ – oftest stiles de til RCØ-Ekstern.  

Både hjælpere og patienter klager oftest via mail til RCØ eller til det bureau, hvor hjælperen er ansat, 

hvis de oplever uhensigtsmæssigheder. Det betyder, at RCØ ofte får to forskellige meldinger omkring 

samme sag. For hver sag RCØ får ind, analyseres sagen og der træffes de nødvendige foranstaltninger. 

Det er ofte en vanskelig og ind i mellem tidskrævende proces, da sagerne kan være komplicerede, og 

oplysninger fra andre interessenter evt. skal indhentes.   

 

7.3 Fra ledelsesperspektiv 

Som leder på RCØ lander sagerne på mit bord, når de bliver særligt vanskelige, og der skal træffes 

ledelsesmæssige afgørelser. På den baggrund har jeg dannet mig et billede og en vis forforståelse for, at 

der er visse fællestræk, som gør sig gældende i sagerne. Det opleves på RCØ, at en stor del af sagerne er 

relateret til det krydspres patienten står i nemlig; selve sygdommen, forholdet mellem 

familie/pårørende, at skulle have en arbejdsplads i eget hjem, samt at skulle forholde sig til den 

kommunale hjemmepleje.  

Figur 2, Krydspres (egen tilvirkning) 

 

Sundhedslov 
(Patientens diagnose) 

Pårørende 

Arbejdsmiljølov 
(Hjælpere)

Servicelov 
(Hjemmepleje) 

Patienten 
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Som leder er det ofte vanskeligt at redegøre for de regler og retningslinjer, der er udstukket fra SST og 

RCØ, og jeg har en fornemmelse af, at nogle af dem er truffet på basis af en ”brændende platform” med 

baggrund i en styring af forskellige ledelser på RCØ og måske under indflydelse af samtidens forskellige 

styringsparadigmer (Greve og Pedersen, s. 77). 

 

9.0 Empiri  

For at blive klogere på de udfordringer patienterne står i, efter udskrivelse fra RCØ, er alle indkomne 

cases gennemlæst og kategoriseret nedenfor. Citater, som repræsenterer de enkelte kategorier 

eksemplarisk, er valgt ud. Der knyttes få ord til enkelte kategorier for at illustrere konteksten for læseren.  

 

9.1 Inddeling af kategorier efter kodning af cases 

Cases hentet fra WZ er efter endt kodning mundet ud i nedenstående kategorier. 

De seks kategorier er optalt og en samlet oversigt er vedlagt i et Excelark (bilag 2). Hver kategori består 

af flere underkategorier, som gennemgås nedenfor under hver deres område. Den procentvise fordeling 

illustreres nedenfor; jf. metoden, samme ”mor” kan fx forekomme flere gange i forskellige sager -

ligesom hver sag kan have flere kategorier:  

 

Figur 3. Procentvis fordeling af kategorier, egen tilvirkning -se bilag 2. 
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9.2.1 Ydre rammer relateret til retningslinjer og lovgivning 

”Ydre rammekategorien” er kommet til at dække over de sager, der karakteriserer rammerne omkring 

selve behandlingen og hermed også de konsekvenser, der fx bliver af et dårligt arbejdsmiljø i et hjem. 

Underkategorierne herunder giver et indblik:  

Fravalg: Fravalg af bestemte hjælpere/vikarer/kønsbestemte fravalg. Der er i sagerne tre unge kvinder, 

der ikke ønsker mandlige hjælpere, hvilket skaber konflikter særligt ved vikardækning.  

Leverancesvigt: Betyder manglende hjælperdækning i et givet tidsrum. Patienten kan vælge at blive 

indlagt i tidsrummet eller hvis mulig få en pårørende til at passe på sig, fx: 

”Kære X(Red: far) Vi er fra bureauet informeret om, at de har leverancesvigt i tidsrummet 
fra 19.15 til 21.00 i aften. Umiddelbart er vi oplyst om, at du ønsker at trække samtykket.” 

 

Holdnedbrud: Der er flere sager vedr. holdnedbrud eller truende holdnedbrud, hvilket medfører 

indlæggelse på intensiv afdeling indtil nyt hold er etableret og RCØ har plads.  

Her melder bureauet om holdnedbrud:  

”… udspringer i et meget dårligt arbejdsmiljø hos X hvor omdrejningspunktet har været de 
kommunale opgaver. … hvorfor vi bliver nødt til at melde et holdnedbrud.” 

Hjælperkvalitet: Der er mange sager, der indeholder bekymringer for hjælpernes kompetenceniveau, 

herunder bekymringer for deres måde at håndtere behandlingen på. Der er fx en datter, der klager over, 

at hjælperen har brugt for meget ilt fra den transportable flaske, så patienten ikke kan komme til 

kontrol på hospitalet. Og én, der undersøger om hjælpere må sendes direkte fra en vagt hos én patient 

til en anden vagt hos en anden patient. Der er også en enkelt, der udtrykker angst for ikke at få 

udhvilede hjælpere, dette relateret til om hjælpere må have flere jobs.   

Der et ønske om videoovervågning til at supplere hjælpernes vågne vagter, dette er et uddrag af 

håndteringen af en ansøgning fra en forældrepar:  

”Den seneste udmelding på dette område er mig bekendt fra SST i 2009 (”synsvidde”). Der 
er rent teknologisk sket meget siden og der er fra flere brugere og pårørende (specielt 
forældre) et ønske om at bruge fx videoovervågning. Er tiden inde til at udfordre SST´s 11 
år gamle udfordring på et kvalificeret grundlag?” 
 

Bureauskift: Der ses enkelte ønsker om enten bureauskifte eller at træde ud af rammeaftalen og overgå 

til BPA7. Herunder er der flere sager vedr. virksomhedsoverdragelse af en respiratorisk hjælperordning 

mellem to bureauer eller fra bureau til BPA. 

RCØ-beslutninger: RCØ har løbende indført forskellige retningslinjer bl.a. er der blevet sat loft på (max 

4) hvor mange gange pr. måned, der må søges om forlængelse fra 12 til 16 timers vagter. Flere sager 

 
7 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA): Her er brugen selv arbejdsgiver og arbejdsleder.  
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omhandler derfor ansøgning på dispensation til ændrede vagtlængder, fx fra 8 timers vagter til 12, 14, 

16 eller helt skifte til 24 timers vagtlængde.  

 

 

9.2.2 Rettigheder, omhandlende ønske fra patient rettigheder eller øget livskvalitet 

Der er en del af sagerne, der indeholder elementer af, at et ”normalt” liv gerne vil opretholdes, trods et 

24 timers hjælperhold. Der også flere sager, hvor livskvalitet og ønsket om et aktivt liv nævnes.  

Ture uden hjælper: Problemstilling, hvor forældrene sættes i et dilemma, for hvis de vælger at gå en 

barnevognstur med deres barn uden at hjælperen følger med, sender de pr. definition denne hjem og 

vedkommende må ikke kaldes tilbage på arbejde, så en formiddagstur kan betyde at forældrene selv 

skal overvåge resten af vagten:  

”… i det fornyede samtykke står der at de (Red: forældre) må gå tur og hjælper opholder 
sig hjemme. Dette vil Active Care ikke tillade som arbejdsgiver” 

 

Livskvalitet (23 årig):  

”…Jeg har INGEN livskvalitet tilbage. … Jeg sygner hen, fordi jeg ikke orker at tage 
kampen mod systemet. Jeg er normalt fungerende i hovedet og ønsker et aktivt og 
socialt liv ligesom alle andre på min alder, men jeg er begrænset af at mine hjælpere 
som er hos mig 24 timer i døgnet ikke må noget som helst. … Jeg vil hellere tage den 
risiko og leve mit liv fuldt ud, end jeg vil ligge her og (undskyld mit sprog) rådne op. … 
det er ikke værdigt” 

Der er også et sjældent omvendt eksempel, hvor et bekymret hjælperhold henvender sig, for at foreslå 
bedre behandling for patienten med det formål at øge livskvaliteten.  
 
Ferieansøgning: 

”…vores bureau ikke vil sende hjælpere med os og vores søn X, i forbindelse med besøg 
hos familien på Bornholm … de (Red.: Familien) har booket en uges ferieophold i 
sommerhus … de har booket en bolig i nærheden af deres sommerhus, som hjælperne kan 
benytte sig af…” 

 
I en af sagerne, vil patienten i sommerhus, men hjælperne kan ikke varetage opgaven, da patienten ikke 

selv kan holde sit hoved oprejst længere pga. progression af sygdommen, så når de kører, må hjælperne 

holde hovedet og kan dermed ikke overvåge og foretage den respiratoriske pleje. 

