
At lede sygepleje – sygeplejerskens virksomhedsområde

At lede sygepleje – sygeplejerskens virksomhedsområde er en lærebog om de organisa-
toriske kompetencer, som alle sygeplejersker skal være i besiddelse af, hvis de skal kunne 
leve op til den del af virksomhedsområdet, der hedder at lede sygepleje.
Formålet med at undervise de studerende i ledelse og organisation er ikke, at de skal ud 
og varetage en lederstilling. Men de skal i hver enkelt patientforløb kunne tage ansvar for 
de ledende, koordinerende og delegerede opgaver, som ligger inden for sygeplejerskens 
virksomhedsområde.  Det er det, denne bog handler om.
Disse opgaver er ikke blevet mindre de seneste år, hvor pakkeforløb, accelererede pa-
tient- og operationsforløb, kvalitetssikring, akkreditering, kontaktpersonordninger, pa-
tientsikkerhed osv. er blevet begreber, som indgår i enhver sygeplejerskes hverdag.
Det tværprofessionelle islæt, som efterhånden indgår i alle patientforløb, kan udmøn-
te sig på forskellig vis. Det stiller krav til samarbejdsevnen, men også til bevidsthed om, 
hvad den enkelte faggruppe kan bidrage med, og hvad det er for en monofaglighed, hver 
faggruppe bringer med ind i samarbejdet. Det har ikke mindst betydning i forhold til den 
opgaveglidning, der sker på baggrund af den fleksibilitet, som er en del af det vellykkede 
tværprofessionelle samarbejde.
Hvert kapitel i bogen indledes med en case, som henfører kapitlets organisatoriske pro-
blemstilling til den kliniske praksis, som de studerende møder. Det praksisnære perspek-
tiv understreges af, at der løbende i teksten henvises  til casen. Casen indgår ligeledes 
ofte i de studiespørgsmål, som afslutter hvert kapitel.
Bogen tager højde for, at patientforløb foregår både i den primære og den sekundære 
sundhedstjeneste og kan være såvel selektive, akutte som kroniske.
Bogens målgruppen  er studerende på modul 10, 11 og 12 samt den nyuddannede syge-
plejerske.
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lektor ved sygeplejerskeuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol i København. 
Eldrup har i mange år undervist i sygeplejerskeuddannelsen med hovedvægt på faget 
organisation og ledelse samt kvalitetsudvikling og patientforløb. Hun har i flere år 
også været ansvarlig for et valgmodul med samme tema og underviser i emnerne på 
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kvalitet er Glasscocks særlige interesseområde derfor at styrke læreprocessen for 
de studerende.
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kommer interessen for forløbsprogrammer.
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af sundhedsvæsnet. Desuden har hun deltaget i et forskningsprojekt om kontinuitet 
og organisering af patientforløb.
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som udviklings- og kvalitetskoordinator i Neurologisk Afdeling, Nordsjællands 
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Forord

Baggrunden for denne bog er, at vi som undervisere har oplevet, at faget organi-
sation og ledelse på modul 10 i sygeplejerskeuddannelsen kan have svære kår, fordi 
de studerende ofte finder det svært helt at se fagets mening. Det medfører, at de 
kan have vanskeligt ved at integrere det som del af sygeplejen i den efterfølgende 
kliniske uddannelse på modul 11 og 12. Bogen har derfor særlig fokus på den 
studerendes læring, og indholdsmæssigt er den nøje sammensat af centrale em-
ner, som er væsentlige for sygeplejerskens organisatoriske kompetence og fortsatte 
udvikling heraf. Hensigten med bogen er, at den sygeplejestuderende eller nyud-
dannede sygeplejerske opnår viden, færdigheder og kompetence i forhold til at 
varetage ledelse og organisering af patientforløb i klinisk sygeplejepraksis. Ledelse 
som sygeplejerskens virksomhedsområde og herunder ledelse af patientforløb dan-
ner således udgangspunkt for bogens indhold.
 Organisatorisk kompetence handler i sin helhed om, at sygeplejersken forstår 
den organisation, hun er del af, samt de rammer, der er for patientforløbet. Ud 
fra dette vil hun kunne organisere, planlægge, delegere og forbedre kvaliteten af 
de aktiviteter, der er i forbindelse med sygeplejen til den enkelte patient eller en 
gruppe patienter. Kort sagt vil hun kunne varetage virksomhedsområdet at lede 
sygepleje.
 At lede sygeplejen er en integreret del af sygeplejerskens praksis og skal sikre, 
at patienterne får tilgodeset deres sundhedsfaglige behov på bedst mulig vis. At 
lede sygeplejen retter sig udelukkende mod en uformel faglig ledelse af sygeplejen 
til en patient eller en gruppe af patienter.
 Organisatorisk kompetence er en nødvendig del af sygeplejerskens samlede 
kompetence for at kunne skabe sammenhæng og kontinuitet i patientforløbet, 
hvilket er en afgørende forudsætning for kvalitet, patientsikkerhed og effektivitet 
i sundhedsvæsnet. Organisatorisk kompetence går hånd i hånd med den kliniske 
kompetence. Ledelse af patientforløb udøves både i primær og i sekundær sund-
hedssektor, og patientforløbene kan være både elektive, akutte eller kroniske. Bogen 
tager højde for alle de organisatoriske niveauer og sammenhænge, som kan udgøre 
rammen for ledelse af patientforløb i sygeplejepraksis.
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14 Forord

 Bogen henvender sig til sygeplejestuderende på modul 10, 11 og 12 samt til 
nyuddannede sygeplejersker. Den studerendes læring er i fokus, og det udmøntes 
ved, at hvert kapitel indledes med en case, som henleder opmærksomheden på 
organisatoriske problemstillinger relateret til praksis. Casens problemstillinger er 
tæt knyttet til teksten, hvorfra svarene kan udledes. Undervejs perspektiveres der i 
de fleste kapitler og/eller i de afsluttende studiespørgsmål til den pågældende case 
med henblik på at øge forståelsen gennem dette praksisnære perspektiv.
 Bogens centrale nøgleord er ledelse, organisatorisk kompetence, patientforløb, 
kvalitet og patientsikkerhed og implementering.
 Igennem hele bogen benævnes sygeplejersken for nemheds skyld „hun“.

