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SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF SEKTORER  

ER VEJEN FREM
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Kirstine Markvorsen, sundheds- og omsorgschef i Aarhus Kommune (tv), og Vibeke Krøll,  

sygeplejefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital, skaber rum for hverdagsinnovation.

P
å gangen, hvor hospitalsledelsen for 

Aarhus Universitetshospital holder 

til, har der siden 1. august i år været 

en ny beboer, nemlig sundheds- og 

omsorgschefen i Aarhus Kommune Kirstine 

Markvorsen.

”Der er stor signalværdi i, hvor man som 

leder ’bor’,” siger Kirstine Markvorsen. ”Vores 

samarbejde i Aarhus mellem kommunen og 

universitetshospitalet har sit daglige liv i et 

væld af team, projekter og prøvehandlinger, 

men det er også vigtigt, vi som ledelse viser, 

at den tætte daglige kontakt er en forudsæt-

ning for et banebrydende samarbejde.” 

Vibeke Krøll, sygeplejefaglig direktør på 

Aarhus Universitetshospital (AUH), er enig:

”Vi arbejder hele tiden idebårent; dvs. vi 

giver rum for, at de ideer til bedre løsninger 

for borgerne, der opstår, når de implicerede 

parter mødes formelt eller uformelt, skal  

gribes – og så skal der handles. Lige nu har  

vi fx 27 forskellige udgående team som 

resultat heraf – alle opstået ud af vores 

 mantra: ’Borgerne har det bedst i eget hjem  

– og på hospitalet når det er nødvendigt’.” 

Rykke samtidig – og sammen

Grundlaget for samarbejdet er, at nye initiati-

ver skal udvikles med fokus på løsninger på 

patienters og borgeres præmisser og til deres 

bedste frem for på kassetænkning. 

Vibeke udtrykker det således: 

”Vi sender som ledelse det signal til perso-

nalet: ’Du er ansvarlig, for det du går forbi’. Vi 

anerkender de pressede arbejdsvilkår, men 

skal vi udvikle sundhedsvæsenet på sigt, bli-

ver vi nødt til på alle niveauer at turde sætte 

os fri til at tænke og afprøve nyt på tværs af 

sektorer og systemer.”

Kirstine supplerer:

”Forudsætningen for succes er, at vi ryk-

ker samtidig på nye løsninger i forhold til 

behandling og pleje – OG at vi gør det ved at 

rykke ind i hinandens verdener.” Hun under-

streger, at der er tale om en indsats, der både 

kræver kulturændringer i begge sektorer 

og alle enheder, og at der er sten på vejen i 

forhold til økonomi og teknologi.

Sten på vejen

De to ledere ønsker ikke at underdrive van-

skelighederne i  det tværgående samarbejde; 

men de er fuldstændig overbeviste om, at 

det er vejen at gå.

”Det er en stor hæmsko, at vores IT-syste-

mer måske nok teknisk kan tale sammen, 

men det er forbundet med mange vanske-

ligheder i dagligdagen, og først og fremmest 

støder det på problemer af juridisk karakter,” 

fortæller Kirstine. Men der arbejdes nu på at 

udfordre lovgivningen.

”Den største hæmsko er helt klart økono-

mien,” siger Vibeke og underbygger det med 

vilkårene for fx det mobile røntgenteams 

arbejde:

”Ældre svækkede mennesker, der ved 

røntgen på hospital kan være en uge om 

at komme sig over den oplevelse, kan nu 

blive røntgenfotograferet i hjemmet. Det 

giver besparelser i kommunen i forhold til 

fx personale, der ikke skal følge med ind på 

hospitalet, og transport. Men for hospitalet er 

det en ren udgift, for vi mister DRG-takst, hver 

gang vi undgår en indlæggelse. Som følge 

af systemet belønnes hospitaler jo faktisk 

også for genindlæggelser. Det er helt skævt; 

afdelinger burde belønnes for at have få gen-

indlæggelser. Hvis økonomitænkning var sty-

rende, var mobilrøntgen eller mange af vores 

andre samarbejdsprojekter aldrig blevet til 

noget,” siger Vibeke. ”Men det bliver de!”

Ledelse på tværs

Initiativet ’Ledelse på tværs’ er rullet i gang 

og skal intensiveres den kommende periode. 

Mange ledere i kommunen og mange af ho-

spitalets afdelingssygeplejersker inddrages.

”I stedet for kompetenceudvikling hver 

for sig i hver vores sektor, foregår det nu 

fælles i en form for laboratoriearbejde,” 

fortæller Kirstine. ”Meldingen til lederne er: 

’Gå ud og gør noget. Tag på udveksling hos 

hinanden og skab nye løsninger. Det har I de 

øverste ledelsers mandat til.’

Den arbejdsform er praksis- og handlings-

nær og lægger op til, at lederne skal tage 

ansvar. Og det gør de – og beriger hinanden. 

Vi rykker sammen og blander blod. Så her er 

gang i en form for kulturrevolution – vi kom-

mer ad den vej til at ændre praksisfeltet.”

Sygeplejersker udvikler nye løsninger

Vibeke understreger betydningen af, at man 

som strategisk ledelse giver rum til at arbejde 

på tværs. 

”Vi skal facilitere, at løsninger udvikles. På 

den måde opstår der en form for implemen-

tering nedefra – det er jo de enkelte sygeple-

jersker, der kan og skal udvikle løsningerne.”

Hun underbygger ved at fortælle om, 

hvordan sygeplejerskerne på Afdeling V 

undrede sig over, hvor mange levermedicin-

ske patienter, der blev indlagt og genind-

lagt med obstipation. Det har ført til, at når 

patienterne nu udskrives til plejebolig, 

følger sygeplejersken med og underviser, så 

personalet i plejeboligerne kan forebygge, at 

obstipation opstår. 

”Eksemplet viser, hvordan prøvehandlin-

ger skaber ændringer, og hvor vigtig hver-

dagsinnovation er for at udvikle sundheds-

væsenet.”

Med udgangen af 2015 rykker Kirstine 

Markvorsen tilbage til sit kontor i de kommu-

nale sammenhænge. Men samarbejdet på 

tværs fortsætter. 

  Det er de enkelte syge-

plejersker, der kan og skal 

udvikle løsningerne."

Vibeke Krøll, sygeplejefaglig direktør,  

Aarhus Universitetshospital
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