 
De unge: Der er flere eksempler på at de unge patienter, vil leve noget der ligner normale liv:  

 
” efter 1 ½ års forsøg med aftaler og kompromiser er nået til den erkendelse, at X´s ønsker 
om ugentlige butyre i nattelivet ikke er forenelige med acceptable arbejdsforhold for 
hjælperne. ... X kunne deltage men uden sin hjælper”    
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9.2.3 Pårørende 

De pårørende er oftest en vigtig medspiller i patientens behandling, de yder en stor indsats for at passe 

på deres kære. I denne kategori fremgår det, hvor komplekst det er at være pårørende til en kronisk syg.  

Forældre der indgår aktivt i behandlingen: RCØ har en del forældre, der gerne vil passe den 

respiratoriske pleje og overvågning selv i dele af døgnet eller i løbet af ugen. Ofte laves der aftaler med 

hjælpere direkte:  

”Vi har snakket med den hjælper vi gerne vil have … Hun skal sige sin faste stilling op og vil 
kunne starte 1. april…”  
 

Dette er fra forældre, hvor deres baby fornyelig har fået tilknyttet 24 timers hjælperordning. 

Der er en far, der ønsker at blive vækket under respiratoriske procedurer om natten, for at sikre sig de 

udføres korrekt.  

Ægtefæller, der bistår til behandlingen: 

” denne nat var det min kone der holdt mig i live og IKKE Duos vikar”. 

En hjælper siger op, efter en episode hvor en hustru ikke mener, et tubeskift er foregået korrekt.  

En anden hustru melder, at hun er bekymret for en hjælpers hørelse.  

Endnu et eksempel på at ægtefællerne bidrager til at løse de praktiske opgaver: Hustru, der skal sætte 

alle respiratoriske artikler på plads:  

”…dette er meget opslidende for hustru, som i forvejen er meget på i forhold til X” 

Pårørendeansættelser: Eksempelvis en far der tager de fleste vagter og som indgår som en primær 

hjælper på teamet til den unge datter. Og et andet eksempel, hvor en far får afslag på at blive ansat på 

ordningen: 

”I regionens rammeaftale er det derfor anført, at leverandøren (bureau) skal sikre, at der 

ikke ansættes pårørende på hjælperholdet medmindre RCØ vurderer, at det er nødvendigt 

for at sikring af behandlingen og der er givet skriftlig dispensation herfor via RHO8.”  

I nedenstående spørger RHO:  

”kan du oplyse om hans bror fortsat er ansat på ordningen og i givet fald hvor mange 
timer om ugen?”   

 

  

 
8 Regionsfunktion for hjemmerespiratorordninger i Region Hovedstaden (RHO): Varetager administration af 
hjælperordningerne.  
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9.2.4 Mødre 

Mødre har fået sin egen kategori, da der viste sig at være en del sager, hvor mødrene varetager 

børnenes behandling.  

Relation til hjælpere: Der er flere eksempler på at mødre ikke vil tillade overlap mellem hjælpere, 

hvilket kan være nødvendigt ved vikarer, som måske skal erhverve sig kompetence indenfor et nyt 

område fx sølvtube fremfor de almindelige silikonetuber.   

Mor ønsker hjælpere udenfor synsafstand (patienten er over 18 år): 

”Hjælpere sidder på hjælperværelset stort set 12 timer og de får yderst sjældent lov til at 
udføre de respiratoriske opgaver og mister derved færdighederne i disse – Mor udfører 
alle opgaver dagligt … stemningen i huset er dårlig -familien taler dårligt om hjælperen 
der opholder sig i hjælperværelset…” 

 

Mor overtager behandlingen fra hjælperne: ”…hvor mor x skiftede tuben til en anden størrelse på eget 

initiativ..” 

Mor passer selv: ”Mor passer X i hverdagene … det er ikke lønnet” 

Underretning om ”Mor” fra bureauet (patient over 18 år):  

… de har et godt forhold til X og andre samarbejdspartnere, det er udelukkende mor som 
er problemet. … Hun taler grimt, råber og kaster med ting, er voldsom ved X, når hun 
varetager hjemmeplejens opgaver… 

 

Mor har henvendt sig til bureauet, som henviser til RCØ (patient over 18 år):  

hun vil kontakte RCØ med henblik på at X ikke ønsker nogle dagvagter – fremover- 

 

Covid-19: Der er flere sager indeholdende angst for Covid, bl.a. en mor, der ønsker ansættelse på den 

respiratoriske ordning under Covid-19, for at minimere risikoen for at hendes 22-årige søn udsættes for 

smitte. En anden mor skriver, at hun har en klar forventning om, at hjælpere har en inkubationstid på 

12-14 dage inden de kommer på arbejde efter at have udvist covidsymptomer, hun vil have lov til at 

spørge ind til eventuel sygdom hos hjælperen.  

Klager: Mor klager i mange mails over bureauet, fx over at teamlederen ikke informerer om sin ferie, 

sygdom mv. Samme mor vil desuden deltage i personalemøder sammen med patienten (17-årig søn).  

Der er et enkelt eksempel på at et bureau forsøger at udelukke en mor fra involvering i patientens 

ordning (patienten er over 18 år og habil):  

X har bedt os om at inddrage sin mor i alt hvad vi gør omkring hendes ordning, hvilket vi helt har 
afvist da X er myndig og ikke bor hjemme. 
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9.2.5 Arbejdsmiljø -både fysisk og psykisk 

Sagerne omkring dårligt arbejdsmiljø er mange facetterede, de er nedenfor inddelt i fysisk og psykisk 

arbejdsmiljø, men i de fleste sager, hænger de to områder uløseligt sammen.  

  
Fysisk dårligt arbejdsmiljø: En respiratorisk hjælper kontakter RCØ, hvilket journaliseres i WZ og en 
jurist, fra RHO spørges til råds:  

…hvordan skal den respiratoriske hjælper forholde sig, når xxx (Red.: patient) ryger hash. 
Hjælperen fortæller, at de har fået flg at vide af y (Red.: Bureau): 

• De skal tænde hans joint 

• X trækker derefter samtykket, og den respiratoriske hjælper opholder sig i det 
andet værelse, mens X ryger.  

 
Der flere eksempler på, at patienter handler således, at hjælperne ikke har mulighed for at udføre deres 

arbejde herunder at være i syns- og høreafstand, fx er der et eksempel på en patient, der kører fra sin 

hjælper, og tager en elevator uden hjælperen kan nå med. En anden patient kører fra sine hjælpere, når 

de er ude at handle. Der er én som gerne vil i byen fredag/lørdag og ønsker at få sine hjælpere med.  

 

Psykisk dårligt arbejdsmiljø: Sendt fra børneafdelingen til RCØ vedr. en for tidlig født pige -knap et år: 
 
Teamlederen har kontaktet os i forhold til X. Holdet mener forældrene er i dyb krise og er 
bekymrede. De fortæller at Mor græder og Far hæver stemmen, når tingene går imod 
dem. Vi har nu kendt dem i 3 mdr – 4 mdr og ved at det er deres almindelig adfærd. 

 

 Følgende er sendt fra en plejefar til et yngre barn (patienten):  

Som vi snakkede om i mandags pr tlf skal jeres personale ikke oplade deres private tlf og 
private pc hos os pr 31/3 da det er privat strøm. 
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9.2.6 Samfinansiering 

Nedenstående er sendt ind af en ung patient, der rammes af uklare samfinansieringsaftaler:  
Den seneste tid har der været meget ballade omkring hvad mine hjælpere må og ikke må. 
Det forringer min livskvalitet da jeg er meget opmærksom på egen hygiejne. …. De er her 
24 timer så jeg forstår ikke det kan være så sort/hvidt at de ikke engang må børste mine 
tænder.” 

 

Der er en enkelt mail vedr. arbejdsskade, hvor der skelnes mellem om det har været en kommunal eller 

respiratorisk opgave, hjælperen har udført, da skaden opstår:  

Juridisk enhed på Rigshospitalet har bedt mig indhente logbog fra X´s ordning fra … til … 
til brug for en verserende sag om arbejdsskade…. Dette med henblik på at se om 
forældrene hjalp de respiratoriske hjælpere med kommunale opgaver, herunder hjalp med 
liftning og skift af ble. 
 

Der er ligeledes mails på at respiratoriske hjælpere ikke udfører de kommunale opgaver tilstrækkeligt 

godt. 

Forenelighedsvurderinger: Der er flere mails, hvor RCØ bedes udføre en forenelighedsvurdering: 

” …ønsket om at opgaven videregives til de respirationsholdet er, at der i hjemmet er 
mange indsatser med meget forskelligartet indsatser, som leveres af mange forskellige 
mennesker.  … især mor oplever, at det er overvældende at skulle forholde sig til så mange 
mennesker.” 