Kapitlernes rækkefølge er tiltænkt som en gradvis opbygning af læring om de roller 
og kompetencer, som sygeplejersken skal være i besiddelse af for at kunne varetage 
virksomhedsområdet at lede sygepleje. I forhold til det fremstilles bogens kapitler i 
en logisk rækkefølge, men de kan også læses i vilkårlig rækkefølge i forhold til det 
emne, der måtte være relevant for læseren i en konkret sammenhæng.

Som redaktører af bogen vil vi gerne takke forlagsredaktør Birthe Kamp Nielsen for 
at støtte op om udgivelsen af denne bog, men ikke mindst takker vi vore familier 
for deres opbakning og tålmodighed undervejs i processen med bogens tilblivelse.

God fornøjelse med bogen.

København, august 2014
Dorte Samson Eldrup og Tine Glasscock
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Kapitel 1

Ledelse

Af Anne Munck

Kapitlets formål

Formålet med dette kapitel er, at den sygeplejestuderende og den nyuddannede 
sygeplejerske opnår indsigt i og forståelse for den kompleksitet, der præger sund-
hedsvæsnets organisationer, og får styrket sin rolle og sit ansvar i forhold til ledelse 
og organisering af sygeplejen, herunder samarbejdet med ledelsen.
 Kapitlets udgangspunkt er afdelingssygeplejerskens perspektiv, da det er hendes 
overvejelser i relation til de mangeartede og til tider også modsatrettede opgaver, 
der kan illustrere kompleksiteten og bidrage til de refleksioner, som sygeplejersken 
må gøre sig for at indgå kompetent i det daglige samarbejde om organisering og 
ledelse af sygeplejen til patienter/borgere.
 Kapitlet indledes med en praksisforankret case, der skal illustrere nogle af de 
ledelsesmæssige udfordringer og dilemmaer, som sygeplejerskerne i et afsnit/område 
løbende skal forholde sig til. I løbet af kapitlet trækkes tråde til casens scenarier, 
som ligeledes inddrages i de afsluttende studiespørgsmål.

et hospital og de samarbejdende kommuner i en af regionerne har i fællesskab ud‑
arbejdet en sundhedsaftale, som skal danne baggrund for, hvordan de to sektorer 
skal håndtere patientforløbene på tværs af sektorgrænserne . Ud over overordnede 
beskrivelser indeholder sundhedsaftalen en 3‑4‑årig strategi, der er udviklet på bag‑
grund af en fælles vision og deres fælles værdier . strategien skal være det fælles 
ledelses‑ og virksomhedsgrundlag, som skal guide de ansatte på hospitalet og i kom‑
muner i arbejdet med at udmønte aftalen og dermed sikre, at hver enkelt patient 
får det optimale forløb .
 nu ønsker hospitalsledelsen og den kommunale direktion at sikre, at medarbej‑
derne kender aftalen og tager ejerskab til den i forhold til at implementere den i det

Fortsættes næste side
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daglige arbejde . de har derfor indkaldt til en række informationsmøder med alle 
ledere i de respektive afdelinger/afsnit og områder .
 Katrine er afdelingssygeplejerske i et større afsnit, hvor der bl .a . er ansat sygeple‑
jersker . I afsnittet arbejdes der tæt sammen med andre faggrupper, herunder læger, 
fysioterapeuter og ergoterapeuter .
 medarbejdersammensætningen i afsnittet er præget af, at der både er unge og 
nyuddannede sygeplejersker, der er optaget af at lære specialet at kende, samt ældre 
og meget erfarne sygeplejersker, som har arbejdet i afsnittet i mange år og har en 
tendens til at fastholde tidligere tiders vaner og rutiner . Fælles for dem alle er, at de 
primært har patienterne og deres behov i fokus, og at de har svært ved at forstå og 
acceptere, at de hele tiden bliver „forstyrret“ af nye krav og tiltag „fra oven“ .
 Katrine har været til informationsmøde med den overordnede ledelse, hvor det blev 
understreget, at implementeringen af sundhedsaftalen er en opgave, der skal prioriteres 
meget højt . det blev samtidig understreget, at arbejdet med implementeringen ikke 
må gå ud over arbejdet med patienterne, og at det i øvrigt heller ikke må påvirke alle 
de andre opgaver i afsnittet med fx uddannelse, udvikling, kvalitetssikring osv .
 Katrine ser en række dilemmaer og udfordringer i arbejdet med at integrere den 
nye aftale i hverdagen, og hun stiller derfor sig selv en række spørgsmål:

• hvordan sikrer hun, at de nye sygeplejersker forstår, hvad det er, de er en del af?
• hvordan motiverer hun de erfarne sygeplejersker til den forandring, som aftalen 

indebærer?
• hvordan kan hun drage nytte af medarbejdernes forskellige faglige og personlige 

kompetencer i processen?
• hvordan sikrer hun, at pleje og behandling af patienterne opretholdes, når der skal 

rettes opmærksomhed på noget nyt?
• hvordan sikrer hun, at medarbejdernes fokus også fastholdes på alle de øvrige 

tiltag i afsnittet, fx kvalitet, uddannelse, udvikling osv .?

tilbage i afsnittet overvejer Katrine nu, hvordan hun skal lede implementeringen af 
aftalen, så hun imødegår nogle af dilemmaerne .

