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Borgere med kroniske lidelser 
- ny sundhedsfaglig diplomuddannelse

Professionsinstitut KLEO/sundhed
Ledelse og organisationsudvikling

T 41897219
se@ucc.dk
www.kleo.ucc.dk/sundhed

KLEO/sundhed: 
VIDEN TIL MERE

Tæt på aftageren
Uddannelsen sigter mod, at den studerende opnår kompetence til at agere 
i komplekse organisatoriske sammenhænge og samarbejde på tværs af 
sektorer og fagområder omkring borgere med kroniske lidelser.

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse med fokus på borgere med kroni-
ske lidelser er etableret i tæt samarbejde med kommuner og hospitaler i 
Region Hovedstaden.

Forskning
Parallelt med diplomuddannelsen er KLEO/sundhed initiativtagere til og 
ledere af et forskningsprojekt om organisatoriske betingelser for sammen-
hænge i patientforløb. 

Med forskningsprojektet tages udgangspunkt i, på hvilken måde ans-
var og ansvarlighed kommer til udtryk i en kommunal virkelighed, og 
hvordan det spiller en rolle i relation til sammenhæng for borgeren 
med en kronisk lidelse. Projektet baserer sig på en tæt dialog med 
praksis. 

KLEO/sundhed - Sammenhænge mellem praksis, uddannelse og forskning 
Den viden, der udvikles igennem samarbejder med aftagere, møder med studerende, 
konsulentopgaver i sundhedsvæsnet samt forsknings- og udviklingsopgaver, sikrer en kon-
tinuerlig kvalificering og praksisforankring af uddannelse, konsulentopgaver og forskning. Vi
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Synes du, at den danske sundheds-
sektor har brug for bedre ledere? 

master of health management

Kom til informationsmøde 
torsdag 26. august kl. 16
Læs mere på www.cbs.dk/mhm

Med MHM uddannelsen får du et ledelsesnetværk i sundhedssektoren og del i 
forskningsbaseret  viden, som er relevant inden for områder som organisering, 
styring og politik i sundhedsvæsenet.

Tag en masteruddannelse i sundhedsledelse 
– og kvalificer dine strategiske handlemuligheder

MHM Master of Health Management
www.cbs.dk/mhm

Kontakt
Vil du vide mere kan du se på vores 
hjemmeside www.phmetropol.dk.

Eller kontakte chefkonsulent 
Tue Sanderhage på tusa@phmetropol.dk 
eller på telefon 72 48 93 75.

Lederuddannelse, -udvikling og konsulentydelser

På Center for Ledelse og Styring samles viden 
om praktisk, operationel ledelse med den ny-
este teori og forskning om ledelse – til gavn 
for de store velfærdsområder.

Center for Ledelse og Styring er Danmarks 
største udbyder af diplomuddannelsen i le-
delse og vi samarbejder med regioner og en 
lang række kommuner o.l. om fleksible, prak-
sisrelevante og lokalt tonede uddannelsesfor-
løb der sikrer effektiv og innovativ ledelse til 
tiden og til fremtiden! 

Center for Ledelse og Styring tilbyder også en 
række lederkurser fra KIOL for topledelsen til 
kurser for aspiranter og nye ledere. Desuden 
tilbyder vi konsulent- og rådgivningsydelser, 
individuel og/eller teambaseret ledercoa-
ching, ledersparring og ledernetværk.

Ledelse der virker 
Ledelse der udfordrer

www.phmetropol.dk
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Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Uddannelseskonsulenter: 
Lisbeth N. Christensen
linc@phmetropol.dk 
tlf: 7248 7715

Lene Sørensen
leso@phmetropol.dk 
tlf. 7248 7653

Arbejder du med akut og kritisk syge patienter, operations-
sygepleje eller kirurgiske patientforløb? 

Professionshøjskolen Metropol Sundhedsfaglige Efter- og 
Videreuddannelser udbyder til efteråret 2010  fuldtidsstudi-
erne:

Få flere oplysninger på www.sundevu.dk

Klinisk udvikling i 
professionspraksis i relation 
til kirurgiske patientforløb. 
Studiestart uge 43 -48

Klinisk udvikling i 
professionspraksis i relation 
til operationspatienter. 
Studiestart uge 36-41

Patientologi – akut og 
kritisk syge patienter. 
Studiestart uge 36 – 41.

I de kommende år er der udsigt til stor 
udskiftning på de kommunale lederposter. 59 
pct. af de kommunale ledere er allerede fyldt 
50 år, 13 pct. er endda fyldt 60 år. Så med en 
gennemsnitlig tilbagetrækningsalder på 62 
år skal kommunerne erstatte mange af deres 
ledere i de kommende år.
Formanden for netværket Væksthus for 
Ledelse, afdelingschef Søren Thorup, KL, 
betegner udfordringen som Fareklasse 
A. ”En så klar åreladning af erfarne 
ledere på få år kræver en klar strategi for, 
hvordan man finder tilstrækkeligt mange 
kompetente afløsere,” siger Søren Thorup til 
vaeksthusforledelse.dk.
Det er dog et spørgsmål, om alle 
chefstolene skal have nye indehavere. 
Eller om kommunerne skal benytte 
anledningen til at se kritisk på deres 
organisation. Det anbefaler f.eks. kilder 
fra Copenhagen Business School og 
Kommunaldirektørforeningen. (kb)

kilde: vaeksThUsFOrledelse.dk

Kom godt i gang efter ferien
Hvordan plejer dine medarbejdere at have det, når de kommer 
tilbage fra ferie? Er de utålmodige efter at komme i gang med 
arbejdet igen? Eller skal de lige sunde sig, før de genfinder 
motivationen?

Alexander Kjerulf, der er ekspert i arbejdsglæde, har fem gode 
råd til dig som leder i den situation:

• byd dem velkommen tilbage. Få dem til at føle, at de har 
været savnet, og at det er rart, de er tilbage. Spørg til ferien, 
og del deres begejstring.

• giv dem tid. Lad være med at overfalde folk de første dage. 
Giv dem tid til at lande og komme op i gear igen.

• spred ikke din stress til dem. Folk, der kommer tilbage fra 
ferie, er dejligt afslappede. Nyd det, og giv dem lov til det i 
stedet for at sprede stress til dem.

• tilbyd din hjælp. Der kan ligge mange opgaver til en, der 
kommer hjem fra ferie. Tilbyd at hjælpe.