 

9.2.8 Andet 

Kategorien ”andet” dækker over de sager, der som vurderes unik i forhold til indholdet, fx en enkelt 

patient, der oplevede tyveri, et spørgsmål til om patienten måtte passe lillesøsteren relateret til 

hjælperens arbejde mm. Der analyseres ikke direkte på denne kategori, men den er vigtig i forhold til 

det samlede billede.    
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9.3 Partshøringer  

Partshøringer – dvs. sager fra Outlook med et specifikt fokus på ”sovende hjælpere”: 

Indrapportering fra patienten til bureauet, som ifølge proceduren, øjeblikkelig skal suspendere 

hjælperen, hvorefter RCØ træffer afgørelse om ekskludering eller at det ikke er sandsynliggjort, at 

hjælperen har sovet. Følgende er et eksempel på indrapportering af sovende hjælper: 

”Hej y  
Jeg vil fortælle hvad som sket med z sidste natvagten 29/4. hun havde.  
Jeg vågner kl 4. 50 og konstaterer at z sidder / ligger og sover. Jeg prøvede at få kontakt 
med hende uden fremgang. Efter 10 minutter vågner hun med et ryk og sætter sig op. Hur 
lang tid hun sove aner jeg ikke men den tid jeg var vågen så sov hun, det råder ikke noget 
tvivl om det. Det er andre gangen jeg vågner og ikke kan få kontakt med hende. Første 
gang var den 21 februar, jeg sendte et mail til dig om hændelsen, då siger z at hun ikke 
sov men hun meditere??. … Jeg har skrevet til dig tidligere og skriver igen, jeg vil at z 
stopper i team x! …” 

 
Redegørelse fra hjælperen fremgår nedenfor:  

”Det er meget meget Sjelendt at jeg ikke for sovet ordenligt igennem op til en vagt. det 
sætter jeg en dyd i... Men hvis det en enkelt gang er sket, og jeg er mødt træt på vagt, har 
jeg mine metoder... Jeg laver øvelser/ ikke meditation mere, går omkring, strækker mig, 
drikker vand m.m 
Derfor kan jeg med sikkerhed sige at jeg ikke har sovet på en vagt.     … 
Til situationen: x har ikke sprog men kommunikere gennem lyde, lydene minder meget om 
hinanden, det kan være svært at høre forskel på vågen og sove lyde, vi sidder som 
hjælpere, på Lænestol med udsigt til respirator, lige overfor x seng, denne stol larmer 
/Knirker det kan vække x, Han bliver ikke glad hvis man vækker ham. Så man venter noget 
gange indtil, man er sikker på det er en vågen lyd før man reagere, man har jo udsyn til 
respiratoren, derudover har han det med at ligge og stirrer op i luften uden at ville ha 
hjælp. Jeg er selv ret lys sensitiv så har haft for vane at skærme lyset i min retning med et 
tørklæde. måske har det gjort at han ikke har kunnet se mig ordenligt. Jeg tænker at en 
uheldig kombination af de faktorer har gjort udfaldet…” 

 

9.4 opsummerende på empiriindsamling 

Det vigtigste overordnede fund er, at når hjælperne klager over fx arbejdsmiljø ligger der et hav af 

problematikker under. Desuden viser indholdet i casene at både hjælpere, patienter og pårørende har 

udfordringer med set-uppet i hjemmene. Ved gennemlæsning af de mange mails, er der også andre 

bifund, som træder frem og som ikke er kategoriseret. Det er tydeligt på tonen i mails´ne hvornår 

bureauerne giver op i forhold til patienterne og skal tale ”deres egen sag”, så de ikke taber ansigt 

overfor Region og RCØ, når der meldes holdnedbrud, fx står der i en mail: ”X skaber kaos og forvirring 

som opleves stressende. Samt den negative væremåde forstyrrer og ødelægger arbejdsforholdene for 

respiratorisk hjælper” 

I analysen inddrages teorien, til forståelse af konteksten omkring disse mange sager.  
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8.0 Analyse 

8.1 Styringsparadigmernes indflydelse på hospitalsbehandling i eget hjem 

De følgende analyseafsnit inddeles efter de kategorier, som kodning af sagerne har vist inddelt i med 

brug af teori om styringsparadigmer, brugeres handlekapacitet samt medarbejdernes motivation.  

 

Ydre rammekategori 

Dette er en meget interessant kategori, for det er i denne, patienterne og deres familier forsøger at 

udfordre dét system, som er bygget op omkring hospitalsbehandling i eget hjem. De har et behov for at 

skubbe til rammerne, så rammerne former sig efter deres ønsker og behov.  

Dykkes der lidt ned i de enkelte områder i denne kategori, træder fx et ønske om fravalg af et bestemt 

køn frem – unge kvinder, der er fuldstændig afhængige af hjælp og som ikke ønsker mænd til at passe 

sig. Hvorfor kan dette ikke tilgodeses? Inddrages styringsparadigmerne, kunne en af årsagerne ligge i det 

bureaukratiske styringsparadigme, en helt grundlæggende regel om at der ikke må skelnes på køn og 

etnicitet, som holdes i hævd af bureauer og støttes af hospitalet – dette i tråd med, at der handles 

upartisk i den bureaukratiske systemtanke. Holdes det så i hævd, fordi personalet i bureauerne er en 

slags landsknægte, der for egen vindings skyld, siger nej – en slags magtkamp? Eller er det fordi 

personalet, som det beskrives i Le Grands ”mistrust”, som jo kobler så fint til det bureaukratiske, hvor 

medarbejderne arbejder for systemet, og dermed rent faktisk respekterer love og hierarkier? Så selvom 

det kan synes urimeligt, at patienterne ikke kan selv kan vælge, hvem der skal komme i deres hjem, er 

det modsatte heller ikke en option, for hvis man nu rent illustrativt forestiller sig, at kravet i stedet gik 

på etnicitet, ville sagen straks forholde sig anderledes og være mere politisk uhåndterlig. Så med 

bureaukratiet som klangbund, sikres en vis ordentlighed, der kan faldes tilbage på, når beslutningerne 

bliver svære at træffe og dermed kan personalet forblive i deres ridderposition.  

 

Kigger vi på leverancesvigt og holdnedbrud, som medfører ganske voldsomme konsekvenser for 

patienterne, så signalerer selve sprogbruget -hentet fra den merkantile verden, i sig selv, en vis alvor. 

Igen kan der argumenteres for at det bureaukratiske har haft en vis indflydelse, for selve systemet er 

bygget ekstremt firkantet og regelbundet op. Bureauet kan ikke dække en vagt, markedet afsøges for 

vikarer, der forsøges med ”dækningskøb” hos andre bureauer (konkurrenterne) og i sidste ende meldes 

et leverancesvigt. Patienten må nu vælge, om han vil indlægges, så han passes af hospitalet, eller om der 

er familie, der kan træde til – hvilket igen har store afledte konsekvenser, fordi den pårørende selvsagt 



Side 35 af 51 

 

ikke kan komme på arbejde. Ved holdnedbrud er holdet brudt sammen9 og patienten indlægges. 

Reglerne er udviklet af RCØ i samarbejde med RHO for efterhånden en del år siden. Supplerende med de 

bureaukratiske tanker, har NPM også været en medspiller på opbygningen af systemet. Man kan påstå, 

at regelsættet her, er en afledt konsekvens af NPM´s tanke om øget konkurrence i den offentlige sektor. 

Bureauerne har været i udbud og med det, vægtes på både pris og kvalitet. Dermed har bureauerne 

været nødt til at sænke priserne for at komme ind på markedet, dvs. med lave lønninger til hjælperne. 

Med det in mente er der måske en forklaring på de forholdsvis mange leverancesvigt og dermed 

behovet for at bygge et helt rigidt regelsæt op omkring disse faktorer. Og måske øjnes også en del af 

forklaringen på hjælperkompetencerne – for med lave lønninger, er en ansættelse som hjælper måske 

ikke lige så attraktiv, som så meget andet bedre betalt.  