Ledelse og organisering

Et udgangspunkt for at se den sammenhæng, man som sygeplejerske er en del af, 
og hvad der får betydning for det daglige arbejde, er at forstå den organisation, 
man arbejder i, herunder bl.a. de grundlag og sammenhænge, som beslutningerne 
træffes ud fra.
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 Helt enkelt kan man sige, at en organisation opstår, når to eller flere mennesker 
arbejder sammen om at nå et mål, og de organiserer sig netop med det formål at 
„ordne noget, så det fungerer på en planlagt og systematisk måde“ (Orvik 2006).
 Det afsnit, Katrine leder, er med andre ord en organisation – bestående af bl.a. 
sygeplejersker, og den har primært det formål at organisere sygeplejen til patienterne 
på en planlagt og systematisk måde. Sygeplejen i et hospitalsafsnit er ofte organiseret 
som gruppepleje, primærpleje eller en blanding af de to plejeformer, hvor et min-
dre antal sygeplejersker varetager plejen af en større eller mindre gruppe patienter. 
I hjemmesygeplejen har sygeplejersken oftest den funktion, at hun varetager den 
pleje og behandling, som kræver sygeplejefaglig viden og kvalifikationer, fx sårpleje, 
medicinkontrol og intravenøs behandling (Bydam et al. 2003 samt se kapitel 5).
 Selvom det i det daglige arbejde umiddelbart virker, som om Katrines afsnit 
fungerer selvstændigt, så eksisterer det alligevel ikke blot i kraft af sig selv. Det 
er en del af en større organisation, først en afdeling, som igen er del af en endnu 
større organisation, hospitalet. Hospitalet hører under regionen, dvs. den sekun-
dære sektor. I hjemmesygeplejen vil den større enhed være et område, som hører 

Den politisk ledede organisation

I modsætning til store private organisationer, som har bestyrelser i „baggrunden“, 
består de offentlige organisationers „bestyrelser“ af politikerne, nationalt, regionalt 
og kommunalt . politikerne fastlægger rammerne for sundhedsområdet, og hvordan 
det skal udvikles . det er også politikerne, der tager de overordnede beslutninger om, 
hvor mange penge der skal bruges, fx på forebyggelse og behandling .
 politikerne har forskellige hjælpeorganisationer, som bidrager med at sætte de 
faglige rammer for organisationerne . eksempelvis er det sundhedsstyrelsen, der fast‑
sætter de sundhedsfaglige rammer, og IKas (Institut for Kvalitet og akkreditering i 
sundhedsvæsenet), der fastsætter standarder på kvalitetsområdet .
 hvor målet for de private firmaer altovervejende er at tjene penge til aktionærer, så 
er målet for fx hospitalet at sikre pleje og behandling til syge borgere, og da behovet 
er omfattende, er det en politisk beslutning, hvordan de overordnede prioriteringer 
skal være . regeringens politiske „farve“ har stor betydning for, hvordan prioriteringerne 
bliver, ligesom patientsager/‑historier i medierne kan påvirke politikere til at træffe 
nye valg . samtidig er offentlige organisationer betalt af de skatter, som alle bidrager 
med, og der er derfor stort politisk fokus på, at organisationerne drives effektivt . at 
være politisk styret betyder dermed, at skiftende politiske dagsordener i princippet 
kan ændre organisationernes virksomhedsgrundlag fra det ene øjeblik til det andet .

(Bendix et al . 2012; Jespersen 2005) .

✓
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under kommunen, dvs. den primære sektor. Såvel den primære som den sekundære 
sektor indgår samlet set i det danske sundhedsvæsen, der helt overordnet er styret 
af det politisk-administrative system.
 En organisation består lidt forenklet af tre elementer: en struktur, dvs. selve 
organiseringen, det arbejdsmæssige, dvs. de processer, der foregår i organisationen, 
og kulturen, som er de værdier, holdninger og normer, som præger både struktur 
og processer. De tre elementer påvirker gensidigt hinanden på en måde, så det ikke 
nødvendigvis er tydeligt, hvad der er struktur, og hvad der er kultur, og dermed 
hvad processerne baserer sig på (Bakka og Fivelsdal 2010). Organisationer er i 
denne sammenhæng ikke altid lige gode til at opfylde formålet med deres eksistens, 
men kan i stedet lukke sig om sig selv og dermed skabe deres eget liv ude af trit 
med, hvad mål og formål egentlig er.