• giv ikke folk skyldfølelse. Det kan være fristende at give 
folk indtryk af, at det er deres skyld, at afdelingen er kommet 
bagud, fordi de har været på ferie. Lad være med det. Ferien 
skal holdes før eller siden, og hvis man holder en rigtig god 
ferie og giver folk lov til at lande ordentligt igen, har folk så 
meget mere energi, at man indhenter det tabte og mere til.

kilde: vaeksThUsFOrledelse.dk

Mange chefstole 
bliver ledige i 
kommunerne
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Vi har sygeplejen tilfælles
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[ aF irene hesselBerg, 

FOrMand FOr lederFOreningen i dsr ]

i skrivende stund er Dansk Sygeplejeråds kongres netop afsluttet. en 

kongres med overskriften ”Fremtidens sygepleje – forenet i fællesskab”. 

og fællesskab, det var der. Der er ingen tvivl i mit sind om, at vi i Dansk 

Sygeplejeråd står sammen om at udvikle og værne om sygeplejen.

Vi har også en fælles erkendelse af, at der er forskelle mellem ledende 

sygeplejersker og basissygeplejersker. og at de to typer medlemmer af 

vores forening skal serviceres forskelligt. at vi stadig ikke er helt enige om, 

hvordan det skal ske, kom til udtryk ved, at kun et mindretal af kongres-

sen kunne støtte, at lederforeningen fik en frikøbt næstformand. Det var 

ærgerligt, for vi har stærkt brug for flere kræfter i lederforeningen.

Vi står nemlig over for en ny epoke i vores historie. lederforeningen bliver fremover reelt ”ledernes hus” i Dansk 

Sygeplejeråd. lederne får et ledelsescenter, som politisk kommer til at høre under lederforeningen. 

Det betyder, at der fysisk i hver kreds vil sidde faglige sekretærer og konsulenter, som er ansat i ledelsescenteret. 

Fremover vil rådgivning, vejledning og forhandlinger for ledere ske i dette regi. Vi vil løbende informere på lederfor-

eningens hjemmeside om de nye tiltag, og hvad det vil betyde for dig.

Sideløbende med opbygningen af ledelsescenteret har vi taget hul på debatten om ledernes vilkår i det danske 

sundhedsvæsen anno 2010, og her i foråret har vi afholdt forhandlingskurser for ledere om krav til oK11. i alle 

kredse har vi debatteret med lederne, hvordan vi som lederforening bedst og med størst effekt varetager ledende 

sygeplejerskers interesser lokalt og på landsplan – internt i Dansk Sygeplejeråd og eksternt i samfundet. et element 

i den debat er spørgsmålet ”hvem skal repræsentere og forhandle for en leder”. basissygeplejersker har tillidsre-

præsentanter til at sikre deres interessevaretagelse på arbejdspladsen. Hvem udfører det arbejde for de ledende 

sygeplejersker? 

Jeg tror ikke på, at vi har brug for en tillidsrepræsentant i traditionel forstand, men jeg tror på, at en valgt lokal 

ledertalsperson eller lokal lederforhandler med beskyttelse som en tillidsrepræsentant vil skabe muligheder og for-

bedringer for ledende sygeplejerskers arbejdsvilkår, uddannelse og udvikling. Deltag i debatten, som foregår dels på 

vores hjemmeside, dels på en række møder rundt omkring i landet. Debatten kulminerer foreløbigt med lederfore-

ningens generalforsamling den 27. oktober 2010.

Det er en spændende tid, vi går i møde.

L
ederkom

m
entar
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Drop berørings  angsten 
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og tal om misbrugsmonsteret

Drop berørings  angsten 

For 10 år siden blev klinisk oversy-
geplejerske Marianne Gunst-Møller 
spurgt, om hun ville være med til at 
starte et behandlingsforsøg målrettet 
misbrugere blandt sundhedsperso-
nalet. Det er i dag endt med at være 
et permanent tilbud med Marianne 
Gunst-Møller som engageret primus 
motor. Selvom der er sket meget, si-
den forsøget startede, er hun ærger-
lig over stadig at opleve fordomme og 
manglende viden om misbrugende 
sundhedspersonale. Lederne skal læ-
re at droppe berøringsangsten og tale 
med deres medarbejdere, opfordrer 
hun. 

[aF Mille dreyer-kraMshøj, jOUrnalisT  
FOTO: siMOn klein-knUdsen]

>>
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Kontoret i Center for Alkoholbehandling, som klinisk 
oversygeplejerske Marianne Gunst-Møller inviterer ind 
i, er typisk for den travle leder. Et skrivebord er gemt af 
vejen under bunker af mapper og papirer, og rundt om-
kring hænger en guirlande af gule post-its, der minder om 
verserende opgaver, som skal laves. Ud over sin funktion 
som daglig leder behandler hun her patienter og indsam-
ler data og erfaringer om misbrug og behandlingsmetoder 
bl.a. i samarbejde med Embedslægeinstitutionen Hoved-
staden.

Center for Alkoholbehandling har til huse på 1. sal i en 
bygning på en af Danmarks travleste pletter, på Rådhus-

pladsen i København lige ved siden af brandstationen. 
Centret holder til i en gammel ombygget herskabslejlig-
hed i hovedstaden med højt til loftet. Det er der også hos 
Marianne Gunst-Møller, som i 13 år har arbejdet med og 
mod det, hun kalder ”misbrugsmonsteret”. Først med 
misbrugsbehandling generelt og siden år 2000 specifikt 
med sundhedspersonale, som har et medicin- eller alko-
holmisbrug. 

”For 10 år siden kom overlæge Finn Zierau og spurgte 
mig, om jeg kunne være interesseret i at udvikle et projekt 
omkring sundhedspersonale med misbrugsproblemer. 
Det var meningen, det kun skulle løbe over tre år, men 
siden da er det blevet permanent,” fortæller hun. 

Marianne Gunst-Møller taler ivrigt og intenst om de pro-
blemer, som sundhedspersonalet oplever, hvis de kommer 
ud i et misbrug: ”Læger og sygeplejersker har tit store 
forventninger til dem selv om, at de skal handle korrekt. 
Det gør det ekstra svært for dem, som har et misbrug. Vi 
er opdraget til både socialt og fagligt at handle fejlfrit, og 
at det er et kæmpe nederlag, hvis man f.eks. som sygeple-
jerske er ude i et misbrug. Vi har store forventninger til os 
selv, og derfor bliver selvbebrejdelsen ligeledes stor, når vi 
ikke lever op til de forventninger. 

Fyring frem for hjælp
Marianne Gunst-Møller er især bekymret over den berø-
ringsangst, hun oplever, at ledelsen kan have, hvis de har 
en misbrugende medarbejder. Det er nemlig ikke kun 
sygeplejersken med misbruget, som kan have svært ved 
at håndtere problemerne. Ofte ved ledelsen heller ikke, 
hvad de skal stille op, og måske derfor er hele området én 
stor gråzone af manglende viden, fordomme og i yderste 
konsekvens juridiske fejlslutninger. 