Inddrages sagerne med ønske om skifte af bureau, bliver NPM- tanken og choisetanken lidt mere 

anstrengt, for heri ligger det, at individet tilbydes friheden til at vælge. Men som følge af udbuddet, er 

der med årene ikke særlig mange bureauer, der har satset på respiratoriske ordninger, så reelt er der 

ikke et valg, for der er ikke flere kvalificerede bureauer på markedet. En løsning for flere af de 

velfungerende patienter bliver at vælge BPA-ordninger, hvor de melder sig ud af rammeaftalen. Man 

kunne fristes til at se på de medarbejdere, der sidder som rådgivere i bureauerne, da det er 

sygeplejersker, som måske er drevet fra den offentlige sektor til den private – sandsynligvis på grund af 

bedre løn og arbejdsvilkår – også kendetegnende ved NPM. De får en vigtig rolle i systemet, for på den 

ene side er de, som landsknægte, drevet af at præstere godt pga. det økonomiske incitament 

(markedsandelen af NPM) og på den anden side har de sandsynligvis også et ønske om at tilbyde god 

service for deres kunder (managementdelen). Så på den måde kan deres håndtering af de respiratoriske 

ordninger være styrede af skjulte incitamenter, hvilket måske kan få konsekvenser for patienterne -fx 

hvis en hjælper presses til flere vagter, end han kan magte, så er risikoen for fejl større mv.  

 

  

 
9 Med et hold på 6 hjælpere, skal der ikke så meget til. To opsigelser og en eventuel sygemelding, kan lægge et 
hold fuldstændig ned, så det sker relativt hyppigt. Erfaringen fra tidligere siger, at bureauerne til en vis grad kan få 
et hold op at stå igen vha. vikarer, hvis det fx blot er to hjælpere, der er faldet fra. Aktuelt har mange hjælpere søgt 
ind som (covid)podere, derfor er nu vikarbanken meget lille, meldes det fra bureauerne.    
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Rettighedskategori 

Går vi lidt videre og kigger på næste kategori: ”Rettigheder”, så er det tydeligt, at patienterne stiller krav 

til et værdigt og ”normalt” liv, de stiller krav om livskvalitet. Man kan fristes til at dele denne kategori i 

to; nemlig de der stiller krav om normalitet og de, der udfordrer lidt mere, end man umiddelbart kan 

synes rimeligt (særligt hvis man i kategorien også inddrager den unge drengs ønske om at ryge hash10). I 

denne kategori bliver det synligt, at patienterne fanges mellem systemerne – de har en arbejdsplads i 

hjemmet og hjælperne er ansat til at varetage en opgave, men hvordan sikres patienternes 

selvbestemmelsesret i den forbindelse?  

Når man gennemlæser sagerne og i nogen tilfælde kender historierne bag, er det frustrerende, at 

patienterne oplever deres liv så begrænset af regler. Men hæves det op helikopterperspektiv kan en del 

af forståelsen hentes i NMP-paradigmet, hvor systemet omkring hjælperordninger har udviklet sig. 

Patientens rettigheder stillet op overfor hjælperens rettigheder viser sig i disse sager som en gordisk 

knude. På den ene side må handicappede mennesker if. Handicap konventionen ikke stilles ringere end 

andre mennesker og på den anden side har hjælperne nogle ansættelsesretslige krav, som skal 

overholdes. Fx har de ret til at møde samme sted på arbejde hver dag -ellers skal de kompenseres 

økonomisk. Med NPM-briller -hvem skal så betale for det? Kommunerne er også økonomisk pressede og 

incitamentet for at yde økonomisk støtte er måske ikke så høj, at en familie direkte kan forvente at få 

hjælp til ansøgning om sommerhusophold henunder lønkompensation til hjælperen – navnlig da 

”værdier” ikke tillægges den store betydning i et NMP-perspektiv.  

 

Et andet dilemma som også rejses i en af sagerne, er at hjælpere ikke må opholde sig i familiens hjem, 

når patienten ikke selv er tilstede, hvilket håndhæves af særligt ét bureau med faglærte hjælpere. 

Anskues sagen indenfor det professionsstyrede paradigme, ville der kunne argumenteres for, at 

medarbejderen, som fagprofessionel, vil gøre sit arbejde så godt som muligt og blot vente på familien 

kom hjem fra tur med barnevognen. RCØ kunne med den professionsstyrede tanke for øje sagtens 

godkende dette. Men Regionerne ville som økonomisk ansvarlige se sagen i en anden kontekst -nemlig 

fra det mere bureaukratiske og NPM synspunkt, for skal de betale for arbejdskraft, der blot sidder og 

venter og ikke udfører den opgave, de er sat til at forvalte? Det kan måske synes lidt banalt, når der 

tales om en tur med barnevogn, men sagen er større end som så, hvilket ikke afspejles i casene – så det 

indskydes blot kort. Sagen bliver nemlig meget kompleks, når der tales om ordninger med hjælpere på 

vagt 24 t/døgn - her skal hjælperne hvile i min. 4 timer if. Arbejdsmiljøloven og if. Sundhedsloven skal de 

 
10 Denne er lagt under arbejdsmiljø, men hører i høj grad også til her, da patienten mener, det er hans ret, at ryge 
hash – problemet er, at han ikke har håndfunktion til selv at tænde jointen og derfor er sagen lagt i anden kategori.  
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være vågne hjælpere. Patienterne vælger denne løsning for at undgå vagtskifte, hvor de skal være 

hjemme på deres matrikel 2 gange pr. døgn – de har ikke rekrutteringsvanskeligheder, for hjælperne er 

glade for løsningen. Men regionerne vil ikke betale for sovende hjælpere, så dette smuthul lukkes snart. 

Hermed bliver barnevognssagen sat på spidsen og illustrerer krydspresset, som opstår mellem 

forskellige styringsparadigmers syn på lovgivning. Ekstra interessant bliver det, når vi nu tilføjer 

regeringens mål om værdibaseret sundhed, for hvordan skal det håndteres, når lovgivningerne 

kolliderer? De store tabere er patienterne, hvis ikke vi finder en løsning.  

 

 

Pårørendekategori 

Som kategori, kommer pårørende til at fremstå meget markant, fordi de er en så vigtig medspiller i 

patientens behandling, og det tydeligt fremgår i disse sager, hvor stor en indsats, de yder for at passe på 

deres kære. I analysen af denne kategori, er det nødvendigt at se på hele set-uppet og forstå, hvilke 

styringsparadigmer, der har indflydelse derpå.  

De fleste beslutninger vedrørende selve behandlingen i forbindelse med hospitalsbehandling i eget 

hjem, er opstået indenfor det professionsstyrede paradigme af fagprofessionelle lige fra sygehjælperen 

på ”gulvet” til den lægefaglige ansvarlige i SST. Så de fagprofessionelle har så at sige formet det set-up, 

der har udviklet sig under indflydelse af andre styringsparadigmer, som nævnt ovenfor så som det 

bureaukratiske og NPM. Men kernen omkring selve behandlingen -den sundhedsfaglige ydelse har ligget 

i fagprofessionen. Man har udviklet et apparat, hvor man indhenter samtykke til behandling – lige på det 

tidspunkt, hvor patienten er allermest kritisk sygdomsmæssigt, fx ALS-patienten, der ikke længere kan 

trække vejret selv, eller den unge der har brækket nakken i en hovedspringsulykke. Meget få takker nej. 

Informationen henvender sig til den syge og drejer sig om den respiratoriske behandling. I det danske 

samfund med det mix af styringsparadigmer, der opereres indenfor i det offentlige system, har det 

offentlige indtil nu påtaget sig det fulde ansvar, for den fulde behandling af det syge eller handicappede 

menneske. Det ligger implicit i det professionsstyrede paradigme indenfor sundhedsvæsenet, at 

problemerne skal løses. I den bedste ridderånd, gives der luft, når patienten mangler luft. Det er 

effektivt, lydhørt, ansvarligt, retfærdigt og det gøres med særdeles høj kvalitet. 

Udfordringerne opstår, som det ses i sagerne (hvor også ”mødrekategorien” kan give sit besyv med), når 

familierne ikke er med på råd og samfundet ikke anerkender deres ”nye job”, som pårørende til en 

kronisk syg. De skal og kan ikke give samtykke til behandling, og det siger sig selv, for det er jo 

patientens liv, det drejer sig om. Men de gidseltages i dette fravalg og i, at det danske samfund hævder 

at have ansvaret. Paradokset for de pårørende bliver, at uanset hvad de vælger, bliver de en form for 
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tabere -bønder uden handlekompetence kunne man sige. Forbliver de hos patienten, står op om natten, 

holder øje med hjælpernes kompetencer, passer patienten, når bureauerne har leverancesvigt, så skal 

der være en meget forstående arbejdsplads i den anden ende, for de pårørende har ikke mulighed for at 

præstere fuldt ud på arbejdsmarkedet med det nye job i hjemmet. Vælger de at forlade den syge, så står 

folkedomstolen klar med udtalt fordømmelse11. Enkelte patienter vælger at ansætte pårørende (foregår 

primært ved BPA-ordninger): forældre, børn, søskende til den syge m.fl. i de respiratoriske ordninger, 

men for at det skal lykkes, er det en balanceregang på en knivsæg, for det rejser et hav af bl.a. etiske 

dilemmaer. Så med deres mulighed for Choice, vælges en anden løsning, end den offentliges. Det er dog 

vigtigt at holde sig for øje, at incitamenterne kan være mange – bl.a. økonomiske, hvor den ellers 

altruistiske far, bliver en mere egoistisk beregnende ansat på sit barns respiratoriske hold – her kan han 

tage alle nattevagter, sove ved siden af barnet, og evt. have et andet job om dagen. Når patienten selv 

eller forældrene vælger at lade en søskende være hjælper på et hold, hvad fratager de da den raske 

søskende? – Er det ok, fordi man er fysisk handicappet, at ens bror yder personlig hygiejne? Og hvordan 

er den søskende stillet, hvis der sker et uheld og ”patienten” dør på hans vagt? Så uanset om 

beslutningen er truffet ud fra et ridder- eller landsknægte perspektiv, kan det være et sårbart valg.  