struktur, processer og kultur

Som eksempel på, at de tre elementer påvirker hinanden gensidigt, og at organisa-
tionen lukker sig om sig selv, kan nævnes, at arbejdsgange ikke løbende tilpasses nye 
tiltag. Indførelsen af den elektroniske patientjournal har i mange tilfælde „afsløret“, 
at de eksisterende arbejdsgange har været forældede, og når medarbejdere er blevet 
spurgt, hvorfor de gør, som de gør, er svaret ofte, at det ved de egentlig ikke. De 
har blot overtaget tidligere medarbejderes rutiner. Således påvirker kulturen både 
processer og struktur.
 Et andet eksempel på, at organisationen kan lukke sig om sig selv, er afsnit 
eller områder, der som konsekvens af den faglige specialisering, der har fundet 
sted gennem 1980’erne og 1990’erne, bliver så optaget af egen faglige kvalitet og 
sikkerhed, at medarbejdere fuldstændig glemmer, at de er en del af en større hel-
hed. For patienterne betyder det, at de får en helt unik behandling på et afgrænset 
område, mens helheden i forløbet kan mangle. Det kunne være manglende gen-
optræning efter en ortopædisk operation eller manglende identificering af behov 
for fx hjemmesygepleje.
 For at sikre, at en organisation lever op til formålet med sin eksistens, er det 
nødvendigt med ledelse i form af en teamleder i hjemmesygeplejen eller en afde-
lingssygeplejerske på en hospitalsafdeling.
 Sideløbende med virksomheders skiftende behov er der igennem tiden udviklet 
mangfoldige teorier om ledelse. Den helt klassiske måde at beskrive det på er at 
definere ledelse som: „at udstikke en retning for arbejdet, fordele og koordinere de 
tilstedeværende ressourcer og kontrollere, at medarbejderne gør, som de skal, samt at 
den faglige kvalitet er i orden.“ (Orvik 2006).
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 Selvom denne definition er meget forenklet og tager udgangspunkt i en rationel 
tilgang til ledelse som en måde at styre mennesker på, så præger den stadig især 
de offentlige organisationer, hvor langt de fleste sygeplejersker arbejder (Dansk 
Sygeplejeråd 2008).
 Den klassiske definition af ledelse knytter sig til industrisamfundets mere for-
enklede processer, hvor der var brug for ledelse af opgaver og produktion samt 
kontrol af medarbejdere og kvaliteten af deres arbejde. Her blev lederen rekrutteret 
på baggrund af sine faglige kvalifikationer frem for de personlige og menneskelige 
kompetencer (kapitel 2).
 Behovet for både at tænke organisering og ledelse på nye måder udvikler sig 
imidlertid sideløbende med, at samfundet udvikler sig fra det moderne industri-
samfund til det, man i dag kalder det postmoderne samfund eller videnssamfundet 
(kapitel 2).

Udviklingen i samfundsstrukturen

man taler traditionelt om det præmoderne landbrugssamfund som den første egent‑
lige samfundsstruktur . I forlængelse af den industrielle revolution opstår det moderne 
samfund eller industrisamfundet, som det moderne ledelsesparadigme knytter sig til .
 I det moderne ledelsesparadigme arbejdes der ud fra, at der findes en uomgæn‑
gelig sandhed om, hvordan opgaverne bedst løses . opgaven for lederen er derfor 
at være en personificeret udgave af denne sandhed og at være rollemodel for alle 
medarbejderne .
 det postmoderne samfund udvikles i slutningen af 1980’erne . der gøres op med 
ideen om, at der findes en objektiv sandhed . sandheder bliver kontekstafhængige 
og lokale og konstrueres gennem en fælles sprogliggørelse og samskabende praksis . I 
forlængelse af dette taler man om det postmoderne ledelsesparadigme, hvor lederen 
ikke længere har den overordnede sandhed om, hvordan opgaven skal løses, men 
tværtimod står med en række komplekse opgaver, som hun skal have til at spille 
sammen med henblik på at opfylde organisationens mål (lüscher 2012) .

✓

Fordi det postmoderne samfund er præget af høj grad af kompleksitet, bliver 
Katrines ledelsesopgave i dag også tilsvarende mere kompleks. Den retter sig ikke 
kun mod at sikre retning og fordele ressourcer, men i langt højere grad mod at 
lede mennesker, som både skal og også selv er i stand til at træffe beslutninger ud 
fra deres faglige kunnen (Lüscher 2012).
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 Katrine skal derfor ikke længere som leder også være den dygtigste fagperson 
i afsnittet. Hun skal derimod være i stand til at motivere og skabe rammer og 
muligheder for medarbejdernes faglige og personlige trivsel.
 Forskellen på organisation og ledelse er altså, at en organisation er en gruppe 
mennesker, der er samlet med et bestemt formål for øje. Ledelse er at sikre, at 
organisationen/gruppen går den rigtige vej hen imod det overordnede fælles mål.