”Jeg har haft sygeplejersker i behandling, som ud af det 
blå har fået en fyreseddel kun på en formodning. Det er 
simpelthen ikke i orden. Selvfølgelig skal en leder handle. 
Vi kan ikke have påvirkede sygeplejersker gående rundt, 

”Man kan f.eks. sige: ”Jeg vil dig det bedste” eller 

”Vi har lagt mærke til, du var så glad tidligere. Hvad 

er der sket? Vi vil gerne have vores gamle kollega 

tilbage. Kan vi hjælpe?” Det vil åbne op for at tale om 

problemerne uden at virke anklagende.”

FORKANTINTeRVIew     nr. 2  jUni 2010

Om Marianne 
Gunst-Møller
Klinisk oversygeplejerske, 54 år.

Uddannet i 1982 fra Hvidovre Hospital og i 1991 fra Dan-

marks Sygeplejehøjskole. blev uddannet som familietera-

peut i 2006. 

arbejdede fra 1991-1997 på Gastroenheden, Hvidovre 

Hospital. 

Startede i 2000 forsøgsordning med behandlingstilbud til 

sundhedspersonale sammen med overlæge Finn zierau. 

efter tre år blev ordningen permanent, og begge sidder nu 

i Københavns Kommunes Center for alkoholrådgivning, 

der også er et ambulant tilbud for alle borgere.  

Centret samarbejder bl.a. med embedslægerne og med 

Danske Sundhedsorganisationers arbejdsløshedskasse 

med særligt henblik på at hjælpe misbrugende sygeple-

jersker eller læger med at fastholde deres tilknytning til 

arbejdsmarkedet. 
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og lederen har også et ansvar for patientsikkerheden. Men 
jeg vil virkelig gerne have, at panikhandling fremover 
bliver til velovervejet handling, hvor man holder sig til den 
gældende politik,” siger hun med tydelig indignation. Det 
er et område, som bekymrer hende, for, som hun forkla-
rer, det handler ikke om, hvad sygeplejersken har gjort 
eller ikke gjort, men om vedkommendes retssikkerhed og 
rettigheder. 

”Jeg har haft kontakt med én, som oplevede, at hun en dag 
blev hevet til møde med ledelsen og en tillidsrepræsen-
tant. De fortalte hende, at de mistænkte hende for at stjæle 
medicin og bad derefter om, at de sammen skulle gå direkte 
ned til hendes skab for at se, om hun havde noget liggende. 
I skabet lå der rigtigt nok staseslange og nogle ubrugte 
kanyler og ampuller, og sygeplejersken blev fyret,” fortæller 
Marianne Gunst-Møller, som ikke synes, det er relevant, om 
indholdet af skabet kunne siges at være beviser.

”Efter hvad jeg kender til sagen, lå der ikke mere, end de 
fleste sygeplejersker render rundt med i kittellommerne. 

Men det er for så vidt også uvedkommende. Det er ikke 
ledelsens opgave at dømme på indicier. Deres opgave er 
at tilbyde hjælp. Hvis man derudover mener, der er blevet 
begået tyveri, er det en politisag,” fastslår hun. 

Spørg, hvordan det går
Hvad enten det er berøringsangst, tabuisering eller sim-
pelthen manglende kendskab til regler og retningslinjer, 
så skal arbejdsgiverne vente med at ty til fyringer, siger 
Marianne Gunst-Møller, som understreger, at reglerne på 
området er helt klare: 

”I første omgang skal vi tage en samtale med medarbejde-
ren og forsøge at hjælpe. I dag ved vi, at et misbrug ikke 
bare er noget, folk får, fordi de har rygrad som en regnorm 
eller er lidt for festlige. Afhængighed er en kronisk neu-
robiologisk sygdom, og ligesom ved andre sygdomme er 
nogle mennesker mere disponerede end andre. Vi kan jo 
heller ikke forestille os at fyre en sygeplejerske med astma, 
hvis hun har sygedage eller har brug for at blive behandlet 
med en astmaspray,” siger hun bestemt. 

FORKANTINTeRVIew
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Center for alkoholbehandling holder til i en ombygget herskabslejlighed på 1. salen i en bygning på rådhuspladsen. Klinisk oversygeplejerske 

Marianne Gunst-Møller er daglig leder.
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Men tanken om at skulle lufte sine mistanker om en 
kollega eller medarbejders eventuelle misbrug kan være 
uoverskuelig og svær. Hvornår har man overtrådt de 
personlige grænser? Er det overhovedet noget, man skal 
blande sig i? Hvordan vil vedkommende reagere? Den 
slags overvejelser gør de fleste sig, men konfrontationen 
behøver ikke at være så ubehagelig, som man måske 
frygter.

”Man kan godt få folk i tale ved at vise dem ægte omsorg 
og kærlighed,” siger hun og slår pludselig et stort grin 
op: ”Altså, det er jo ikke, fordi vi skal omklamre folk 
med roser og knus, men man skal omvendt heller ikke 
overfuse dem med mistanker. Man kan f.eks. sige: ”Jeg vil 
dig det bedste” eller ”Vi har lagt mærke til, du var så glad 
tidligere. Hvad er der sket? Vi vil gerne have vores gamle 
kollega tilbage. Kan vi hjælpe?” Det vil åbne op for at tale 
om problemerne uden at virke anklagende,” siger hun og 
fortæller, at man også kan komme med konkrete eksem-
pler, der kan hjælpe på vej, ved at spørge ind til situatio-
ner, man har oplevet.

”Man kan f.eks. sige, at man har set, at kollegaen tit 
virker træt eller kommer for sent. Man kan også spørge, 
om der var noget galt den aften, han eller hun blev meget 
fuld til julefrokosten eller lignende. Hvis man gør det 
med omsorg, så tager de fleste imod en udstrakt hånd,” 
siger hun. 

Lederen skal træde til
Marianne Gunst-Møller holder en lille eftertænksom 
pause, mens hun tager en tår af den bogstavelig talt balje-
store kop kaffe, der har sneget sig til en plads mellem de 
papirer, der også har fundet vej til et lille rundt kaffebord. 
Selvom der ikke er meget plads på kontoret, er det lyk-
kedes at få klemt et sofahjørne ind, som dog ikke er gået 
helt fri af, at også nogle af arbejdsbunkerne er emigreret 
over på det. Selvom hun ikke selv lider af berøringsangst 
og bramfrit og muntert taler direkte til én, ved hun godt, 

FORKANTINTeRVIew     nr. 2  jUni 2010

Misbrug

Hvorfor?
”Misbrug findes alle steder i befolkningen. Her er sundheds-

personalet hverken værre eller bedre. en fællesnævner hos 

dem, jeg behandler, er, at de ofte har søvnproblematikker pga. 

skiftende vagter. Hvis der opstår en frygt for, at man ikke kan 

sove før en nattevagt, er det oplagt, at man tager en sovepille. 

