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Hvem er jeg? 
• Sygeplejerske på Hammel Neurocenter - ansat 2003 

• Blev tillidsrepræsentant (TR) i 2006 

• Været FTR 1. suppleant siden 2010 i Hospitalsenhed Midt 

 

• FTR gruppe på en FTR og to suppleanter 

• HE Midt har ca. 1700 sygeplejersker og radiografer 

• Jeg er frikøbt til det hverv i 30 t/ugen – 7 t/ugen i klinikken 

 

• Fra 2012 – 2017 gennemført en fuld diplom i ledelse via DSR 

• Spændende tur med læring og sved på panden 

• Afgangsprojekt efteråret 2017 – emnet robusthed 

• Det er derfor jeg er her i dag  



Agenda 

• Hvorfor fik begrebet robusthed min interesse? 
 

• Hvordan blev jeg klogere på begrebet? 
• Interviews 
• Teori omkring begrebets betydning 
• Styringsparadigmer 

 
• Den robuste organisation 

• Hvad er det? 
• Hvordan opbygger man det? 

 
• Du skal påtage dig et ledelsesansvar og søge indflydelse 



Men først skal I lige på banen  

Find jeres mobiler eller iPad frem og skriv med et ord, hvad 
begrebet robusthed betyder for jer – her 

Se resultatet på næste slide. 

https://www.mentimeter.com/s/a6aedd955571e5b227958f8dc0a06bbc/41c6395790a6/edit?




Hvorfor fik begrebet robusthed min interesse? 

• Første gang jeg stødte på begrebet robusthed i min organisation, var på 

skrift i et nærvær -og fraværsnotat fra HR tilbage i 2015.  

 

• Jeg oplevede, hvordan det påvirkede min kollega i en sådan grad, at hun 

blev usikker på om hun var god nok til at være sygeplejerske og om hun 

var god nok til, at skabe balance mellem arbejdet og privatlivet,  

 

• Det er i interessen for dette begreb, gået op for mig, at denne tendens ud 

fra mit perspektiv har fået lov til at udvikle sig i HE Midt. 

 

• Nu bruges begrebet også i  

• stillingsannoncer. 





Hvorfor fik begrebet robusthed min interesse? 

• Er løsningen for vores organisation, at have robuste medarbejdere for 

bedre, at kunne være i konstante forandringer og krav om øget 

produktivitet? 

 

• Jeg stiller mig undrende overfor brugen af begrebet robusthed i HE Midt 

 

• Siden 2013 har HMU søsat social kapital, til videre arbejde i LMU 

 

• Formålet var at øge den sociale kapital, for bedre arbejdsmiljø til gavn 

for medarbejdere, ledere og patienter.  

 

• Derfor er det et bevidst valg, at social kapital fortsat er et af 

strategisporene i virksomhedsgrundlaget 

 



Hvorfor fik begrebet robusthed min interesse? 

• Vi skal stoppe op og i fællesskab løse de udfordringer vi står i 

• Det er ikke den enkeltes ansvar! 

• Organisationerne skal sikre rammer og vilkår i samarbejde med 

medarbejderne 



Hvordan blev jeg klogere på begrebet? 

Interviews: 

 

• Jeg udvalgte 4 respondenter for at få 4 forskellige 

synsvinkler 

• En tidligere stressramt sygeplejerske 

• En afdelingssygeplejerske 

• En fra HR 

• En politiker i DSR 

 

• Hvordan forstår de behovet for robuste medarbejdere? 
 



Uddrag fra respondenterne omkring robuste medarbejdere: 

• Tidligere stressramt sygeplejerske 

• At klare mosten – fleksibel - omstillingsparat 

• Bliver robustheden vigtigere end fagligheden? 

• Afdelingssygeplejerske 

• Er noget man har i sig selv og skaber sammen med andre 

• Møde op på sit arbejde og udføre sin kerneopgave, men 

også sige fra 

• HR  

• Foranderlige processer, godt humør, god kollega, fælles 

robusthed 

• Faglig dygtig – investere i kompetenceudvikling 

• Politiker i DSR 

• Det må aldrig blive individuelt - vi skal væk fra individ 

skylden 

• NPM = du er en ressource og har ikke ressourcer 



Men hvad betyder robusthed? 

• Google begrebet 
• Det nye sort 

 
• Teoretiske synsvinkler 

 
• Forsker i psykologi med speciale indenfor familieliv og 

børnepsykologi Per Schultz Jørgensen 
 

• Emnet var til debat v. Folkemødet i 2017, med overskriften ”Er 
robusthed opskriften på et godt arbejdsmiljø? – Vi mødes af 
stadig flere krav og forandringer. Men er løsningen robuste 
ansatte og organisationer?” 
 