 

 

Mødrekategori 

Glider man videre til mødrekategorien, så var det en kategori, der under dataindsamlingen, stod meget 

tydeligt frem. Man kunne argumentere for at kategorien, kunne indgå som en del af 

pårørendekategorien, men efter flere gennemlæsninger fremstod mødrene alligevel, som sit helt eget 

område. Det samfundsmæssige aspekt er da også lige relevant i denne kontekst, men andet må også 

gøre sig gældende. 

Når mødrene træder frem på denne måde, er det så et resultat af det professionsstyrede paradigme, 

hvor fokus som nævnt ovenfor primært er på sygdommen og ikke familien som helhed? Tages 

udgangspunkt i Le Grand, så skriver han, at brugerne af de offentlige ydelser kan træffe kvalificerede 

valg som dronninger eller måske er de en slags bønder med lav grad af handlekompetence, der ikke kan 

navigere i systemet. Så det interessante i denne kontekst er, hvem er brugerne? Mødrene eller 

patienterne? Eller er det sådan at rammerne omkring hospitalsbehandling i eget hjem, gør det 

 
11 Et glimrende eksempel var den lille dokumentar, der blev vist for et par år siden: ”Mens døden os skiller”, hvor 
en familie filmes fra den unge far Lasse får konstateret ALS, til han flytter på plejehjem og til slut går bort. 
Hustruen blev efter udsendelsen i diverse medier meget udskældt, for at lade manden flytte på plejehjem, tale 
skilsmisse mm...       
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vanskeligt for de unge at frigøre sig, således at fremstår som en enhed ”patient og mor”? Så selvom de 

er myndige i sundhedsmæssig forstand jf. fra 15 år i sundhedsloven, så bliver de det ikke i den virkelige 

verden. Hvis denne antagelse er korrekt, så er brugerne både patient og mor. Så når en rådgiver i et 

bureau vælger, at de ikke vil sætte mor cc mails´ne, på trods af, at den unge beder herom, er de så 

landsknægte? Rådgiveren opererer med Le Grands ord i grænsefladen mellem den ridder, der forsøger 

at ”overveje, hvad den bedste offentlige ydelse er”, hvilket i rådgiverens øjne er at patienten som skal 

”opdrages” til at blive et selvstændigt væsen, eller med den portion paternalisme ind over -nærmer sig 

at blive landsknægt.  

 

Et andet eksempel er, når RCØ må indskærpe overfor en mor, at hun ikke selv må skifte mellem to 

tubestørrelser på sit eget barn, er RCØ-personalet da landsknægte? RCØ-sygeplejersken står i et 

dilemma. På den ene side bør hun qua det professionsstyrede og bureaukratiske paradigme og med 

ønsket om værdibaseret sundhed lade en mor styre behandlingen, men sygeplejersken ved, på den 

anden side, at hjælperne skal navigere efter udstukne retningslinjer, og derfor bliver resultatet at mor 

må rette ind. Det lille eksempel er kendetegnende for de hverdagsdilemmaer personalet ofte står i, det 

ses der nærmere på i del to i analysen.  

Når man ser på mødrene, så vil de måske betragte sig selv som dronninger, der med fuld kontrol 

forsøger at styre barnets behandling, at kontrollere den rådgiver, der fra bureauet er tilknyttet 

patienten – enkelte forsøger endog at styre covid-situationen. Men måske er årsagen til de 

frustrationer, som meget klart læses særligt i det ene eksempel at de reelt er bønder?:   

”… det er udelukkende mor som er problemet. … Hun taler grimt, råber og kaster med 

ting, er voldsom ved X, når hun varetager hjemmeplejens opgaver…” 

 
Mødrene står på den ene side og er panisk angste for at miste og varetager derfor måske mere end de 

kan magte af pakken ”hospitalsbehandling i eget hjem”. På den anden side, når de qua deres ”stilling 

som mor”, har taget kontrollen af hele barnets (patientens) verden på sig, står de tilbage uden reelle 

muligheder for at få et selvstændigt liv med mand, raske børn og arbejde. Som det nævnes ovenfor 

måske en konsekvens, som i det professionsstyrede sundhedsfaglige paradigme, endnu ikke håndteres.  
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Samfinansiering  
Samfinansieringsaftalen/også kaldet ”Samarbejdsaftale vedr. fælles hjælperhold for borgere med 

kronisk respirationsinsufficiens” blev dannet i 2015 på baggrund af massive klager fra patienter, fordi 

man i en periode havde skilt plejedelen fra de respiratoriske hjælperes arbejde. Så man oplærte 

udelukkende hjælperne på RCØ i de respiratoriske opgaver, og koncentrerede sig ikke om plejen af 

patienten, det måtte kommunen varetage. Dette medførte, at patienterne i en periode måtte affinde sig 

med et respiratorisk hjælperhold udelukkende til de respiratoriske opgaver og kommunal hjemmepleje 

til serviceydelserne, hvilket umuliggjorde et normalt liv for patienterne, da de konstant var afhængige af 

begge grupper. Så på baggrund af et massivt problem ændrede man praksis. Det er tydeligt, at et andet 

styringsparadigme har haft indflydelse. NPG, som introduceres i samfundet for at løse en stigende grad 

af wicked problems, står for samarbejde på tværs, innovative offentlige løsninger og partnerskaber. Så 

på baggrund af klager fra patienterne og meget dyre ”dobbelthold” hos disse, indgik man 

Samarbejdsaftalen. Her skulle region og kommune indgå i en form for partnerskab med en på forhånd 

aftalt økonomisk fordelingsnøgle, som nævnt tidligere i opgaven. -Denne er fastsat uanset fordelingen af 

opgaver. Man kunne sige, at en rigtig fin trustmodel blev etableret, hvor fokus på samarbejde, kunne 

have givet løsning på et ellers ”ret uregerligt” problem. Desværre, som det afspejles i casene, er 

problemløsningen ikke problemfri, for patienterne er stadig fanget -blot bare i et andet krydspres, 

nemlig et slagsmål om hvem, der skal hvad. Region eller kommune? Indtil nu er RCØ blevet bedt om at 

agere mellemmand og udmåle de opgaver, kommunen skal varetage. Men en ny lægefaglig ledelse på 

RCØ har gjort op med denne praksis – for som de siger, så kan de vurdere om kommunale opgaver er 

forenelige med de respiratoriske, men de kan ikke visitere til de kommunale. Hermed rammes præcis 

det dilemma, der beskrives i NPG-teorien: At offentlige ledere og medarbejdere godt kan løse 

tværgående politikker ved tværgående samarbejde, men at mulighederne for at lede på tværs er 

begrænset, idet der ikke er formel ledelsesret over ”andres” medarbejdere. Spørgsmålet er, om RCØ på 

sigt kommer til at hjælpe patienterne til hurtigere og bedre afklaringer af, hvilke kommunale opgaver de 

respiratoriske hjælpere må varetage, eller om de bliver begrænset yderligere, da kommunerne generelt 

ikke visiterer til det helt ubegrænset ”frie” liv men til det mest nødvendige ”frie” liv.  

 
 
 
Arbejdsmiljøkategori  
Går man i dybden på de mange sager omhandlende dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, ser man på 

den ene side en række hjælpere, der har yderst vanskelige forhold på deres arbejdsplads – i 

patienternes hjem og på den anden side en række dybt frustrerede patienter og pårørende. Det kan 

synes helt urimeligt at tale om ”privat strøm”, men vender man billedet om og forestiller sig en familie, 
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der har en oplevelse af, at det første hjælper efter hjælper gør, efter at have sagt goddag, er at sætte 

mobilen til opladning, så er det en lille ting, som i længden bliver en provokation for en familie, der i 

forvejen er hårdt presset.  