Det er der heller ikke noget galt i, men det er noget, man skal 

være opmærksom på ikke går hen og bliver en vane. Der er 

en kultur på mange afdelinger om, at det er okay, og det ikke 

rigtigt er noget, man snakker om. Men faren er, at det fører til 

mere, fordi det bliver sværere at opnå en effekt, hvis først man 

vænner sig til f.eks. at skulle falde i søvn på sovepiller.”

Behandling 

Hvilken vej?
”Mange ledere er bange for at afsløre en medarbejders 

misbrug, fordi de tror, det kan skade medarbejderens job. 

Mit budskab er, at det er vores opgave at gå foran og hjælpe 

dem, som har brug for det. Vi kan i samarbejde med em-

bedslægerne sørge for, at en medarbejder, som er kommet 

i problemer, kan komme på rette vej igen. embedslægerne 

kan vurdere, om en sygeplejerske er ude i et regulært 

misbrug og pålægge et behandlingsforløb. Vi kan hjælpe 

og støtte undervejs, hvis medarbejderen ønsker det, og 

arbejde for, at der er nogle gode rammer, så han eller hun 

lettere kan komme ud af sit misbrug igen.”

 Faresignaler 

Hvilke?
”Der er forskellige ting, man kan være opmærksom på som 

leder. Hvis en medarbejder f.eks. præsterer dårligere eller har 

adfærdsændringer, hukommelsestab eller humørsvingninger, 

kan der være noget i vejen. Det kan også være et stigende an-

tal sygemeldinger, at medarbejderen møder for sent eller går 

for tidligt, eller at vedkommende forsvinder midt i arbejdsti-

den. Hvis det er medicinmisbrug kan man omvendt opleve, at 

sygeplejersken dukker op i sin ferie under påskud af, at hun 

har glemt noget for at få adgang til medicinskabet.” 
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at misbrugsproblematikkerne stadig er tabuiserede, og 
at ikke alle misbrugere tager mod en udstrakt hånd med 
glæde. 

”Både ledelsen, kollegerne og medarbejderen selv er som 
regel hamrende berøringsangste. Men kolleger og ledere 
bør træde i karakter og turde snakke om det. Også selvom 
de møder en mur af benægtelse trods alle gode intentioner 
og venlige forespørgsler,” fastslår hun. Marianne Gunst-
Møller mener ikke, at man behøver at være bange for, at 
medarbejderen føler sig snigløbet, for hvis vedkommende 
nægter, kan man henholde sig til reglerne, som giver 
mulighed for at lade embedslægerne foretage en uvildig 
vurdering af personen. 

”En sygeplejerske, der er selvmedicinerende, eller som 
drikker for meget, er besat af det, jeg vil kalde ”misbrugs-
monsteret”. Desværre er det monsteret, som bestemmer i 
sidste ende, og det er meget svært at erkende, at man har 
et problem. Der skal vi træde til som gode ledere, for det 
handler jo også om, at vi, ud over at ville hjælpe, gerne vil 
have en værdsat medarbejder tilbage igen,” siger hun og 
fortæller, at berøringsangsten til dels også skyldes en frygt 
for at gøre mere skade end gavn.

”Mange er bange for, at hvis de gør opmærksom på, at en 
af deres kolleger måske har et problem, så risikerer han 
eller hun at miste sin autorisation. Men det sker meget 
sjældent og er ikke noget, man bør bekymre sig om. Det er 
vigtigere at få tingene frem i lyset og få hjælp til dem, som 
har brug for det.”

Håber på national ordning
På landsplan er det københavnske Center for Alkoholbe-
handling stadig eneste tilbud til sundhedspersonale med 
misbrugsproblemer. En gang imellem dukker en jyde eller 
fynbo op på Marianne Gunst-Møllers kontor, men ellers er 
de overladt til de behandlingstilbud, som findes uden for 
Region Hovedstadens regi. Det, mener Marianne Gunst-

Møller, er ærgerligt, for sundhedspersonalet har brug for 
anderledes rammer end andre borgere. 

”Dels er det meget flovt for dem, at de ikke har kontrol 
over deres forbrug af medicin eller alkohol. Men i og 
med de er sygeplejersker eller læger, ved de også meget 
om kroppens funktioner, så de er gode til at skjule deres 
misbrug. De har opfindsomme forklaringer på, hvorfor 
de f.eks. testes positive for stoffer i urinen, som kan være 
svære at gennemskue for de kommunale alkoholbehandle-
re. Her er vi fagpersoner og ved, hvad de snakker om. Det 
gør det langt sværere for dem at løbe om hjørner med os.” 
Derfor håber Marianne Gunst-Møller, at der med tiden kan 
komme et landsdækkende tilbud, så sundhedspersonale i 
alle regioner kan få tilbud om behandling. 

”Jeg håber, at vi i fremtiden kan blive bedre til at samarbej-
de med embedslægerne over hele landet. Jeg ser gerne, at 
alle får mulighed for et behandlingsforløb, som vi har her 
i København, hvor vi hele vejen igennem har både kontrol 
via embedslægerne og behandling hos os.” Samtidig opfor-
drer hun til, at ledere og kolleger ude på arbejdspladserne 
bliver bedre til at tage de nødvendige samtaler, hvis de kan 
se, der er en, som har brug for det, eller f.eks. få besøg 
af en konsulent, som kan fortælle om, hvordan man kan 
håndtere situationerne, hvis de opstår. 

”Som leder er det ikke noget, vi kommer ud for 365 dage 
om året, men over en karriere på 20-30 år, så er det al-
ligevel noget, som vil opleves en del gange. Så er det godt 
at være klædt på og ikke panikløse eller skubbe én fra sig, 
som har brug for hjælp.”

  FOrkanT@dsr.dk 

”I første omgang skal vi tage en samtale med medarbejderen og 

forsøge at hjælpe (…) Vi kan jo heller ikke forestille os at fyre en 

sygeplejerske med astma, hvis hun har sygedage eller har brug for at 

blive behandlet med en astmaspray.”
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Kvinder føder børn og 
må bøde for det i lønnen

Hvorfor får kvinder så meget min-
dre i løn end mænd? Det nemmeste 
svar ville være: Fordi de er kvinder. 
Men det er nok et lidt for nemt svar, 
selv om de fleste kvinder deler nogle 
vilkår, som mænd ikke har: Kvinder 
har mere deltidsarbejde, er mere på 
barsel, er mere fraværende, arbejder 
mindre over osv. Hvilket jo grundlæg-
gende afspejler det faktum, at kvinder 
føder børn og påtager sig det meste 
arbejde i familien og som køn får lov 
til at bøde for dette i lønnen. 
I Lønkommissionens rapport ”forkla-
res” meget af kønsforskellen på løn 
med disse forhold. Sagen er imidler-
tid, at det ikke forklarer andet, end 
at kvinderne betaler for deres køn. 
Samtidig har Lønkommissionen ikke 
beskæftiget sig med forholdet mellem 
familie- og arbejdsliv og dermed hel-
ler ikke med det forhold, at kvinderne 
yder væsentligt mere arbejdstid i 
familie og frivilligt ulønnet arbejde 
end mænd, og at vi som samfund er 
afhængige af dette arbejde.

