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Der findes ikke én sektor eller én 
’Afdeling for Menneskebehandling’. 
Vores velfærdsorganisationer er præget af 
specialisering og arbejdsdeling, som står i 
skarp kontrast til skabelsen af helhed i 
borgeres forløb.
Husk der er forskel på systemsammenhæng og 
sammenhæng for borgeren/patienten
(Meier & Østergaard 2018)



Udgangspunktet for mit oplæg er at:

• Flere og flere opgaver går på tværs af organisatoriske 
grænser og løses i komplekse netværkskonstellationer

• Samarbejds- og koordinationsproblemer mellem 
offentlige organisationer ikke er et restproblem, men et 
centralt ledelses- og organiseringsproblem

• Styringskæder og sektorinddelinger ikke udgør et 
harmonisk, integreret system – der er uklare grænser, 
udækkede felter og overlap i netværkskonstellationerne 
og de multiple koblinger (Gustafsson & Seemann)



Samarbejdets ‘7 plager’

1. Konfliktende styring

2. Usynlige resultater

3. Tidskrævende 
processer

(Væksthus for Ledelse, 2014; Auschra 2018)

4. Gråzoner i opgaver og ansvar

5. Svær implementering og  
spredning

6. Manglende intern koordination

7. Kritiske it-problemer



Hjælp samarbejdet på vej 
Opbyg et fælles vi
• Den primære ledelsesopgave er at udvikle en fælles forståelse for samarbejdets mål og værdier. Som leder 

at gå forrest med at tænke sammenhængende forløb, helhed og samarbejde på tværs af sektorer og 
komme væk fra en ”dem og os” kultur.

Hav føling med hverdagens samarbejde 
• Selv om det er funktionsledere, der sammen med medarbejderne er tættest på den fælles opgaveløsning er 

du som chef nødt til at træde i karakter. Du skal være synlig, vise interesse for og stille krav til samarbejdet.

Forbind netværk og topledelse
• Samspillet med den administrative og politiske topledelse er en særligt afgørende disciplin. Som 

chef skal du forsyne direktørerne med viden og sparring om konkrete sager, der fx bliver 
behandlet i det politiske udvalgsarbejde. Samtidig skal cheferne skærme topledelserne, så der 
ikke lander for mange af dagligdagens samarbejdsproblemer på deres borde. 

(Væksthus for Ledelse, 2014)



KRAKA 
(Majgaard 2016)



Når der er koordineret helhedsindsats’:
‘kreative fagprofessionelle’ 
og ‘uformelt lim’

Forskning viser: At det især er involverede parters sociale 
dimensioner, uformelle strukturer, ‘fra neden’ og 
‘selvgroede’ etablerede standarder, ‘tavs viden’ samt lokal 
erfaring, der reelt regulerer handlinger og adfærd.             
→



Uformelt forhandlede organisatoriske grænser i og på 
tværs af organisationer, sameksisterer med formelle 
strukturelle grænser. Professionelle koordinerer konstant 
og naturligt på tværs af disse grænser for at udføre deres 
arbejde.

Men: Den helt specifikke form for koordination, som finder 
sted, udvikles og stabiliseres især via informelle
interaktioner. Det er ‘tavse’, uformelle regler og gensidig 
tillid, som får udførende enheder til at hænge sammen.
(Corbin & Strauss 1993; Denise et al. 1999; Seemann & Antoft 2002; Døssing 2018)



En hovedpointe 

Når forsøg på forandringer i offentlige organisationers 
grænseflader baseres på rationel reformtænkning og 

anvendelse af formelle koordineringsmekanismer, 
støder forandringsforsøgene især ind i etableret og 

‘lokalt produceret orden’

Tag derfor hensyn til samarbejdets naturlige 
mønster!!!

(Seemann & Gustafsson 2016)



Sygeplejerskers ‘Praktisering af formel og 
uformel koordination’ (A. Døssing 2018)

• Som udgangspunkt er sygeplejerskerne 
loyale over for de formelle tværgående 
koordinations-mekanismer, som 
prioriteres som et første valg. 

• Når formel tværgående koordination er 
utilstrækkelig til håndtering af 
fragmentering, skifter sygeplejerskerne 
midlertidigt til uformel tværgående 
koordination

• Dette skift er motiveret af et stærkt 
professionelt engagement i ‘at få 
tingene til at fungere’ - i 
overensstemmelse med patientens 
interesser og en vedvarende stræben 
efter ‘at have styr på tingene’ – især 
medicinen



Sygeplejerskers brug af uformel koordination
Uformel koordination opdeles i supplerende og by-passende praksis

Telefonopkald er sygeplejerskernes foretrukne supplerende koordinations-praksis 
knyttet til følgende formål: 

• Passende opførsel

• Bekræftelse af overførsel/transfer

• Håndtering af fejl

• Mægling (‘ikke mit bord’)

