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Fra sundhedsaftaler til daglig praksis

- Muligheder og udfordringer for mellemledere med ansvar for 

implementering



Nedslagspunkterne…

• Kort indflyvning til sundhedsaftaleområdet

• Den tværsektorielle ledelses vilkår 

• Implementering og samarbejde der lykkes



Sundhedsaftalekomplekset er stort! (Region H)
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Sundhedsaftalernes udvikling
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• Startede med regelfokusering og meget stort sammenfald mellem 

aftalernes politiske og administrative elementer

• Har udviklet sig i retning større fokus på værdier, relationer og gensidig 

fleksibilitet mm. som det der skal bære samarbejdet. 

• Større afstand mellem politiske og administrative elementer

• Efterhånden rigtigt svært at finde egentlige aftaler for hvem der 

gør hvad, hvornår!

• Visioner og værdier er vigtigt, men papir er taknemmeligt…

• Er afstanden mellem det politiske og administrative ved at være 

for stor?

• Risikerer vi at få et lag udviklingsprojekter o.l. som er for dekoblet

fra den daglige kliniske praksis?



Mellemledernes dilemmaer 
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Også langt fra fx kommunikationsaftaler til klinisk praksis og 

tendens til at praksis udvikler sig hurtigere end indgåede aftaler

• Samordningsudvalgenes (uklare) ansvar ift. implementering 

Hvordan skiller man skidt fra kanel?

• Hvilke aftaler vejledninger o.l. er relevante for mig og mit 

personale? Hvad er mit ansvar? Hvad er mit mandat? Hvor 

finder jeg tiden til implementering?

• Hvordan sorterer jeg i hvad der skal formidles til mine 

medarbejdere?



Typiske udfordringer, kompetencer og (nye) 

opgaver i det tværsektorielle ledelsesrum

6



Ledernes udfordringer

Konflikt mellem at levere resultater i en hierarkisk 

organisation og i et tværgående netværk

• Svært at træffe beslutninger i netværket der 

udfordrer egen enhed eller eget system, med mindre 

der er meget tydeligt fokus på det fra topledelse og 

politikere

Svært at skaffe den fornødne tid og fokus

• Tidskrævende processer og usynlige resultater 

• Kritiske IT problemer og manglende intern 

koordination



Et understuderet område…

• Der er ikke forsket så meget i forudsætningerne for 

alligevel at få det tværgående samarbejde til at 

lykkes

• Hvordan kan lederne gå forrest med at fjerne 

barrierer for tværgående samarbejde?

• Hvordan opbygges og ledes en kultur for at 

samarbejde over grænser?



Tværgående ledelsesopgaver kræver ‘nye’ kompetencer

• En ekstra ledelsesdimension som skal løses 

parallelt med de opgaver der kendetegner en 

traditionel og hierarkisk organisation

• Større krav til at lederen kan læse situationer og 

aktører, lytte, kommunikere, forhandle, konfliktløse 

og forklare komplekse problemstillinger til kolleger 

og medarbejdere



Ledernes ‘nye’ opgaver

• At opbygge et fælles mål

• Fælles forståelse for samarbejdets mål og værdier

• Se sig selv som del af en større enhed

• Motivere funktionsledere til at gå foran 

medarbejderne

• Væk fra ”dem og os kultur”

• Rekruttere efter vilje og evne til tværsektorielt 

samarbejde

• Ledere og medarbejdere der krydser sektorgrænser



Føling med hverdagens samarbejde

• Være synlig, vise interesse og stille krav til 

samarbejdet

• Invitere sig selv ind på afdelingsmøder

• Bruge dårligt koordinerede forløb som afsæt for 

læringscases

• Give sparring ved problemer og tager ansvar 

for/løfter svære ting op i systemet 

• Det er vigtigt at vi hele tiden spørger ind til 

samarbejdet. Gør vi ikke det, betragtes det ikke som 

et højtprioriteret mål



Implementering og samarbejde der lykkes 



Fælles mening og drift fremfor projekter og tværsektoriel 

erfaring

• En tydelig fælles mening med samarbejdet er helt 

afgørende forudsætninger for at lykkes med tværsektoriel 

opgaveløsning

• En brændende platform, faglige rationaler og/eller hensyn 

til patienten

• Afsæt i drift fremfor projekter

• Tværsektoriel erfaring og netværk



Gode relationer – fra kendskab til tillid

• Kendskab 

Ansigter, mobilnumre o.l. + fælles viden om patientforløbet og 

opgavedeling

• Respekt 

Ser samarbejdsparten som vigtig og fagligt kompetent

• Tillid

Indrømme egne svagheder

Risikovillighed ift. ressourcer og opgaver
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• “I starten gjorde vi rigtigt meget ud af at fortælle om vores egne 

fortræffeligheder. I dag siger vi ‘jeg har brug at snakke om det her, fordi 

det er rigtig svært’. Der er skabt en kultur og en åbenhed, hvor man kan 

blotte sig, og hvor vi ikke har behov for at forsvare os. Det er det, der 

flytter noget i samarbejdet,” (Hospitalsansat leder) 

• “Jeg fik for nylig fra min lederkollega på sygehuset to cpr-numre på 

udskrivningsforløb, der ifølge hende var gået helt skævt. Så går jeg 

hjem og samler op på, hvad der er sket, og vi tager en åben snak om, 

hvordan vi kan undgå, at det sker igen. Havde vi ikke kendt hinanden, 

kunne det have været stærkt provokerende at få stukket to 

problemsager, hvor kommunen ikke har levet op til sit ansvar, i 

hovedet.”  (Kommunal leder)



Topledelse, ildsjæle og medindflydelse

• Opbakning og opmærksomhed fra topledelse og 

politisk niveau

• Legitimitet og frihed til at være kreativ når økonomi 

og regler står i vejen for samarbejde

• Ildsjæle ombord

• Samarbejdet kræver løbende energi og engagement

• Medarbejderindflydelse

• De bedste ideer kommer ofte fra dem der er tættest 

på problemerne



Eksempler til inspiration



Implementering af SAMBO på Fyn
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SAMBO blev aftalt i 2008 – formål var at sikre et fleksibelt og it-

understøttet samarbejde om indlæggelse og udskrivelse

To udfordringer: 

• 5.000 medarbejdere fra begge sektorer skulle oplæres i aftalen og 

lære at arbejde med de nye it meddelelser 

• Sikre at modtagerne af information faktisk får de informationer de har 

brug for

Tværsektoriel implementeringsstrategi:  

• 500 linjeledere og medarbejdere uddannet til nøglepersoner

• Al undervisning var tværsektoriel og case baseret for at fremme 

fællesforståelse på tværs af patientforløbene

• Undervisningsansvarlige chefer og it medarbejdere fra begge sektorer 

deltog i alle afholdte kurser 



Eksempler hvor udbytte ser ud til at stå mål med 

indsats
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• Ambassadører og sidemandsoplæring

• På linje med fx specialeansvarlige 

• Tværsektoriel uddannelse

• På tværs af ledere og medarbejdere

• Teknik vs. bagvedliggende værdier

• Brobyggere, tværgående koordinatorer o.l. 

• Terapeuter med udskrivningsopgaver

• Fremskudt visitation på hospitalsafdelinger