I en arbejdsgruppe nedsat af SST på baggrund af de stigende ventelister omkring 2012, skrev man 

konkluderende i rapporten: 

”Arbejdet som respirationshjælper i patientens eget hjem kan som udgangspunkt 
være krævende og evt. belastende fysisk, psykisk og arbejdstidmæssigt. Det må således 
forventes, at der altid vil være en vis udskiftning i relation til hjælperholdene…” 

(Arbejdsgruppe, SST12) 

 

Dvs. at man 9 år efter denne rapport stadig er bekendt med dette krydspres, men endnu ikke har 

formået at handle sig ud af det. Som analysen af de andre afsnit viser, navigeres der på RCØ indenfor 

fire primære styringsparadigmer, det bureaukratiske, det professionstyrede, NPM og NPG og på trods af 

forskellige tiltag, er der stadig massive udfordringer med hospitalsbehandling i eget hjem. Hjælpernes 

retssikkerhed skal håndteres og når patienten fx kører fra hjælperen, kan denne selvsagt ikke være i 

syns- og høreafstand, sådan som SST og derfor også RCØ, siger de skal.  

Fx har man indført regler pga. enkeltsager, der har fået betydning for alle patienter på RCØ. Der har 

eksempelvis været sager, hvor patienten har ønsket høj musik under bilkørsel, hvor hjælperen hverken 

har kunnet holde øje eller høre patienten med fatale følger. På lign. baggrunde, kunne der findes flere 

indskærpelser fra SST efter de forskellige hændelser13. I det professionsstyrede paradigme ligger en 

forventning om at ”faggrupper med høj specialiseret teoretisk viden samt faglige normer får høj grad af 

beslutningskompetence på specifikke områder” hvilket jo netop er kendetegnede på RCØ, men alligevel 

er udfordringerne stadig så markante indenfor dette område af hospitalsbehandlingen. Kunne der 

reguleres og regelsættes anderledes? Er de cases udtryk for at man i den bedste ridderstil, har udviklet 

et svagt system, hvor selve koncept ”hospitalsbehandling i eget hjem” er så skrøbeligt, at det er 

vanskeligt for alle parter at navigere i? 

  

 
12 https://www.sst.dk/~/media/2048673E5E8640D0819AE3E3093A68B0.ashx 
13Blot et af flere eksempler på hjælpere, der er blevet sigtet: ”https://www.tvsyd.dk/kolding/handicaphjaelper-
domt-uagtsomt-drab”. 
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Partshøringer 

Partshøringer -sovende hjælpere. Konceptet er opbygget af RCØ-ekstern med henblik på at udvikle et 

regelsæt, hvorefter man kan handle, når problemet ”sovende hjælper” opstår. Alle sygeplejersker i 

ekstern har været på kursus i forvaltningsret, men som sådan er det udviklede koncept ikke juridisk 

bindende. Det ligger implicit i delegationslinjen fra lægen til hjælper, hvilket betyder at lægen har ret til 

at trække delegationen (dvs. hjælperens arbejde hos patienten) tilbage. Lægen kan ikke afskedige 

hjælperen, da denne er ansat af bureauet. Dvs. ekskluderingen af hjælper foretages alene ud fra 

partshøring.  

Der kan argumenteres for også her at være et element af bureaukratisk styringsparadigme, RCØ-

medarbejderne gør deres yderste for at handle loyalt og retfærdigt og ”dommen over hjælperen” er 

altid undersøgt ned til mindste detalje, men vil i sidste ende altid bero på et skøn. SST har i 2009 skrevet 

at der ikke kan stoles på alarmer og derfor skal hjælpere opholde sig i syns og høreafstand af patientens 

behandling. Men alene ud fra mængden af partshøringer (1,4/uge), der håndteres på RCØ, er det 

tydeligt at heller ikke menneskelig overvågning er en sikker løsning. Så hvorfor dette valg? Man ved fra 

mange andre industrier, at en kobling af it og menneskelig intelligens er en mere sikker konstellation 

end blot enten eller. En formodning kunne være at årsagen skal findes i det professionsstyrede 

styringsapparat, hvor alle har været fagprofessionelle sundhedspersonale, hvor ingen er velfunderede i 

sikre it-overvågningsløsninger.  

En påstand kunne være at med DEG´s indtog, og herunder med de mange nye 

kombinationsuddannelser, der oprettes fx ”Medicin og teknologi” så kommer helt andre løsninger på 

banen. Flere forældre har gennem den seneste årrække efterspurgt videoovervågning, men SST har 

indtil videre ikke godkendt disse, måske fordi fagprofessionen endnu ikke til fulde har kendskab til it-

udviklingens muligheder. Forældrenes argumentation omkring, at det er sikrere, at hjælperne sidder i et 

andet lokale med lys og tv for at holde sig vågen, mens barnet sover med det helt rigtige 

videoovervågningsudstyr koblet til en alarm anerkendes endnu ikke. En teori kunne være, at med DEG 

som det nye tillæg i de ellers styrende paradigmer ville et område, som hjemmeovervågning af kroniske 

respiratorpatienter ændre sig og patienters mulighed for at vælge øges. Dermed ville systemet være 

med til at øge patienternes handlekompetencer og dermed mulighed for at blive ”dronninger”. 

 

 

8.1.1 Delkonklusion  

Sammenholdes analysedelene af de udvalgte cases, bliver billedet præget af, at en del af det krydspres 

patienterne befinder sig, måske skal findes i de styringsparadigmer, der handles indenfor i RCØ´s del af 
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hospitalsvæsenet. Det bureaukratiske og professionstyrede paradigme med indflydelse fra NPM og i 

mindre omfang NPG har betydet, at SST og RCØ selv har været medvirkende til at bygge det, jeg kalder 

et skrøbeligt system op omkring dét, der rent faktisk er en højt specialiseret behandling. Og at det ikke 

fungerer optimalt, tyder bl.a. mængden og indholdet af sagerne på.  

Så hvad skal der til? En af løsningerne måske skal hentes ved at anerkende og integrere et 

paradigmeskifte, så når politikerne ønsker VBS ind i som en del af NVM, så er RCØ klar -ligesom DEG 

også vil blive hilst velkomment.   

 

 

8.2 Udvikling af kerneopgaven og behovet for en retning  

Antages det, at systemet med årene har udviklet sig til at være et skrøbeligt system, hvor rammerne 

primært er blevet defineret af de sundhedsprofessionelle, så er det med Kristensens teori endog endnu 

mere vigtigt at gøre forretningen klar for medarbejderne på RCØ, for ellers vil de ikke være i stand til at 

yde det bedste i forhold til patienterne. - Et vigtigt element som leder er at skabe værdi for 

virksomhedens interessenter ved at skabe en fælles basis for værdiforståelsen. Men som det fremgår af 

den samlede pulje af sager, hvor kategorierne i sig selv viser meget komplekse problemstillinger i 

hjemmene og hvor det ikke ”blot” er patienten, der ikke oplever optimal værdi i ”koncept” 

hospitalsbehandling i eget hjem, men hele familier, der på den ene eller anden måde er ramt, så kan det 

være vanskeligt at skabe den fælles basis for værdiforståelsen – for hvori består denne helt konkret? For 

at svare dykkes der ned i teorien omkring kerneopgaven. 

 

Det fænomenologiske perspektiv – det der rent faktisk sker. Ser man på de indsendte sager kommer en 

stor del fra bureauet til RCØ om patientens behandling, fx: ”…dette er meget opslidende for hustru, som 

i forvejen er meget på i forhold til X”. Det vil sige, at der teknisk set sker en dekobling af patienten. 

Bureauerne henvender sig i nogle tilfælde på patienternes vegne og i andre tilfælde på underretning 

eller blot forespørgsel fra hjælperne – fx i relation til arbejdsmiljø. I begge tilfælde kan der principielt 

være længere mailkorrespondancer vedr. patient, familie og hjælperne, hvilket patienten ikke på noget 

tidspunkt inddrages i eller blot informeres om -problemet er, at det er hans behandling, det implicit 

drejer sig om. På den måde ændres blikket på kerneopgaven. For i sundhedsvæsenet i det 

professionsstyrede paradigme vil det normalt altid være patienten, der er i fokus, men i takt med at 

patienten glider fra den fysiske indlæggelse til hospitalsbehandlingen i hjemmet, sker der også et skred i, 

hvem der er i fokus; i hjemmet er det nu også hjælperen, RCØ forholder sig til. Så udfordringen opstår 

her, fordi kerneopgaven med disse sagshåndteringer ændrer sig mod pludselig at handle om servicering 
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af bureauerne og hjælperne. Er personalet så landsknægte? Nej, de arbejder stadig ud fra en 

riddertankegang, hvor de ved at løse hjælpernes udfordringer, forsøger at få en så optimal 

hjemmebehandling som muligt til at lykkes. Men det bliver alligevel paradokst, når medarbejderne på 

RCØ forsøger at håndtere en konflikt omkring, hvorvidt en hashpibe kan tændes af hjælpere eller ej. 