Rammer for den daglige ledelse af sygepleje

Både hospitalet og kommunen er i vid udstrækning organiseret i en hierarkisk 
ledelsesstruktur. I en hierarkisk organisationsform indtager et eller nogle få indivi-
der en dominerende position og har under sig flere niveauer med gradvis faldende 
indflydelse (Den Danske Ordbog 2014). I hospitalet er det afdelingssygeplejersken, 
der er nederst i ledelseshierarkiet, og i kommunen er det teamlederen.
 De forskellige ledelseslag kan have en større eller mindre stab af medarbejdere 
til rådighed, som hjælper med at udføre udvalgte opgaver. Hospitalsledelsen har fx 
en kvalitetsafdeling til at sikre, at kvaliteten i hospitalets ydelser er, som den skal 
være. Områdechefen i kommunen har fx en uddannelsesansvarlig til at koordinere 
og sikre uddannelsen af elever og studerende. Afdelingssygeplejersken har fx en 
specialeansvarlig sygeplejerske, der sikrer, at afsnittet er opdateret inden for de 
faglige politikker, retningslinjer og instrukser.
 Langt de fleste hospitaler og kommuner har beskrevet deres organisation og 
lagt denne beskrivelse på deres respektive hjemmesider. Af beskrivelserne fremgår 
det, at en hierarkisk organisation kan bygges op på mangfoldige måder.
 Den traditionelle hierarkiske organisationsform stammer som sagt fra indu-
strisamfundets behov for effektiv ensartet produktion, styret af regler og kontrol. 
Selvom det på mange måder er en gammeldags organiseringsform, er den fortsat 
gældende i hospitaler og kommuner. En væsentlig grund til det er, at der stadig er 
et stort politisk behov for kontrol med processerne i disse organisationer (Bendix 
et al. 2012).
 Både hospitaler og kommuner er bemandet med en række professioner, fx 
læger, sygeplejersker og fysioterapeuter, hvis primære mål er at pleje og behandle 
patienter og borgere ud fra det, som den enkelte profession opfatter som bedste 
standard og kvalitet. At være en del af en profession indebærer traditionelt, at man 
påberåber sig retten til at sætte den faglige dagsorden, få adgang til de begrænsede 
ressourcer, lede og fordele eget arbejde, definere kvalitet osv. (Bendix et al. 2012; 
Hjort 2004). Det betyder, at der kan opstå mange interne „kampe“ inden for den 
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enkelte faggruppe, men også på tværs af faggrupper i en organisation. Disse kampe 
spænder mere eller mindre dagligt ben for arbejdet og kan forplumre de faglige 
prioriteringer og dermed belaste ressourceforbruget betydeligt (Hjort 2004).
 Nutidens muligheder for at kunne tilbyde forskellige former for behandling 
og pleje samt borgernes stigende ønske om at blive behandlet for stort set alt, 
samtidig med at økonomien strammer til, kræver dog en mere overordnet politisk 
prioritering. Politikerne har samtidig et behov for hurtigt at kunne placere ansvar 
på organisationer/fagpersoner, når konkrete patientsager dukker op i medierne. 
Samlet set betyder det, at der fortsat er et behov for at udstikke regler på mang-
foldige områder, som organisationerne skal dokumentere, at de lever op til. Det 
gælder fx registrering af kræftpakker, der monitoreres tæt.
 Set i det lys er den hierarkiske organisationsform hensigtsmæssig, bl.a. på grund 
af den entydige ledelseslinje ned gennem organisationen. Set med Katrines øjne er 
den hierarkiske organisationsform imidlertid ikke altid hensigtsmæssig, idet den 
medfører, at hun skal involvere oversygeplejersken som del af afdelingsledelsen 
eller chefsygeplejersken som del af hospitalsledelsen, hver gang hun skal træffe en 
beslutning, der har betydning i afsnittet. For det første er det besværligt, og for det 
andet medfører det en enorm forsinkelse i arbejdsgangene og dermed en betydelig 
ineffektivitet. Katrine ønsker, at beslutninger kan træffes lokalt i afsnittet, hvor 
hun også har mulighed for at inddrage sygeplejerskernes viden og kunnen og ikke 
mindst sin egen viden om, hvordan afsnittet fungerer.
 Som nævnt stilles der med overgangen fra det moderne til det postmoderne 
samfund nye og flere krav til Katrines ledelsesfunktion om at agere mere kon-
sultativt. Det betyder, at Katrine i langt højere grad skal guide, vejlede og skabe 
retning for selvstændige medarbejdere, der ønsker en høj grad af medindflydelse 
på arbejdet (Lüscher 2012).
 Der opstår altså både et behov for, at der udvikles mere smidige organisations-
former, hvor beslutningerne træffes tæt på den virkelighed, de skal leve i, ligesom 
der også stilles nye krav til lederrollen.
 I 1980’erne indføres derfor en moderne, mere flad struktur, hvor ledelseskom-
petencen decentraliseres og organisationen styres efter mere overordnede rammer 
og mål (Bendix et al. 2012).
 I Katrines afsnit mærkes decentraliseringen i form af, at en lang række beslut-
ninger nu kan ske lokalt i afsnittet. Det giver dog Katrine en anden udfordring, 
fordi det nu alene er hende, der skal sikre, at hun og medarbejderne kender de 
overordnede rammer og mål, som udstikker retningen for den samlede organisa-
tion.
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Ledelses- og virksomhedsgrundlaget