Så selv om vi som samfund skriger 
på flere børn, som siden kan løfte 
arbejdsbyrden for en aldrende befolk-
ning, så straffer vi alligevel kvinderne. 
Og det er en straf, der virker livet igen-

nem og ikke mindst i sidste ende som 
lavere livsløn og pensionsopsparing.

Men der er dog bestemte kvinde-
grupper på arbejdsmarkedet, som 
betaler mere end alle andre for at 
være kvinder, og det er dem med 
mellemlange videregående uddan-
nelser i sundheds- og socialsektoren, 
dvs. sygeplejersker, fysioterapeuter, 
socialrådgivere m.fl. Grupper med en 
meget lille andel af mænd. For andre 
grupper er der mindre forskel på 
kvinders og mænds løn. Det gælder 
for de ufaglærte, hvor mændene 
nok i høj grad arbejder flere timer 
end kvinder og derfor tjener mere 
alligevel, og for akademikerne, hvor 
lønforskellen er ringere, men hvor 
mændene i højere grad kompenserer 
for dette ved at være mere karriere-
mobile end kvinderne.

Kaldet og opofrelsen
Den lave løn til dem med mellemlan-
ge uddannelser har formentlig at gøre 
med, at det er gamle grupper med 
funktioner, som historisk har været 
udført af gifte kvinder med ægteman-
den som hovedforsørger. Samtidig har 
det også været kaldsbevidste ildsjæle, 
der brændte for det sociale og sund-
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Kvinder har mere deltidsarbej-
de, er mere på barsel, er mere 
fraværende, arbejder mindre 
over osv. Hvilket jo grundlæg-
gende afspejler det faktum, at 
kvinder føder børn og påtager 
sig det meste arbejde i familien 
og som køn får lov til at bøde 
for dette i lønnen. 

aF karen sjørUp 
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hedspolitiske engagement, som de 
udtrykte igennem deres arbejde. For 
nogle gruppers vedkommende har 
kaldet været religiøst betinget. 

Det har også været og er stadig 
formentlig forbundet med nogle be-
stemte sociale konstruktioner ovenpå 
begrebet ”moderskab”. Kvinder 
forventes at have styr på rengøring, 
pleje, madlavning og børn og ældre 
nærmest pr. natur. 

Selv om kvinder forventes at kunne 
forsørge sig selv og bidrage ligeligt til 
familien, har vi samtidig bevaret kvin-
ders relative afhængighed af mænd, 
således at få kvinder i realiteten er i 
stand til at forsørge en familie uden 
en mand som medforsørger. Det har 
ofte været hævdet, at tjenestemands-

reformen i 1969 fastslog nogle køns-
betingede forskelle i løngrupperne i 
det offentlige, som stadig fungerer og 
fastholder den relative afhængighed.

Specialisering som løftestang
Begrebet pleje står centralt i sygeple-
jerskernes selvforståelse og omver-
denens forståelse af sygeplejersker. 
Også selv om plejen i høj grad er 
afløst af teknisk styret diagnose, over-
vågning og medicinering. Og selv om 
sygeplejerskerne mere end forment-
lig nogen anden faggruppe har måttet 
efteruddanne sig i betjening af stadigt 
mere avanceret diagnose- og over-
vågningsudstyr, så opfattes dette ikke 
som nogen særlig ekstra uddannelse. 
Og når sygeplejerskerne i form af 
medicinering også i stor udstrækning 
varetager den daglige behandling af 

patienter, så tilskrives denne alligevel 
primært lægernes ekspertise. Det 
gælder for mange af de store kvinde-
grupper, at de arbejder i relativt flade 
strukturer med relativt få formelle 
ledelseslag og relativt lille grad af 
specialisering. Det påvirker også 
lønudviklingen i disse grupper f.eks. i 
forhold til lægerne, der arbejder med 
høj grad af specialisering og med et 
udpræget hierarki, som også bidrager 
til en større lønspredning mellem 
lægerne indbyrdes. Det gælder også 
for de kvindelige læger, som samti-
dig også er den mest ambitiøse og 
hurtigst voksende gruppe af kvinder 
på arbejdsmarkedet. 

Sygeplejersker har den fordel, at de 
er mange, og dermed kan de også 
udnytte den magt, der er i dette i 
arbejdskampe som i 2008. Men det at 
være mange, der står sammen, betyder 
også, at det er vanskeligt at specialisere 
sig og bruge dette som en lønmæs-
sig løftestang for de mange. Man kan 
kun opfordre til, at man udnytter sine 
specialiseringer mere til at fremme 
lønnen. Det er nok på længere sigt 
mere effektivt end at strejke.

  FOrkanT@dsr.dk 

FORKANTKRONIK 

Karen Sjørup

Karen Sjørup er lektor og kønsforsker ved 

rUC. Hun er medlem af lønkommissionen 

og modtog for nylig Sundhedskartellets 

ligelønspris som markering af Sundheds-

kartellets kamp for at skabe ligeløn mellem 

kvindefag og mandefag. 
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”den lave løn til dem med mellemlange 
uddannelser har formentlig at gøre med, at 
det er gamle grupper med funktioner, som 

historisk har været udført af gifte kvinder med 
ægtemanden som hovedforsørger.”
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Her til formiddag puster de for et kort øjeblik ud på P 302. Et lukket døgnafsnit 
på Odense Universitetshospitals psykiatriske afdeling.  Weekenden har været 
heftig. En patient raserede sit værelse, så der må håndværkerbistand til for 
at gøre det beboeligt igen. En anden stak af over plankeværket og blev senere 
hentet af politiet i sin egen lejlighed.

Sygeplejefaglig direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark, Ole Ryttov, er for 
en kort bemærkning tilbage på OUH, hvor han tidligere har været ansat som 
sygeplejerske. Han og Forkants journalist har fået lov at være med som ”flue 
på væggen”. Vi følger afdelingssygeplejerske Rikke Hansen på en del af hendes 
dagvagt en mandag i april.

Det står hurtigt klart, at alarmer og låste døre er noget, man vænner sig til, når 
man arbejder på en lukket, psykiatrisk afdeling. At arbejde her er ensbetydende 
med at være under konstant stress. Frustrationerne lurer lige under overfladen.