• Professor i ledelsesfilosofi Ole Fogh Kirkeby er lige pt. en 
fremtrædende debattør omkring robusthed og arbejdslivet 



Pointer fra forsker i psykologi  
Per Schultz Jørgensen 

• Robusthed = styrke 
• Han siger: 
”det vigtigste er, ar vi forholder os til begrebet, da det i dag indgår i mange 
forskellige sammenhænge og fordi kravet om robusthed kan misbruges og presse 
individer til at yde og præstere ud over bristepunktet” 
• Robusthed handler om: 

• Vedholdenhed, livsmod og en styrke der holder en fast i troen, selvom 
man kommer til at vakle 

• Det er afgørende at man trives og er glad 
• Man kan godt blive for robust – man er kørt for langt ud 

• Vi er mere plaget af skam i fht. forventninger 
• Vi skal være bevidste om den svaghed, for at blive mere realistisk og sund 

i vores tilgang 
• Frihed kontra pres 

• Modpolen er sårbarhed – den skal ikke bekæmpes, den handler om egne 
grænser – den skal der være plads til. 



Pointer fra professor i ledelsesfilosofi  
Ole Fogh Kirkeby 

• Robusthed skal anvendes mere nuanceret 
• Fx når fejl sammenlignes med, at man ikke  
kan håndtere arbejdspresset 

 
• Han mener, at de ledere der søger robuste medarbejdere, har en forventning 

om, at de er villige til at gøre hvad de bliver bedt om og det signalerer 
• ”at stress er et individuelt problem og et tegn på, at du ikke kan klare 

mosten” 
 

• Modpolen er skrøbelighed – den skal der være plads til 
• Resiliens = modstandsdygtighed – evnen til at sætte grænser ellers mister vi 

innovationen som kan sikre kvaliteten 
• NPM – styring, kontrol og overvågning (færre ressourcer og øget 

produktivitetskrav) har været med til at gøre udfordringerne til et individuelt 
problem 

• Han efterspørger mere tillid til de offentlige ansatte = øge kvaliteten og 
innovationen 



Pointer fra professor i ledelsesfilosofi  
Ole Fogh Kirkeby 

• Der er ikke nogen entydig eller simpel form for robusthed eller 
skrøbelighed 

• Derfor skal man forholde sig til fænomenet 
 

• 4 idealtyper af både robusthed og skrøbelighed opdelt i negative og 
positive former for både ledere og medarbejdere 
 

• Typerne er kendetegnet ved adfærd, egenskaber, indstillinger og 
holdninger 
• De optræder alle i forskellige grader og i forskellige kontekster 

 
• Opmærksomheden skal være på, at ens personlighed kan være 

domineret af typerne på godt og ondt 



Trine Balker’s fortolkning af Ole Fogh Kirkeby 



Trine Balker’s fortolkning af Ole Fogh Kirkeby 



Pointer fra Per Schultz Jørgensen & 
Ole Fogh Kirkeby 

• Modpolen skrøbelighed/sårbarheden er vigtige i diskussionen 
• Vi overser robusthedens faldgruber og skrøbelighedens mange 

gode egenskaber 
• Vi skylder hinanden at være tydelig på begrebet 
• Lederne og medarbejderne imellem er heller ikke enige i brugen og 

forståelsen 
• Fogh Kirkebys idealtyper kan hjælpe og vejlede lederen overfor 

medarbejderne 
• Hvilke typer medarbejdere og ledere ønsker vi egentlig i vores 

organisationer? 
• Lederne ønsker faglige kvalifikationer og forskellige typer af 

personligheder til at løse kerneopgaven 
• Siger vi et og gør noget andet? 



Robusthed? 

• Har I tænkt over begrebet robusthed på denne måde? 
 

• Hvilke begreber bruger I, når I vil ansætte nye kollegaer? 
• Hvilken profil søger I efter? 

 
• Hvad tænker I egentlig om jeres kollegaer eller jer selv? 

• Skal I være robuste? 
 



Leon Lerborgs styringsparadigmer 

• Han har arbejdet med styring og ledelse i den offentlig sektor siden 
1987. 
• Forsker, lektor, konsulent og foredragsholder 

 
• Handler om de 6 grundlæggende styringsforståelser, der generelt 

eksisterer i den offentlige sektor 
 

• Jeg ville undersøge om: 
• Organisationen taler samme sprog? 
• Der er overvægt af nogle paradigmerne? 
 