Som tidligere beskrevet spiller organisationens tre elementer kultur, struktur og 
processer ind på hinanden på en måde, så det ikke nødvendigvis er tydeligt, præcis 
hvad organisationens mål er.
 Til at guide ledere og medarbejdere, så det bliver tydeligt, hvad målet for or-
ganisationen er, udarbejder organisationen et ledelses- og virksomhedsgrundlag, 
som bl.a. består af en beskrivelse af organisationens mission, vision og strategier. 
Missionen er organisationens legitimitet, altså det, der berettiger, at den eksisterer. 
Visionen er det overordnede mål for organisationen, og strategierne er den vej, 
organisationen vil gå for at nå målene (Hasle, Thoft og Gylling Olesen 2013; 
Bendix et al. 2012).
 Et ledelses- og virksomhedsgrundlag er med andre ord en beskrivelse af, hvad 
det præcis er for nogle opgaver, organisationen skal tage sig af. De kaldes i daglig 
tale for organisationens kerneopgaver. Det kan umiddelbart synes indlysende, at 
hospitalets opgave er at helbrede patienter, men hvis man graver lidt dybere, så 
er der mange forskellige meninger. Eksempelvis tænker sygeplejersken omsorg og 
pleje, fysioterapeuten tænker træning, og diætisten tænker diæt.
 Kerneopgaven er ikke en statisk størrelse. Den er betinget både af historien og 
af samfundets kontinuerlige ændringer, og den skabes og fastholdes gennem den 
fortsatte socialisering, der sker, når nye medarbejdere ansættes i organisationen. 
Disse overtager organisationens traditioner og rutiner, men de bringer måske også 
noget nyt til kerneopgaven med deres viden og erfaring. Medarbejderes opfattelse 
af kerneopgaven kan dog være mere eller mindre implicit, oftest fordi den tages for 
givet og i virkeligheden fungerer som en slags underliggende diskurs for organisa-
tionen. Idet de offentlige organisationer er sat i verden for at varetage de offentlige 
omsorgsopgaver, er der naturligvis også en samfundsmæssig mening om, hvad ker-
neopgaverne er (Hasle, Thoft og Gylling Olesen 2013). Er det patientbehandling 
på højt specialiseret niveau, eller er det at sikre, at borgerne i kommunen får den 
pleje, de har behov for, for at de kan blive så selvhjulpne som muligt og dermed 
forblive i eget hjem længst muligt? Der er altså vid mulighed for en mangfoldig 
fortolkning af, hvad kerneopgaven er, og det er bl.a. baggrunden for, at man i 
ledelses- og virksomhedsgrundlaget netop definerer kerneopgaven (Hasle, Thoft 
og Gylling Olesen 2013).
 Ledelses- og virksomhedsgrundlaget indeholder også en række anvisninger på, 
hvilke værdier organisationen ønsker at ledere og medarbejdere baserer arbejdet 
på. Endelig vil ledelses- og virksomhedsgrundlaget som oftest indeholde en vision, 
som rækker et antal år ud i fremtiden, ligesom strategier til at nå visionen også 
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indgår. Det kan fx være kommunens vision at implementere velfærdsteknologiske 
elementer, for at borgeren i endnu højere grad kan være selvhjulpen, eller det kan 
være hospitalets vision, at en vis procentdel af alle kirurgiske indgreb skal foreta-
ges ambulant, og ledelses- og virksomhedsgrundlaget indeholder en strategi for, 
hvordan det skal nås.
 Ledelsesgrundlaget skal altså sikre retning og ensartethed i organisationen, så 
det netop ikke bliver op til den enkelte medarbejder eller profession at definere 
opgaver, mål og værdier i arbejdet.
 Ledelses- og virksomhedsgrundlaget suppleres i nogle områder og afsnit med 
en lokal fortolkning, mens man i andre vælger at arbejde efter det overordnede 
grundlag. Det er muligt at finde ledelses- og virksomhedsgrundlag på langt de 
fleste kommuners og hospitalers hjemmesider.
 I Katrines afsnit er det Katrine, der har ansvaret for at sikre, at afsnittet lever 
op til organisationens samlede ledelses- og virksomhedsgrundlag. Hun kan bl.a. 
bruge det som ledetråd i forbindelse med sine overvejelser over, hvordan hun skal 
planlægge implementeringen af den nye sundhedsaftale, og det vil hjælpe hende 
med at holde fokus på kerneopgaverne i afsnittet.
 Selvom det er Katrine, der har det overordnede ansvar, så har den enkelte 
sygeplejerske også et ansvar for at kende, forholde sig til og bruge ledelses- og 
virksomhedsgrundlaget som guide i sit daglige arbejde.
 Lige præcis dette kan opleves udfordrende for nogle sygeplejersker, især hvis 
værdierne ikke stemmer overens med deres egne personlige og faglige værdier. 
Hvis fx en af organisationens strategier er, at så høj en andel af kirurgiske ind-
greb som muligt skal foretages ambulant, kan det opleves som et dilemma for en 
sygeplejerske, hvis hun blot et par timer efter operationen skal sende en patient 
med smerter og kvalme hjem, selvom det er muligt at medsende både smerte- og 
kvalmestillende medicin. Ofte vil sygeplejersken da bruge en faglig argumentation 
for, at patienten ikke skal sendes hjem, men i stedet indlægges. Nogle gange er den 
argumentation helt på sin plads, men andre gange er den i højere grad et udtryk 
for sygeplejerskens personlige og faglige værdier samt forestillinger om, hvordan 
et forløb efter et operativt indgreb skal være. Sygeplejerskens værdier vil således 
være i konflikt med ledelses- og virksomhedsgrundlagets værdier.
 Man kan altså sige, at ledelses- og virksomhedsgrundlaget forpligter og binder 
medarbejderne sammen om organisationens kerneopgaver. Dermed har det også 
en funktion i forhold til at synliggøre nogle af de faktorer, som mere eller min-
dre synligt påvirker organisationens strukturer, processer og kultur. Ledelses- og 
virksomhedsgrundlaget kan dermed også blive afgørende for, om sygeplejersken 
ønsker at forblive ansat i organisationen, eller om det strider så meget imod 
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hendes personlige og faglige værdier, at hun endog vælger at finde sig en anden 
arbejdsplads.

new public management – et værktøj til styring og ledelse

De mere eller mindre synlige faktorer, der løbende påvirker en offentlig organisa-
tions funktion i positiv eller negativ retning, har gennem tiden været genstand for 
mange politiske tiltag. Det skyldes et politisk ønske om at sikre, at de offentlige 
organisationer fungerer smidigt og effektivt og samtidig leverer de kerneydelser, 
som de skal (Jespersen 2005). Tidligere tiders behov for kontrol er altså ikke 
mindsket. Det forsøges derimod nu opfyldt via en række tiltag, som har rod i New 
Public Management (NPM), der grundlæggende baserer sig på den tankegang, at 
markedet eller markedslignende mekanismer er overlegne med hensyn til at sikre 
effektiv produktion, samlet velfærd og retfærdig fordeling af ydelser til borgere 
(Jespersen 2005).
 NPM bygger på antagelser, som stammer fra organisations- og ledelsesteorier, 
der er udviklet med sigte på private markedsbaserede virksomheder, og en af grund-
ideerne er at frigøre det offentlige fra direkte politisk og administrativ styring og 
regelsæt.

New Public Management betyder konkret, at man overfører en række af det private 
erhvervslivs måder at fungere på til det offentlige felt, hvor der overordnet set lægges 
vægt på en kombination af kundebetoning, fleksible organisationsformer, selvstændige 
og engagerede medarbejdere samt visionære og stærke ledere .
 eksempler på dette er:

• vægt på generel ledelse frem for ledelse gennem fagprofessionelle .
• decentralisering af fx økonomi, så afdelinger, områder og afsnit får direkte øko‑

nomisk ansvar .
• Udlicitering af fx rengøring på et hospital eller dele af hjemmeplejen i en kommune . 

det kan også være den udlicitering af operationer, som foregår nogle steder i landet .
• Fritvalgsordninger for borgerne, som fx kan vælge mellem offentlig og privat hjem‑

mepleje, eller hvilket af landets hospitaler de ønsker behandling på .
• Brugertilfredshedsundersøgelser og udvikling af klagesystemer .
• Benchmarking eller generel sammenligning af kommuners og hospitalers effekti‑

vitet samt behandlings‑ og plejeresultater (Jespersen 2005) .