Chefen på gulvet
”Chefen på gulvet” er en serie om ledere, der afprøver jobbet som menig medarbejder 

en enkelt dag. Hvad var deres forventninger til arbejdet ”på gulvet”? Var det, som de fra 

deres stol havde regnet med? og kunne de bruge noget af oplevelsen i deres arbejde 

som leder? 

i 2010 følger Forkant fire ledere, som kaster sig ud i eksperimentet.

en lukket afdeling     set indefra

AF Annette HAGerup, journALiSt •  Foto: niLS LunD peDerSen

Sygeplejefaglig direktør i Psykiatrien i 
Region Syddanmark, Ole Ryttov, har for 
en kort bemærkning forladt sit skrivebord 
i Middelfart for at følge dagligdagen på 
den lukkede psykiatriske afdeling P 302 i 
Odense.

>>
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Afdelingssygeplejerske Rikke Hansen og hendes medar-
bejdere har lært at være opmærksomme på alle de små 
krusninger, der indikerer en tsunami i anmarch. En sådan 
kan lynhurtigt rive hele afdelingen med, hvis problemerne 
ikke bliver tacklet i optaktsfasen. Selvom alt ser fredeligt 
ud, og patienterne tilsyneladende er tilfredse, skal man 
hele tiden huske på, at de ikke er her med deres gode vilje. 
Mange er indlagt med tvang.

flugten over plankeværket
P 302 har 12 sengestuer og i alt 28 ansatte. I dag er der 
kun patienter i 10 af sengene, men afdelingen har akut 
modtagelse, så de kan når som helst blive fyldt op.
”Vi har ofte overbelægning, så vi må indimellem inddrage 
vores terapirum til en ekstra patient. 

Vi har ganske vist også nogle tosengsstuer, men patien-
terne er ofte så syge, at vi ikke kan byde dem at dele stue 
med andre,” fortæller overlæge Karin Byrsting.

Om formiddagen gennemgås journalerne, og der tages 
stilling til medicindosis. Her tages eventuelle tvangsfor-
anstaltninger også op til revurdering. Den patient, der 
gik amok i weekenden, var i så stor affekt, at det kunne 
sidestilles med en psykose. Her var man nødt til at gribe 
til bæltefiksering både af hensyn til patienten selv og til 
personalet. Her til morgen var affekten klinget af, og bæl-
tet blev seponeret.

P 302 er nabo til den retspsykiatriske afdeling, som er af-
skærmet med et meterhøjt hegn med trådnet foroven.
Til sammenligning ser plankeværket, der omkranser P 
302´s have, lavt og tilforladeligt ud. Det blev da også for 
fristende for en ældre herre, der i weekenden fik hjælp af en 
havestol og en medpatient til at forcere samme plankeværk.

Det sker jævnligt, fortæller Rikke Hansen. Af samme 
årsag skal havedøren holdes låst. Det er kun de patienter, 
man er helt sikre på, der får lov at komme i haven på egen 
hånd. Men man ved aldrig … Af samme årsag er alt på 
afdelingen indrettet på hurtig udrykning. Personalet fra de 
omkringliggende afsnit kan hidkaldes på få sekunder, så 
snart alarmen lyder. 
 
som en arabisk landsby
De fysiske rammer for psykiatrien på OUH er ændret ra-
dikalt, siden Ole Ryttov var ansat her for over 20 år siden. 
Tidligere lå afsnittene som hver sin isolerede ø, omgivet 
af hver sin have. I dag er afsnittene som en anden arabisk 
landsby forbundet med hinanden vha. fælles gårdhaver, 
caféområder, diverse fællesarealer, hvortil patienter fra 
de åbne afsnit samt patienter med udgangstilladelse 
fra lukket afsnit har adgang. På det lukkede afsnit er de 
lange gange brudt op af lyse opholdsrum og en stor fælles 
spisestue. Arbejdet på afdelingen er koncentreret omkring 
et stort fælleskontor kaldet ”Kernen”. Væggene er af glas, 
og herfra er der et godt overblik over, hvor patienterne op-
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holder sig, og hvad de foretager sig. Der er et stort flow af 
patienter på den lukkede afdeling – i gennemsnit indlæg-
ges 40 patienter på P 302 i løbet af en måned. Nogle få er 
indlagt i op til et år, mens andre kommer hjem efter et par 
dage. 

”Vores patienter har brug for medicinsk behandling og 
struktur på hverdagen. Der går typisk et par måneder, før 
vi har fundet den rigtige behandling og har rustet dem til 
at komme tilbage i eget hjem,” fortæller afdelingssygeple-
jerske Rikke Hansen.

hjem så hurtigt som muligt
Rikke Hansen erkender, at der i sagens natur ikke er 
meget at foretage sig, når man er indlagt på en lukket 
afdeling, hvor man skal skærmes fra alt, der har potentiale 
til at skade én selv eller omgivelserne. Ud over terapien, 
hvor patienterne kan male og lave håndarbejde, opfordres 
patienterne til at klare tøjvask og oprydning selv. 

”Vi forsøger at fastholde dem i de aktiviteter, de også skal 
klare, når de kommer hjem til deres egen lejlighed. Som 
f.eks. bagning og madlavning.”

Omgivelserne er lyse og venlige grænsende til det kedeligt 
neutrale. Ole Ryttov bemærker flere gange på sin rundtur 
på afdelingen, at sengestuerne er lidt bare. “Nogle farver 
på væggene ville live op.” Men det er med fuldt overlæg, 

fortæller Rikke Hansen. Det er f.eks. ikke tilladt at plastre 
sin stue til med farvestrålende plakater. 

”Dels kan den psykiske lidelse blive forværret, hvis pa-
tienten udsættes for for mange stimuli. Dels er stedet her 
ikke deres hjem. De er på hospitalet, og vi har hele tiden 
fokus på, at de skal hjem til sig selv igen så hurtigt som 
muligt. Vores opgave er at ruste dem til at mestre deres 
eget liv,” fortæller Rikke Hansen, som med egne ord har 
en helikopterfunktion på afdelingen. Hun kender samtlige 
patienter og ved, hvad der skal ske med dem. Samtidig 
står hun til rådighed som mentor og sparringspartner for 
personalegruppen, der i øjeblikket tæller mange nyansatte. 
Hun går stadig med i vagten, fordi hun ikke vil risikere at 
miste patientkontakten. P 302 har speciale i svære border-
line- og personlighedsforstyrrelser, der primært rammer 
piger. Patienterne er typisk meget voldsomme og selvska-
dende og skal være under konstant opsyn. Mange af dem 
er svingdørspatienter.

forbudt hundehvalp hjælper
En kvinde i midten af 20’erne er én af dem, der kender 
P 302 indefra. Hun har været indlagt her et utal af gange 
med korte mellemrum siden teenageårene. Hun har taget 
plads i en sofa i opholdsstuen, hvorfra hun kan se ud på 
den have, der er lukket land for hende. 
”Jeg stikker af,” griner hun. Hun er i godt humør og vil 
gerne fortælle Ole Ryttov om sit liv, da han sætter sig i en 

Ole Ryttovs forventninger inden vagten:
ole ryttov sidder nok i toppen af psykiatrihierarkiet, men har ingen fastlagte kriterier for, hvordan en afdeling skal køres og har 

ingen planer om at gå ind og kontrollere, at tingene køres efter en bestemt manual.