Havde kerneopgaven ikke ændret sig, så er antagelsen, at håndteringen af denne sag, havde impliceret 

patienten, der som 17-årig skulle indkaldes til en snak om euforiserende stoffer i relation til sin 

respiratorbehandling.  

Det teoretiske afsæt i det fænomenologiske perspektiv påpeger også nødvendigheden af at høre 

brugerens perspektiv, hvilket ligger i tråd med hospitalets ønske om en VBS-tilgang. Men når antallet af 

sager sendt fra bureauerne og hjælperne, som det fremgår af empirien, sammenholdes med RCØ´s 

undervisningskrav til både rådgivere og hjælpere, så er denne aktivitet langt større end den reelle 

patientkontakt, så selvom alt er centreret omkring patienterne, så er den faktiske kontakt begrænset og 

når den er der, så er det oftest primært vedr. selve behandlingen, fx om respiratoren skal justeres. Så 

det formodes, at det billede medarbejderne har af brugernes perspektiv på hospitalsbehandlingen i 

hjemmet bærer stærkt præg af bureauernes fremstilling. Dermed øges risikoen for, at der arbejdes med 

”blinde vinkler og antagelser” og hvilket igen øger risikoen for, at RCØ flytter målet med behandlingen i 

en retning, der måske ikke er til gavn for patienterne.  

 

Det normative perspektiv omhandler den kerneopgave organisationen formelt har. SST indskærpede i 

2012, at respirationscentrene har en instruktions- og tilsynsforpligtelse med hjælpere i hjemmene – 

altså den formelle forpligtigelse RCØ har14. Det medførte, at man etablerede den eksterne funktion på 

RCØ, som den daværende ledelse udviklede -dermed også måden, hvorpå man organiserede 

samarbejdet med bureauerne på. På RCV OG RCS foregår dette på en anden måde. Selve indholdet i den 

formelle opgave er principielt selv-udviklet. Ser man nærmere på strukturen, ligger den indenfor det 

bureaukratiske og det professionsstyrede, hvor man har forsøgt at løfte opgaven med at sikre 

velfungerende ordninger ved bl.a. at indføre forskellige retningslinjer, som på daværende tidspunkt 

fandtes rimelige, fx som det fremgår af ansøgninger i casene, hvor der skal ansøges om forlængelse af 

vagter fra 12/14/16 timers vagter. RCØ har sat loft på, men har ikke ansættelsesretlig bemyndigelse 

overfor hjælperne og hvilket sundhedsfagligt skøn, det evt. beror på, er dermed vanskeligt at 

gennemskue. Og hermed måske et eksempel på opbygningen af et skrøbeligt system. Så 

medarbejdernes ”hvorfor” kan synes vanskeligt at svare på.  

 

 
14 https://www.sst.dk/~/media/2048673E5E8640D0819AE3E3093A68B0.ashx 
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Ses der på det eksistentielle perspektiv, så er det her selve meningsskabelsen med opgaven ligger. Når 

det fænomenologiske og normative perspektiv ikke er helt klart, bliver medarbejdernes ansvar og målet 

med opgaven også uklar. Medarbejdere rationaliserer og tilpasser løbende deres opgaveløsning, så det 

skaber mening for dem, så når medarbejdere stilles overfor meget dilemmafyldte sager som den, hvor 

familien ønsker at gå tur med barnevogn uden hjælper, men begrænses pga. af bureauets regler, 

hvorledes skal RCØ-medarbejderen så navigere og finde mening i opgaveløsningen?  

 

Sammenstillingen af de tre perspektiver viser en kerneopgave, der som følge af organisatoriske 

udviklinger under indflydelse af forskellige styringsparadigmer, har flyttet sig fra oprindeligt at dreje sig 

om at give kroniske respiratorpatienter mulighed for at leve et værdigt liv i eget hjem, til også at 

omfatte en vis servicering af de bureauer, der skal hjælpe med at varetage opgaven. Vendes blikket mod 

Le Grand´s styringsmodel, kan man antage at personalet bevæger sig indenfor spektret mellem mistrust 

og trust, de forsøger at handle ansvarligt og retfærdigt, men da brugerens stemme ikke er den primære, 

navigerer de nærmere efter regler og retningslinjer, som ”systemets mænd”. Og i den ideelle trustmodel 

ligger da heller ikke konkurrence -tværtimod, men spørgsmålet er om RCØ bliver part i den private 

sektors konkurrencespil? 

Idet nogle bureauer, som følge af udbuddene under NPM-paradigmet, har de vokset sig store og 

dermed næsten opnået et vist monopol på markedet. Når så RCØ bidrager til løsninger i bureauregi, 

serviceres bureauerne indirekte ved RCØ´s personales tilgængelighed, service og hjælpsomhed. Antog 

man at præmissen var korrekt, så er der risiko for at RCØ, som offentlig instans, hjælper med at fremme 

bestemte bureauer fremfor andre og dermed reducerer patienternes mulighed for frit at kunne skifte 

bureau. I en riddertanke, hvor samarbejdsproblemer mellem bureau og patient, bliver RCØ mæglere, 

med en afledt konsekvens, som ikke nødvendigvis er til patienternes bedste.  

Kerneopgaven forandrer sig gennem organisationens udvikling og bliver ofte et kompromis mellem 

forskellige interesser, og det er naturligt at kerneopgaven har ændret sig på RCØ. Men skeles der til 

paradigmerne, er det ovenfor konkluderet, at RCØ primært har navigeret indenfor rammerne af det 

bureaukratiske og professionstyrede paradigme. Nu der er opstået øget fokus på VBS og der derfor skal 

der orienteres mod at inddrage måske endnu et styringsparadigme -nemlig NVM. Dette fordrer, at RCØ 

går i samme retning og bevirker at ledelsen på RCØ er trådt i karakter, og omdefinerer eller redefinerer 

målene.  
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8.2.1 Delkonklusion  

Håndteringen viser på et overordnet organisatorisk niveau, at det er nødvendigt at RCØ på den ene side 

kvalificerer de afgørelser, der på daglig basis træffes ud fra meldinger fra hjemmene, således at man 

servicerer bureau og patient, med fokus på patientens oplevede værdi. 

  

9.0 Konklusion  

I analysen af styringsparadigmernes indflydelse på udviklingen af hospitalsbehandling i eget hjem, har 

det vist sig, at der med tiden, er blevet opbygget et ganske skrøbeligt system. Patienterne og deres 

pårørende har vanskeligt ved at navigere i det, og det samme gælder hjælperne. Min hypotese var, at 

det store problem ligger i krydspresset mellem de forskellige lovgivninger, hvilket på et overordnet plan 

har vist sig at holde stik, men empirien har også vist, at udfordringerne stikker dybere end selve 

lovgivning. Eksempelvis omkring involvering af pårørende, hvor konflikterne handler om samfundets -og 

herunder styringsparadigmernes håndtering af kronisk syge mennesker. Der er simpelthen et misforhold 

mellem det, man signalerer i den sundhedsfaglige professionsstyring og NPM-tanken og det, der rent 

faktisk opleves af patienterne; de er mere begrænsede end nogen sinde tidligere. I den bedste mening 

fratager man patienter og familier det frie valg på trods af udbud mm, man lytter ikke og dermed 

reduceres de til ”bønder”, der er fastlåste i deres livssituation. Samtidig har RCØ flyttet fokus fra at være 

patienternes advokater, til nu at være en slags konfliktmæglere mellem det private og det offentlige 

system. Da det ikke længere står knivskarpt, hvem RCØ egentlig primært er til for, er målet for 

forretningen, som Kristensen siger, blevet uklart og dermed er kerneopgaven ikke klart defineret. En 

ond cirkel, for med et uklart mål for forretningen, arbejdes der i forskellige retninger og ikke 

nødvendigvis for patienternes bedste – hvilket ret beset er uheldigt, da de jo er vores vigtigste ”kunder”.    

Man kan diskutere hvilken vej, der er den rigtige at gå. For hvis vi slipper det meget tætte samarbejde 

med bureauerne, mistes værdien af de ellers ret tillidsfulde henvendelser vi får, og i hvert fald er der en 

risiko for, at vi ikke i fællesskab får hjulpet patienterne. Spørgsmålet er, om der ikke er middelvej? En 

mulighed er måske regeringens plan om at øge fokus på VBS.  