✓
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Frigørelsen fra den direkte politiske og administrative styring og kontrol betyder 
konkret, at offentlige organisationer inden for en ramme er frisat til i langt højere 
grad at kunne handle forskelligt fra hinanden i deres respektive områder, afdelinger 
og afsnit. Rammen er – som ovenfor beskrevet – ledelses- og virksomhedsgrund-
laget (Jespersen 2005).
 I stedet for den centrale overvågning og kontrol i den traditionelle hierarkiske 
opbygning overgår kontrollen til en slags selvkontrol, og kvalitetskontrollen ligger 
i, at organisationen kan dokumentere, at den foretager selvkontrol.
 For Katrine betyder det, at afsnittet ikke alene skal leve op til de standarder og 
retningslinjer, der fx er sat for kvaliteten af plejen, men det skal også dokumentere, 
at det gøres. Katrine og medarbejderne kan dog i høj grad selv beslutte, hvordan 
de vil sikre det, og kan derfor frit tilpasse opgaverne til deres egen arbejdsmåde 
og interne værdier.
 Det diskuteres løbende, om indførelse af NPM-baserede principper i hospita-
ler og kommuner har medført mindre eller blot en anden regelstyring. Krav om 
implementering af kvalitetssystemer, retningslinjer osv. udspringer af NPM og er 
reelt også en form for regelstyring, som kan gribe ind i faggruppernes ret til at 
følge deres egne faglige og personlige værdier i patientbehandling/pleje (Jespersen 
2005). Man kan derfor diskutere, hvor frisat Katrines afsnit reelt er, når regler og 
kontrol på den måde blot er delegeret. Friheden består alene i metodefrihed.
 I praksis ses denne metodefrihed som en mangfoldighed af måder at organisere 
og håndtere opgaverne på, og det kan være svært at danne sig et overblik, når man 
fx som sygeplejestuderende kommer i relativt korte uddannelsesforløb i afsnit-
tene. NPM kan altså forstås som en måde at mikse det traditionelle hierarki med 
mere flade organisations- og ledelsesformer. Fremover vil hospitaler og kommuner 
formentlig stadig være struktureret på baggrund af et sådant miks. Derudover vil 
der givetvis opstå nye organisationsformer, fordi der ifølge moderniseringsaftalen 
for 2020 er et kontinuerligt politisk fokus på effektivisering (Sorgenfrey 2013).
 Katrine oplever helt konkret mikset mellem de forskellige organisationsformer 
som et dilemma. På den ene side står det hende og medarbejderne frit for, hvordan 
de fx vil implementere den nye sundhedsaftale, men samtidig er der en lang række 
snævre krav til, hvad de fortsat også skal gøre. For eksempel betyder akkredite-
ring ifølge DDKM, at der er flere standarder, som afsnittet skal leve op til (IKAS 
2012). Kræftpakker, behandlings- og udredningsgarantier stiller også store krav til 
bestemte systematikker og rutiner, og indførelse af Patientsikkert Sygehus betyder, 
at start på operationer følger en helt bestemt udefrakommende algoritme (www.
patientsikkertsygehus.dk 2014 samt se kapitel 12, 13 og 14).

http://www.patientsikkertsygehus.dk
http://www.patientsikkertsygehus.dk
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 At hjælpe medarbejderne til at prioritere deres opgaver stiller store krav til 
Katrine. Det er derfor nødvendigt, at hun besidder en række ledelsesfaglige og 
personlige kompetencer, som hun kan bruge til at motivere medarbejderne til at 
løfte og prioritere deres opgaver. Endvidere skal hun stimulere dem til refleksion 
over, hvordan de skal agere i det komplekse felt af modsatrettede krav, som de be-
finder sig i (Lüscher 2012). Derudover skal Katrine kunne „række“ ud over sit eget 
afsnit, hvor hun både skal trække på og dele sine overvejelser med sine lederkolleger. 
Hun skal bidrage med nye innovative veje at gå sammen med medarbejderne med 
henblik på en kontinuerlig udvikling, så patientforløb og arbejdsgange fungerer 
smidigt og effektivt (Sorgenfrey 2013).

Ledelsesområder

Katrine skal altså spille på mange strenge, når hun overvejer, hvordan afsnittet skal 
implementere den nye sundhedsaftale. Når man udefra kigger på Katrine, kan det 
se ud, som om hun i en samlet mental proces har integreret sine overvejelser om, 
hvordan hun skal lede medarbejderne i afsnittet. Men for at forstå, hvilke elementer 
der ligger bag, giver det mening at opsplitte processen og se på de områder, som 
Katrines ledelse retter sig imod. Denne opsplitning kan synliggøres inden for føl-
gende fem ledelsesområder, der i det følgende vil blive uddybet og perspektiveret:

• Faglig ledelse
• Driftsledelse
• Personaleledelse
• Kvalitetsledelse
• Forandringsledelse.