• Lerborg siger, at der er brug for alle styringsparadigmerne 
• De skal anvendes mere professionelt 
• Bruges fornuftig, så de ikke overlastes 



Pointer fra Leon Lerborgs styringsparadigmer 

• Alle 6 paradigmer er relevante ind i min problemstilling, dog med 
overvægt af enkelte 

• Vi skal være ærlige overfor hinanden, vi taler meget i de 
menneskelige paradigmer, men er styret af de systemorienteret 

• Vi står i et krydspres 
• De to grundlæggende styringsparadigmer: 
• Det professionelle;  
• Fokus på kvaliteten og kerneopgaven, fremfor effektiviteten 
• Formår arbejdsgiver, at give de rammer og vilkår? 
• Det modstridende er her robusthedsbegrebet 
• Medarbejderne glemmer i farten at mærke efter, paradigmet 

bliver klemt 
• Det bureaukratiske; 
• MED systemet – søge indflydelse som FTR/TR/AMiR 
• Det formelle og uformelle system 



Pointer fra Leon Lerborgs styringsparadigmer 

• Det NPM; (systemorienteret) 
• Robusthedsbegrebet stammer herfra – få mest ud af os og 

pengene 
• Her bliver det professionelle paradigme ramt 
• Drift – drift – drift 

• Det humanistiske; (menneskelige paradigme) 
• Inddragelse af MED systemet – de gode intensioner 
• Social kapital – ”gennem social kapital , har vi skabt robuste 

medarbejdere og ledere” 
• Glitterpapir – det hele drukner i konstante krav og for få 

ressourcer – Værdibaseret organisation  
• Det relationelle; (menneskelige paradigme) 
• Det skal give mening 
• Svære vilkår – den enkeltes ansvar fx når man bliver syg 



Pointer 

• Ledelsen lægger stor vægt på høj faglighed – det professionelle 
paradigme 
• Modpol til at ønske robuste medarbejdere 
 

• Ledelsen har gode intentioner, men står i et krydspres 
• Vi ønsker at være i det humanistiske, det professionelle og det 

relationelle paradigme, men det er svært at udføre i praksis 
 
• Balancen mellem krav og ressourcer kan løbe løbsk uden at det var 

hensigten fra medarbejderne, men man kan blive fanget 
• Et opmærksomhedspunkt til ledelsen og medarbejderne 
• Sårbarheden og skrøbeligheden italesættes positivt 
• Være bevidst om egne grænser 
• Skyld og skam, rigtigt og forkert skal være et kollektivt ansvar – 

ikke individuelt – relationelle paradigme 



Den individuelle robusthed og 
styringsparadigmer 

• Giver styringsparadigmerne mening, når vi taler om 
robuste medarbejdere? 
 

• Oplever I også de gode intentioner fra ledelsen? 
• Fx godt intro program for nyansatte? 

• Rammer og vilkår 
 



Fokus på robuste organisationer 

• Respondenterne fremhæver at man ikke kan være robust alene, vi 
skulle hellere søge mod robuste organisationer 
• Det passer bedre sammen med at vi vil være en organisation 

med social kapital – værdibaseret organisation 
 

• Men hvad er robuste organisationer og hvordan opbygger man en 
sådan? 
• Her har jeg fået inspiration og viden fra Branche Fællesskab 

for Arbejdsmiljø (BFA) 
• DSR 
• Respondenterne 



Hvad er robuste organisationer? 

• BFA’s forskningsresultater:  
• Organisatorisk robusthed kræver en kontinuerlig dialog om 

relationer, kerneopgaven og arbejdsvilkårene, for de udvikler sig 
hele tiden 
 
• Det vil gavne hele organisationen, den enkelte medarbejder 

og kvaliteten af arbejdet 
• Effektiviteten stiger samtidig med at der opstår et bedre 

arbejdsmiljø 
• At have særlig fokus på at skabe rum for læring og refleksion 



Hvad er robuste organisationer? 

• Tre forudsætninger skal ifølge forskningen være til stede for at 
have stor robusthed i organisationen: 

 
• Evnen til at se virkeligheden i øjnene 
• Evnen til meningsskabelse og troen på, at det nok skal gå 
• Evnen til at improvisere (dristighed) 

 
• Disse egenskaber skal organisationen træne og udvikle 

• Hvilket kræver tid og øvelse 
• Dette er ikke muligt, hvis man hele tiden befinder sig i 

alarmberedskab 
 



Hvad er robuste organisationer? 

Hvad siger de tre respondenter fra HE Midt? 
• Medarbejderen: 

• Målet er at være robuste sammen 
• Det kan kun give et godt arbejdsmiljø 

• Lederen: 
• Fælles sprog der gør, at vi forstår hinanden og de udfordringer vi 

står i 
• Når vi har tillid til hinanden, når organisationen løser opgaven, 

ressourcerne er fordelt retfærdigt, man føler sig retfærdig 
behandlet og vi samarbejder – så kan det da godt være, at der 
faktisk kommer en robust organisation ud af det 

• HR: 
• Vi gør det sammen, man er ikke robust alene 
• Vi hjælper hinanden med at tackle en foranderlig verden 



Hvad er robuste organisationer? 