Kastes et kort blik på styringsparadigmet PVM, så er kernen deri at skabe offentlig værdi. Og det er de 

offentlige ledere, der har en afgørende rolle for at udvikle nye ideer og strategier ift. værdiskabelsen. Så 

når regionerne indfører VBS med det bagvedliggende styringsparadigme PVM, ligger der en 

forpligtigelse til at gøre det bedre end dét, der aktuelt opleves af patienter med 

hjemmerespiratorbehandling. Derfor kunne man Le Grand´s voice forestille sig, at vejen til en løsning er 
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at lytte til patienterne. Der er flere muligheder -hjemmebesøg hos patienter, brugerundersøgelser, 

feedbackundersøgelser og telemedicin er alle gode bud. Flere sygeplejersker er begyndt at forske i det, 

der kaldes familiesygepleje, hvor familien inddrages tidligere, hvilket også er også meget spændende 

tiltag. På den ene side er der helt klart muligheder for levere bedre service til patienterne, men på den 

anden side skal vi måske også erkende, at der er vilkår omkring det skrøbelige system, vi ikke kan 

ændre: Først og fremmest kan vi ikke ændre det vilkår, at den syge er blevet syg. Der må være en 

erkendelse, trods handicapkonventioner, samfinansieringsaftaler mv, om at livet med et kronisk 

handicap anderledes end livet uden. Man må også indse, at rekruttering vil være afhængig af lønninger, 

patientens bopæl og eventuelle andre jobmuligheder for hjælperne. Der vil også altid opstå 

udfordringer mellem familier og hjælpere og det vil være sårbart med sygdom på hjælperholdene – der 

er ikke uanede vikarer i en branche, som ikke scorer højest på popularitetsskalaen. På samme vis kan vi 

heller ikke tage fra familierne, at der indimellem vil komme hjælpere på vagt, som familien ikke 

harmonerer personligt med eller som de ikke føler har de rette kompetencer. Konkluderende kan man 

sige, at en del af krydspresset opstår i relation til, at man vil leve et ”normalt” liv og man har en 

forventning om, at det respiratoriske hjælperhold kan bidrage til dette. Og selvom systemet bygges 

mere robust op, vil det være et grundvilkår, at man er begrænset – ikke nødvendigvis pga. 

arbejdsmiljøregler eller servicelov, men af det faktum, at ens barn rent faktisk er handicappet og det pr. 

definition medfører begrænsninger i hverdagen.  

Men det vi kan gøre, er at stoppe op kigge vore sager/vores empiri igennem løbende, orientere os om, 

hvor udfordringerne primært ligger, handle hurtigere og mere effektivt (fx ved at have vores 

dataapparat klar), være opmærksom på styringsparadigmers skiftende indflydelse på vores virksomhed, 

med jævne mellemrum at gennemgå vore interne selvbestaltede retningslinjer og tale med vores 

erfarne patienter. Vores kerneopgave vil stå skarpere og målet vil være tydeligere for RCØ og dermed vil 

værdien for patienterne øges. Vi vil således være i stand til at forberede nytilkomne patienter langt 

bedre på det liv, de går ind til. Og mindst ligeså vigtigt så forberede de pårørende, således de ikke 

bukker under i forsøget på at bevare et så ”normalt” liv, som muligt, men at få et så værdigt et liv som 

overhovedet muligt. 
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11.0 Perspektivering 

Denne opgave har givet anledning til at dykke ned i de tunge patientsager som fylder på RCØ og med det 

teoretiske perspektiv at forstå, hvorfor organiseringen omkring hjemmerespiratorbehandling, har 

udviklet sig til det system, vi arbejder indenfor nu.  

Der har været mange tanker og processer bag skriveprocessen for denne opgave. Mens erkendelser har 

manifesteret sig undervejs, har jeg initieret flere ændringer på RCØ i den periode, det har taget at skrive 

opgaven. Men også tanke om forskellige analyseperspektiver har rørt sig, bl.a. har Luhmann´s syn på 

systemer været med mig – for som han beskriver, er verden bygget op af forskellige funktionssystemer. 

Disse kan ikke kommunikere, men står og runger mod hinanden, hvilket netop er en anden vinkel til at 

anskue patienternes oplevede krydspres, som kunne ligge indenfor sundhedssystemet, det politiske-, 

økonomiske – og retssystemet. Idet der, med Luhmanns ord, ikke kan kommunikeres mellem 

systemerne, vil det være en anden vinkel til at forklare diskrepansen, som patienterne oplever 

(Andersen og Pors, s. 54ff).  

Jeg har også overvejet de mange etiske perspektiver, der ligger implicit i dette relativt snævre område i 

sundhedssektoren. Fx kunne der anlægges et nytteetisk perspektiv, hvor man valgte at se på 

cost/benefit i forhold til at give disse skrøbelige mennesker et tilbud om hjemmerespiratorbehandling, 

vel vidende at det koster region og kommune langt over to millioner pr. ikke-kompleks ordning pr. år 

blot for hjælperordningen. Deri er ikke medregnet, at man fx påfører familier vidtrækkende 

konsekvenser i form af traumer, tabt arbejdsevne ved at lade hjemmerespiratorbehandling være et 

tilbud. Hvilket leder mig videre til en anden overvejelse, for når vi med Camilla Sløk´s perspektiv på 

ansvar og skyld i ledelse, tager ansvar i sundhedsvæsenet for at opretholde livet for patienter, der til 

sidst kun kan kommunikere med blink, skal vi så ikke også påtage os skylden for flere års helvede for de 

familier, som ser deres kære forandre sig i takt med sygdommens progression – her tænker jeg på 

patienter med diagnosen ALS (Sløk, s. 98)? Har vi ikke et ansvar for at samle de pårørende op undervejs 

og efterfølgende? Det samme gør sig gældende, når vi lader multihandicappede børn få en 

hjemmerespiratorbehandling – en familie kan jo meget dårligt sige nej tak, hvilket betyder, vi har et 

ansvar for de valg, vi træffer på familiernes vegne. Og derfor er de etiske diskussioner så vigtige.  

”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets 
liv i sin hånd. Det kan være meget lidt – en forbigående stemning, en oplagthed, man får 
til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også 
være så forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv 
lykkes eller ej.” (Andersen, K., s. 75) 
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12.0 Egen udvikling i forbindelse med MPG-uddannelsen 

Jeg har gennem hele studiet gjort mig megen umage med at vælge fag efter områder, jeg i forvejen 

havde et begrænset kendskab til for at lære mest muligt eksempelvis økonomi, som jeg endte med både 

at vælge som obligatorisk fag og valgfag, fordi det for alvor kom til at interessere mig og mit faglige 

udbytte var højt. På samme vis har jeg under hver opgave valgt at skrive om det, som jeg i mit lederskab, 

fandt vanskeligt. Det har dels givet mig mulighed for at bruge undervisningen, de medstuderende og 

teorien til at udvikle mig personligt dels mulighed for at håndtere det, jeg mente, var wicked problems i 

min ledelseskontekst. De indledende fag var mere personlige og i virkeligheden mere private end jeg 

havde forventet, men jeg har draget stor nytte af det. Jeg har bl.a. lært meget af mine medstuderendes 

blik på mit lederskab, samt de dygtige underviseres inputs. 

I forhold til masteropgaven har det været en gave at få mulighed for at undersøge egen organisation. 

Med fokus på styringsparadigmerne, står de organisationsændringer, RCØ har gennemlevet, skarpere 

for mig og med større perspektiv. Jeg har opnået en forståelse for de processer, jeg til dagligt er så stor 

en del af, at der opstår blinde vinkler. Det samme gør sig gældende i forhold til de mange sager, jeg har 

gennemgået og analyseret. I løbet af disse måneder, har jeg opnået et indblik i og en forklaring på noget 

af det, der ikke skaber værdi for vore patienter, og dermed har jeg fået en chance for at lede mit 

personale mod mål, som patienterne definerer som værdiskabende og dermed at få redefineret 

kerneopgaven. Jeg har med den proces, der har været i selve masterprocessen, hvor teorier læres og 

nye inddrages, erkendelser formes og fokus skifter - også været i en proces på RCØ. Idet jeg fordybede 

mig i de forskellige områder, har jeg også initieret ændringer på RCØ, hvilket har været en sidegevinst. 

De teorier, jeg har valgt at integrere i opgaven, vil jeg bære med mig i mit fremtidige virke som leder. 

Med regeringens målsætning om at uddanne bedre ledere, og med den undervisning, jeg har modtaget, 

de teorier jeg har dykket ned i og udbyttet fra samtalerne med mine medstuderende, mener jeg faktisk, 

jeg er blevet en bedre leder.  

Mere reflekteret og mere faglig. 
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