Han mener at være i besiddelse af en fingerspidsfornemmelse for, hvad der rører sig, og hvordan man tackler de daglige udfor-

dringer. Hans største interesse er at få lov at mærke, hvordan kontakten mellem personale og patienter er.

”Dialogen er uhyre vigtig, hvis man skal opnå resultater. Du skal være i stand til at aktivere patientens iboende ressourcer i 

respekt for patientens integritet. Som ansat i psykiatrien skal du kunne kommunikere og forstå mennesker, der er psykisk syge, 

og som udadtil måske kan virke ”underlige”. Man skal være udstyret med en empatisk evne til at sanse, hvad der sker i et andet 

menneske. og forstå hvorfor den syge reagerer, som han/hun gør. Hvorfor er patienten nærmest manisk det ene øjeblik og 

grædende og ked af det i næste sekund?” 

Det kræver menneskekundskab og erfaring at tolke patientens signaler. Nogle er født med den egenskab. Men det er efter ole 

ryttovs mening også noget, man kan lære sig. Det får ham samtidig til at understrege vigtigheden af supervision. Medarbejderne 

har krav på faglig vejledning/supervision, så de kan forstå og begribe de patienter, de samarbejder med. ”Man skal hele tiden 

sætte ord på det, der foregår mellem patienter og personale,” siger ole ryttov og tilføjer:

”en af mine kæpheste er også, at vi skal se de pårørende som en ressource, vi skal samarbejde med for at få patienten på 

højkant.”

>>
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af de andre sofaer. Især om den hundehvalp hun stik imod 
alle regler har anskaffet sig, selvom hun egentlig ikke 
må have dyr, der hvor hun bor. ”De siger, den er god for 
mig. Jeg har slet ikke været indlagt i et halvt år efter, jeg 
fik hende.” Hunden er i en god pension, men hun savner 
den og vil gerne hjem. Også til den pizza, hun selv laver 
hjemme i sit eget køkken.
Maden på afdelingen er noget skod, synes hun. Ole Ryttov 
må stå model til, at der ikke bliver uddelt mange kokke-
huer til centralkøkkenet på OUH. ”Slatne pommes frites, 
tørstegt laks, der hverken smager af fugl eller fisk, og så 
den evindelige bøf stroganoff. Menuen kører på rulle-
skema, og man når at blive godt træt af den, når man er 
indlagt i længere tid.”

kontaktteam med primær kontakt
Tidligere havde patienterne på P 302 1-2 kontaktpersoner. 
”Kontaktpersonsordningen er meget skrøbelig på en døgn-
arbejdsplads, hvor personalet skal afvikle ferier, er syge, 
afspadserer etc. Der er alt for stor risiko for, at kontaktper-
sonen ikke er til stede, og patienterne risikerer at skulle 
forholde sig til helt nye mennesker på et tidspunkt, hvor 
de måske er allermest syge og har brug for kontinuitet. Nu 
er vi i stedet gået over til kontaktteam. Det betyder, at pa-
tienterne skal forholde sig til en håndfuld medarbejdere, 
hvor én af dem er primær kontaktperson. Der vil så godt 
som altid være nogen fra deres kontaktteam til stede,” 
fortæller afdelingssygeplejerske Rikke Hansen. 

Kontaktteamet består af sygeplejersker og SOSU-assisten-
ter. Teamet kan efter behov trække på bistand fra psykolog, 
fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver m.m.

Rikke Hansen har arbejdet 10 år i psykiatrien, heraf seks 
år i Odense. Hun oplever, at den håbløshed, der tidligere 
prægede psykiatrien, i dag er afløst af en tro på, at behand-
lingen nytter. 

”Patienten er gået fra at være noget, der blev behandlet, til 
at være en aktiv samarbejdspartner. Det er vores opgave 
at give patienterne den behandling og støtte, der hjælper 

dem videre. Men vi kan ikke gøre noget, hvis de ikke 
vil være med. Derfor består en stor opgave i at motivere 
patienterne til at indvillige i at tage medicin, få terapi etc.,” 
fortæller Rikke Hansen.

Der holdes stormøder om den enkelte, så snart dennes 
tilstand er stabiliseret. Patienten er selv med til dette 
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Ansæt ikke en kopi af dig selv
”Som afdelingssygeplejerske er du tæt på både patienter 

og medarbejdere. Du skal have et team til at fungere, så 

medarbejderne trives med deres arbejde, og patienterne 

får energi og støtte til at skabe det overskud, der skal til, 

for at de igen kan tage vare på deres tilværelse. Der skal 

øget fokus på ledelsen af team, hvis vi vil have en bedre 

psykiatri. Det er ved hjælp af tværfaglige team, vi til stadig-

hed skal højne kvaliteten i patientbehandlingen,” siger ole 

ryttov og understreger, at man som leder ikke skal kigge 

efter en kopi af sig selv, når man ansætter medarbejdere. 

Man skal tværtimod sørge for, at medarbejderne repræ-

senterer et miks af køn og alder.

”Jeg vil godt vove at sige, at det er vigtigt, at afdelingssyge-

plejersken har blik for den enkeltes faglighed og personlige 

kompetencer i dagligdagen. Hun skal være opmærksom 

på personalegruppens forskelligheder og give samme 

forskellighed plads til at udfolde sig. Hvis man lader de 

enkelte medarbejdere gøre det, de er bedst til, så er der 

rigtig mange ting, der lykkes i samarbejde med patienten 

og de pårørende.

Når man kender styrker og svagheder hos sin perso-

nalegruppe, kan man matche de rigtige mennesker. en 

leder, der kender sine medarbejdere, kan forudse, om 

der vil være kemi mellem den og den patient og den og 

den medarbejder. Den mellemmenneskelige relation er 

helt afgørende for, at vi kan yde den kvalitativt set bedste 

behandling.”

ole ryttov får en sofasnak med en kvinde, 

som har været indlagt på P 302 så mange 

gange, at hun er nået at blive godt og 

grundigt træt af menuen. 

>>
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Blå bog:
Sygeplejefaglig direktør, Psykiatrien i region Syddanmark, ole ryttov, 53 år. 

1982: Uddannet sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i odense.

1990-91: Sygeplejefaglig diplomuddannelse med speciale i ledelse ved Danmarks Sygeplejerskehøj-

skole ved aarhus Universitet.

2003-2004: Kursus i offentlig ledelse for topchefer ved Forvaltningshøjskolen i København.

