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Kompleksitet, kommunal sygepleje og kræftområdet
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• Politisk opbakning til ikke at have egne tilbud? 

• At borgerne skal rejse længere (hvad skete der med ”nærheden”?)

• Fællesøkonomi uden millimeterdemokrati: Betaler vi for andres borgere?

• At få de henviste borgere til at acceptere de længere afstande?

• At blive enige om hvilke kommuner, der har hvilke tilbud?

• At harmonere serviceniveauer mellem 9 kommuner?

• At få kontakt til borgere med kræft – inden det er gået galt, med arbejdet, 

økonomien, børnene, bivirkningerne, sexlivet, hverdagen, parforholdet?

Hvad var de største udfordringer?
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− Busstop (ad-shells)

− Infoskærme i idrætsanlæg, biblioteker, borgerservice, alle 

matrikler med borgerkontakt

− Go-cards

▪ Apoteker, Lægernes venteværelse, Ungdomsuddannelser, 

Biblioteker, Jobcenter, Rusmiddelcenter, Plejehjem, dagcentre, 

forebyggelsescentret, bosteder, væresteder (+ en udgående 

sygeplejerske!)

Opmærksomhedskrigen i praksis
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Hvorfor er det her egentlig så komplekst? Hvad er det vi ikke forstår? 
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Virkeligheden!
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Virkelighedens vilkår

Organiseringen skaber rammer for det vi som samlet system kan i virkeligheden

Vores værktøjer
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1) Medicinsk 
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Borgerens 
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3) Organisatorisk 
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Mange aktører, lav 
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Graden af social kompleksitet påvirker 
borgernes evne til egenomsorg, samarbejde 

og koordination i egne forløb



Organisatorisk kompleksitet
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• Den kommunale virkelighed:

− ”Hvordan bestiller jeg (nu) det her hjælpemiddel?”

− ”Hvem skal man skrive til, hvis man skal have fat i…?”

− ”Hvordan er det nu vi gør, ved de der opfølgende hjemmebesøg? Hvem følger op, hvis jeg 

skriver til lægen? Hvor skriver vi det?”

− ”Hvorfor står der intet i plejeforløbsplanen? Er hun afsluttet? Skal hun derind igen? Ved hendes 

læge at hun er kommet hjem i går?” 

• Hvad med hospitalerne?

− ”Interne overgange: En kortlægning af 54 udfordringer”

• Hvad handler det her egentlig om?

− Tid? Ressourcer? Forandringstempo? Implementeringskompetencer?

− Et væsen der vokser og differentierer sig og fragmenterer, og hvor håndholdt koordination ikke 

rækker, og i øvrigt tager enorme mængder af papirtid. 
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• Vi – og patienterne – mister overblik.

• Vi etablerer en mindre hær af 

tværgående koordinatorer, projekter, 

enheder, teams der kan fungere som 

”guider” på tværs af væsenet.

• Risikerer at skabe yderligere 

fragmentering snarere end koordination.

• Jo flere aktører, jo mere kompleks 

organisering (fra 3 til 10 relationer!), jo 

mere koordinationsarbejde, jo sværere 

at navigere, og jo mindre sammenhæng 

og overblik… 
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Det selvfragmenterende sundhedsvæsen
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• Hvad gør vi? 

− Standardisering af indgang til og indhold i udredning

• Hvornår? 

− Standard (del)forløbstider: A: henvisning, B: udredningsstart, C: 

beslutning om initialbehandling, F: behandlingsstart

• Hvordan gør vi det? 

− Fra sekventiel til standardiseret parallel udredning: Pakning af ydelser via 

præbookede forløbstider til undersøgelser til (endnu) ukendte patienter

• Hvem gør det? 

− Krav om standardiserede multidisciplinære teamkonferencer
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Hvad er kræftpakker i Danmark?



• At vi groft overvurderer hvad vi kan løse med projekter, strategier, temadage, 

koordinatorer og (tværgående) teams.

• At vi groft undervurderer hvad lav kontinuitet, flere aktører, uklare arbejdsgange, 

snitflader, ansvar og kommunikationsveje betyder for medarbejdere og patienter.

− Er faglig specialisering problemet? 

▪ Nej! Faglig specialisering behøver ikke føre til organisatorisk fragmentering

− Er standardisering løsningen: Mennesker er jo ikke ens?

▪ Delvist ja!

• Resignation: Og at vi har vænnet os til, at sådan har det været i +20 år, og ingen 

forventer for alvor, at vi får løst det.

− ”Jeg tror jeg var desillusioneret i virkeligheden. Den der kæmpe organisation og 

kæmpe dyne: Det var simpelthen som at slå i en hovedpude.” (Ledende overlæge 

på universitetshospital ser tilbage på tiden før kræftpakker). 14

Diagnose: Hvad er egentlig de største problemer?



Hvad skal jeg tage med mig hjem? 
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• Vælg dine kampe med omhu: 

− Forandring, implementering, fastholdelse og justering tager helt præcist 8,26 gange så lang tid og 

kræver 12,42 gange så mange kræfter, som du tror!

• Udadvendt ledelse (også bedrevet af medarbejdere): 

− Samtale fremmer forståelsen: Tal med – ikke om ”de andre” – men gerne kort, tit og ofte.

− Show me, don’t tell me: Vær helt konkret med tværgående udfordringer (for patienterne), for det 

falder sundhedsfaglige oftest for. Hvad, hvem, hvor ofte, hvor længe? 

• Keep it simple: 

− Fra: ”Kræftrehabilitering er en tværfaglig indsats der tilbydes til borgere med… henvist via…” Til:

”Har du kræft? Og har du brug for hjælp?”

− Hvorfor kan en 2-årig bruge en i-pad?

• Samle opgaver, ansvar, viden, information, kontakter på færre hænder, enheder, osv.

• KLOG standardisering er ofte er løsning, ikke problemet: Organiseringen skal matche 

virkeligheden