Faglig ledelse knytter sig til afsnittets faglige forankring, kvaliteten af afsnittets 
faglighed samt udvikling heraf. Driftsledelse handler om den daglige drift, admini-
strative rutiner og budget- og ressourcestyring. Personaleledelse retter sig bl.a. mod 
rekruttering, kompetenceudvikling, fastholdelse og ikke mindst arbejdstidstilret-
telæggelse (Hjortbak 2013).
 Som tidligere beskrevet er det organisationens – her afsnittets – kerneopgave, 
der er drivkraft for, hvordan arbejdet skal tilrettelægges. Patienterne er omdrej-
ningspunktet i kerneopgaven, og Katrine bedriver faglig ledelse, når hun vurderer, 
hvad det er for en kategori af patienter, afsnittet har med at gøre, og sammenholder 
det med, hvilke kompetencer medarbejderne er i besiddelse af. Det er Katrines 
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ansvar at sikre, at medarbejderstaben er sammensat på en måde, så der altid kan 
trækkes på kompetencer til de mest plejekrævende patienter/borgere. Faglig ledelse 
indebærer dermed også et vist strategisk sigte, idet Katrine løbende skal forholde 
sig til, at der hele tiden er de kompetencer, der er behov for til de plejemæssige 
opgaver, uanset om medarbejdere siger op, går på orlov osv.
 Det er Katrines ansvar at sikre kontinuerlig kompetenceudvikling af medar-
bejderne i form af undervisning, kurser, videndeling i afsnittet osv. (kapitel 2).
 Når Katrine varetager driftsledelse, sikrer hun sig, at ressourcerne udnyttes op-
timalt. Hvis patientflowet i et ambulatorium er lavt, skal hun overveje, om nogle 
af medarbejderne kan afspadsere, hjælpe i et andet afsnit osv. Hvis en nattevagt på 
plejehjemmet har meldt sig syg, skal hun vurdere, hvordan hun bedst muligt erstat-
ter vedkommende. Uanset hvordan situationen er, skal Katrine til alle tider sikre, 
at sammensætningen af medarbejdere på faglig vis skal kunne honorere de krav, 
patienternes tilstand kræver. Derfor skal hun anvende sin viden og erfaringer fra 
den faglige ledelse, samtidig med at hun udfører driftsledelse. Herudover varetager 
Katrine som nævnt personaleledelse. Det handler bl.a. om, at hun med sit kend-
skab til den enkelte medarbejder vurderer, hvordan hun bedst muligt kombinerer 
patienternes og afsnittets behov med medarbejderens behov (Hjortbak 2013).
 Hvis hun fx ved, at en medarbejder ikke har det godt med at arbejde om natten, 
skal hun overveje, om det vil være hensigtsmæssigt at bede denne om at dække 
den førnævnte nattevagt. Katrine skal løbende forholde sig til såvel det fysiske 
som det psykiske arbejdsmiljø, idet det har betydning for medarbejdernes trivsel 
og dermed deres lyst til arbejdet og til fortsat at være ansat i afsnittet.
 Faglig ledelse samt drifts- og personaleledelse er på en gang forskellige og kan 
alligevel ikke skilles ad. Tværtimod griber de ind i hinanden på en måde, som 
betyder, at Katrine jævnligt skal håndtere en række svære valg. Det medfører, at 
hun kontinuerligt skal forholde sig til, hvordan hun træffer den bedst mulige 
beslutning i den givne situation. Hvordan hun gør det, beror på den ledelsesstil, 
hun bevidst eller ubevidst vælger at benytte sig af (side 30-31).
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Eksempler på svære ledelsesmæssige valg

hvis Katrine fx har brug for en medarbejder med særlige kompetencer i en nattevagt 
og hun ved, at denne medarbejder trives dårligt med nattevagter, står Katrine i en 
konflikt mellem faglig ledelse og personaleledelse . da patientens tarv altid står øverst, 
må Katrine træffe det svære valg at bede medarbejderen om at tage nattevagten .
 hvis Katrine derimod skal bruge en kompetent sygeplejerske til at varetage en 
implementeringsopgave og hun ved, at der er flere medarbejdere, der både kan og 
vil varetage opgaven, står hun med en konflikt mellem faglig ledelse/driftsledelse og 
personaleledelse, idet der kan opstå misundelse og vrede mod den, der bliver valgt 
til opgaven .
 I begge situationer står Katrine med svære beslutninger, som potentielt kan munde 
ud i dårligt arbejdsmiljø, sygemeldinger og evt . opsigelser, specielt hvis Katrine ikke 
er omhyggelig med at synliggøre sin bevæggrund for beslutningerne .

Det er sjældent muligt at træffe den ideelle beslutning, og ledelse bliver dermed 
også en løbende forhandling, hvor Katrine i samarbejde med medarbejderne, le-
derkolleger og egen leder vurderer og justerer, hvordan personalesammensætningen 
skal være, og hvordan opgaver osv. skal kombineres i afsnittet. Grundlæggende 
i alle overvejelserne er dog altid afsnittets kerneopgaver, altså patienternes behov 
for behandling og pleje.
 Man kan kalde de tre ledelsesområder faglig ledelse, driftsledelse og personale-
ledelse for fundamentet i forhold til at sikre kontinuerlig sammenhæng i pleje og 
behandling i et afsnit, men de står ikke alene, idet der er endnu to ledelsesområder 
i spil – kvalitetsledelse og forandringsledelse.
 Med indførelsen af den mere NPM-inspirerede måde at styre og lede det of-
fentlige system på er der opstået et behov for, at Katrine ikke alene har fokus 
rettet mod at drive afsnittet, så patienternes pleje og behandling er sikret. Der 
er som tidligere nævnt samtidig et krav om en ønsket kvalitet, idet en række af 
ydelserne skal leve op til bestemte standarder (kapitel 12 og 14). For at kunne leve 
op til den ønskede kvalitet er det nødvendigt, at Katrine vurderer medarbejdernes 
kompetencer i forhold hertil, og at hun sikrer, at medarbejderne ved behov får 
muligheden for at tilegne sig disse kompetencer, samt at medarbejderne lever 
op til kravene i det daglige arbejde (IKAS 2012 samt se kapitel 2). På den måde 
beskæftiger Katrine sig også med kvalitetsledelse.
 Idet den enkelte sygeplejerske kan være uenig i de overordnede standarder, 
fordi de evt. kolliderer med hendes egne erfaringer, værdier og holdninger, kan det 