• Her og nu kollegial sparring

• Indhente manglende information

• Optrævling af forløbet

Bypassende koordination (afviger direkte fra formel organisering) varetages via 
anvendelse af:

• Proforma ydelser 

• Afvigende administration af materialer 

• Kontakt uden patientsamtykke 

• Indforstået koordination                            (A. Døssing 2018)



• Incitamentstrukturerne belønner ikke tværgående 
adfærd

• Kommunal medfinansiering af regionale sundhedsudg. 
styrker ikke kommunal forebyggelse og hindrer ikke 
genindlæggelser

• Sygehusenes takststyring fremmer intern ‘silo-
tænkning’

• Ledelseskommissionen undervurderer behovet for 
tværgående ledelse

Andre behov/udfordringer



Tværgående  ledelse  
og organisation
Vi tænker i ’to slags baner’:

• Velkendte paradigmer: Vi agerer i hierarkiernes og 
bureaukratiernes logik: 

Men éntydig ledelse i ekspertise-baserede strukturer er ikke 
nok  

• Grænsebrydende perspektiver: Vi agerer i en tværsektoriel 
netværkslogik præget af løst koblet og inter-organisatorisk 
samarbejde 

Der er behov for at udvikle matriks- og netværks-
organiseringer, der balancerer konkurrerende hensyn 



Ledelse i hierarkiet

• Én ledelse
• Ét problem
• Én løsning

Gennemførelse af
forandring og overvindelse
af modstand



Tværgående ledelse (I netværk)

•Flere ledelser

•Flere problemer

•Flere løsninger

Tilpasning og påvirkning parterne imellem
på tværs af prof., sektorer og pol. niveauer



Tværgående ledelse

• Fokus på flere hensyn samtidig indebærer i praksis
matriks- og netværkspræget organisering

• Her må man ofre klarhed/entydighed for at få
fokus på flere hensyn og sammenhæng på tværs

• Konsekvensen er bl.a. uklarhed om mål, processer, 
indflydelse, ansvar m.v. 

• Vanskeligt at skabe entydig ledelse

• Uklarheder slår især igennem hos mellemledere
og projektledere



•Underorganiserede grænseflader
(For) uklare og åbne grænseflader med ringe 
(person)kontakt. Mål og autoriteter er uklare 
med mangel på formel regulering.

•Overorganiserede grænseflader
Stram styring i en lukket grænseflade. Svækker 
fleksibilitet og innovationsevne.

•Overensstemmende grænseflader
Gensidig forståelse med tværgående samarbejde og 
koordination. Øger positiv mobilisering af energi og 
ressourcer.



Kritiske samarbejdsrelationer
• Uenighed om, hvem der skal gøre hvad (domænekonflikter)

• Uenighed om behandlingsideologi, arbejdsmetoder og 
principper (teknologikonflikter)

• Uenighed om mål og vurderingskriterier (beklagelser over 
hinandens resultater)

• Forskelle i de involverede organisationers interne strukturer, 
kulturer og processer (vanskeligt for parter ‘at nå hinanden’)

• Forskelle i parternes ønsker til samarbejdsform (uenigheder 
om relationsudformning)



Et nyt styringsparadigme?
New Public Management New Public Governance

Problemet: offentlige 
monopol

Problemet: øget
kompleksitet

Løsning:konkurrence
Intern ledelse
(input-output)                                             

Løsning:samarbejde
Ledelse på tværs
(proces-outcome)

Målet: Effektivitet via 
rationalisering 

Målet: Effektivitet og 
kvalitet via innovation



Implikationer for ledelse på tværs:

• Fraværet af positionsmagt og håndtering af mange dilemmaer

• Ledelse på tværs er ledelse af horisontale processer og ‘Interface-
ledelse’

• At skabe tillid og passende formalisering

(Seemann& Gustafsson)



Hovedpointer fra aktuel international 
forskning:

• Integration, tværgående samarbejde og ledelse i verdens 
sundhedsvæsener er et ”hot topic”, men anses som særdeles 
vanskeligt

• Silotænkning kan kun undgås, hvis sundhedsorganisationer 
opfordres til og formår at forstå andres synspunkter. – Ledelse og 
medarbejdere skal klædes bedre på hertil

• Hovedløsningen går ud på at ændre sundhedsaktørernes ”mind-set” 
og øge kapabiliteten til at analysere og handle sammen med og på 
tværs af de mange sundhedsaktører



Afslutningsvis:

•Tilskynd til tværfaglighed

•Bor huller i de offentlige siloer

•Skab grænseløse organisationer

•Respektér de (kreative) fagprofessionelle (Kraka)

•Tag hensyn til ”samarbejdets naturlige mønster”

•Vis tillid og passende formalisering

•Opprioritér tværgående ledelse
Tak for opmærksomheden!!!