Hvad siger DSR? 
Holdningspapir omkring retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø 
 
• Vi ønsker robuste organisationer med fokus på kerneopgaven 
• Fordi: 

• Den enkeltes mulighed for at udøve autonomi og ansvarlighed 
hænger sammen med 

• Gruppen 
• Vilkår for løsning af organisationens  
kerneopgaver 
• De ledelsesmæssige udstukne rammer 

• Derfor skal fokus flyttes fra individ til organisation 



Hvad er robuste organisationer? 

Hvad siger DSR? - fortsat 
 

• At arbejdsmiljøproblemer angår hele arbejdspladsen og skal 
løses i fællesskab – også når problemerne rammer individuelt 
 

• Udfordringen er strukturel, men rammer den enkelte 
• Her er løsningen ikke robuste medarbejdere, men derimod 

robuste og bæredygtige organisationer 



Hvordan opbygger man robuste organisationer? 
BFA anbefaler: 

 
• At gøre det til en fælles indsats for ledere, TR og AMiR 

• Sætte det på dagsorden i HMU / LMU / personalemøder 
 

• Alle i organisationen tager medansvar for at finde løsninger 
 

• Organisationen skal afsætte tid og rum til fælles refleksion over 
kerneopgaven 
• Reflektere over egen og fælles praksis 

• Hvilket giver robuste arbejdsfællesskaber og dermed bedre 
løsning af kerneopgaven 

• Bliver ressourcerne brugt hensigtsmæssigt og tager vi ved 
lærer? 



Hvordan opbygger man robuste organisationer? 

BFA arbejder med tre elementer: 
 

• Løbende dialog med og om kerneopgaven 
• Mangler det: 

• Giver det usikkerhed om hvad der skal leveres 
• Man ved ikke hvornår arbejdsindsatsen er god nok 
• Det bliver den enkelte ud fra eget perspektiv der afgør hvad 

der er det vigtigste uden at se på kerneopgaven 
• At alle ser sig som medlem af organisationen 

• At alle ved hvad de hver især bidrager med 
• At lederne leverer strategisk, relationel ledelse 

• Involvering af medarbejderne i et relationelt samspil 



Robuste organisationer 

• Arbejder I en robust organisation? 
 

• Er det muligt at opbygge en robust organisation? 
 

• Vil det have nogen betydning, hvis I søger en 
medarbejder ind i en robust organisation? 
 
 



Hvordan kan du søge indflydelse? 

• Hvilke påvirkningsmuligheder kan du selv skabe, for at sætte 
emnet på dagsorden i din organisation? 
 

• Udgangspunkt i ”Kontrol i det stille – om magt og ledelse” af 
professor Søren Christensen og lektor Poul Erik Daugaard 
Jensen. 
• Stor erfaring indenfor organisation og ledelse 

 
• Magt og ledelse er et vigtigt perspektiv i vores hverv 

• Hvilke handlemuligheder er der? 
• Magt er kompleks 

• Analysemodel så man kan blive klogere på hvordan 
man kan fremme givne mål, ønsker eller interesser 



De 6 magtdimensioner 



Pointer 
• Magtanalysen kan gøre vejen til indflydelse mere tydelig 
• Du skal som AMiR påtage ledelsesansvar og finde alliancepartnere 

 
Jeg valgte at kigge på: 
• Den bevidsthedskontrollerende magt = den foregår skjult – ønsket 

om at skabe bevidsthed hos modparten om fx robusthed 
• HR chefen 
• Vejen er skabt 

• Den indirekte magt 
• Få sat robusthed på dagsorden (filter 1) 
• Finde alliancepartnere 
• Jeg skal ind i beslutningsarenaen for at fremme mit ønske om 

dialog omkring robusthed 



Indflydelse 

• Er I bevidste om den magt i som AMiR har? 
 

• Hvordan søger I indflydelse? 



Formålet  

• At sætte fokus på en robust organisation, fremfor det individuelle 
perspektiv 
 

• Det har betydning for en udviklende og attraktiv organisation 
• Det handler om rekruttering og fastholdelse 
• Social kapital 
• Et godt arbejdsmiljø 

 
Stil jer undrende hver gang et nyt begreb bliver introduceret i ens 

organisation – hvilken betydning vil det få? 



Betyder ROBUSTHED stadig det 
samme for dig? 



TAK for ordet  