2006-2008: Master of Public Policy ved roskilde Universitetscenter.

1984-1993: ansættelser ved de psykiatriske afdelinger på odense og Middelfart sygehuse, senest 

som oversygeplejerske i Middelfart.

1993-1994: Forstander for Udslusningsboligerne i odense og Middelfart.

1994-1996: Kontorleder i socialpsykiatrisk kontor i Fyns amt. 

1996-2000: Vicekontorchef i rehabiliteringsafdelingen i Fyns amt. 

2000-2006: Souschef i Psykiatrien i Storstrøms amt.

2006-2008: Handicap- og psykiatrichef i Ny Næstved Kommune.

2008: Sygeplejefaglig direktør, Psykiatrien i region Syddanmark.

møde og selv med til at bestemme, hvem der skal deltage i 
det. Lige fra dag ét er der fokus på, at patienten skal hjem 
igen så hurtigt som muligt.

”Mens de er hos os, er hverdagen meget struktureret med 
mad på faste tidspunkter og personale til rådighed hele 
døgnet. For mange er det trygt at komme her. Dørene er 
låst, og ingen kan komme efter dem. Her er ikke alle de 
krav, der stilles ude i virkeligheden. De har brug for en 
pause, og vi gør, hvad vi kan, for at skaffe dem ro,” siger 
Rikke Hansen.

Afdelingen råder f.eks. over fire skærmede sengepladser, 
hvor patienterne efter behov kan være isoleret fra de øvrige 
patienter.

fed tråd og skindjakke
”Det er fed tråd, det her. Prøv og hør!” siger den yngre 
mand og rækker sine høretelefoner til Ole Ryttov. Fyren er 
tæt og kraftig. Tykkelsen på overarmene vidner om, at han 
har været vant til at tage fat. Det var før, han begyndte at 
dulme sine psykiske symptomer med stoffer. Sygdommen 
i kombination med et tiltagende stofmisbrug har gjort 

ham uarbejdsdygtig og til en hyppig gæst på afsnit P 302. 
I dag er en god dag, han vil gerne snakke: ”Det er en fed 
skindjakke, du har der. Den har garanteret været dyr!”

”Den er gammel. Den er ikke noget særligt,” forsikrer Ole 
Ryttov. 

”Nej, men god. Det er de gamle bukser, der sidder 
bedst,” svarer patienten og vil igen låne Ole Ryttov 
høretelefonerne. En sygeplejerske holder sig i baggrun-
den, men følger opmærksomt med i samtalen. Patien-
ten er hurtigkørende, og det er vigtigt at skærme ham 
mod indtryk, der kan få humøret til at køre amok. Han 
er midt i 30’erne og kan indimellem virke truende på 
medpatienterne. Men personalet kender ham og ved, at 
en kærlig arm om skuldrene mange gange kan få ham 
til at falde ned.

brug for sengepladser
Ifølge den psykiatriplan, Region Syddanmark har vedtaget 
i 2007, skal der fremover satses på lokalpsykiatri, hvor pa-
tienterne hjælpes i deres nærområde eller i eget hjem. Den 
intention er Rikke Hansen enig i. ”Men mange af vore 
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patienter vil til stadighed have behov for at blive indlagt 
med mellemrum.”
Ole Ryttov forsikrer om, at Region Syddanmark bestemt 
ikke har planer om at nedlægge flere psykiatriske senge-
pladser. 

”Mennesker med psykiske lidelser skal hjælpes, inden de 
får det så dårligt, at de mister deres job og deres familie. 
Det handler ikke om økonomi, men om at give mennesker 
et godt liv. Livet bliver ikke genudsendt, og vi lever det 

mest intensivt i vore egne rammer frem for i en hospitals-
seng. Enhver indsats vi kan gøre for at forhindre indlæg-
gelse, den må vi som psykiatri tage på os.”

Psykiatrien i Region Syddanmark beskæftiger omkring 
2.500 medarbejdere.

ole ryttov fortæller, at besøget på P 302 har været meget gi-

vende, både hvad angår at være en del af et aktivt miljø og være i 

dialog med medarbejdere og patienter. 

”besøget har bestyrket mig i, at vores satsning på at udbygge 

den ambulante psykiatri i de kommende år er den rigtige. Sam-

tidig skal vi basere den døgnbaserede psykiatri på princippet 

om at integrere de åbne og de lukkede sengepladser. Som jeg 

oplevede det, er der virkelig behov for at kunne skærme nogle af 

afdelingens patienter af i perioder, og det er noget, vi ledelses-

mæssigt vil satse på. Jeg oplevede et personale, der hele tiden 

havde øje for patienternes mentale tilstand. De havde et øje på 

hver finger og var hele tiden opmærksomme på, om den enkelte 

patient stadig havde det godt.

Der var en del nyansatte på afdelingen, og i en sådan situation 

er det ekstra vigtigt med en rollemodel i form af en leder, man 

kan lære noget af. og som både medarbejdere og patienter kan 

relatere til.

De bygningsmæssige ændringer, der er foretaget på de 

psykiatriske afsnit, hvor man har brudt de lange gange op, 

virker fremmende på miljøet for både patienter, pårørende og 

medarbejdere. Men sengestuerne var for kedelige. Selvom de 

ikke skal være patienternes hjem, kunne man måske godt lægge 

vægt på en lidt mere kreativ og fantasifuld indretning. Jeg synes, 

vi skal overveje, hvordan vi kan indtænke, at den kunstneriske 

udsmykning kan blive en integreret del af sengeafsnittene.

Selvom jeg i dag er leder og væk fra praktikken, føler jeg mig 

stadig som fagperson. Jeg er meget optaget af, at vi hele tiden 

indtænker recovery-perspektivet (tanken om, at mennesker 

med sindslidelse kan komme sig helt eller delvist) i alt, vi foreta-

ger os inden for psykiatrien.” 

ole ryttov lover, at han trods en travl hverdag fremover vil prio-

ritere at komme ud på både afdelinger og i lokalpsykiatrien. ”Jeg 

vil tage på besøg rundt omkring for i højere grad at være i dialog 

med patienter og medarbejdere.”

ole ryttov trådte sine ledelsesmæssige barnesko som afde-

lingssygeplejerske på det gamle statshospital i Middelfart under 

indflydelse af bl.a. den anerkendte ledelsesguru, professor i 

organisations- og ledelsesteori ved Handelshøjskolen i Århus, 

Steen Hildebrandt. Steen Hildebrandts teser om synlig, kreativ 

ledelse tog ole ryttov øjeblikkeligt til sig og praktiserer stadig 

den dag i dag.

”Som leder i psykiatrien er det ikke nok, at de faglige egenska-

ber er på plads. Man må også have den personlige evne til at 

mestre samværet med mennesker, der psykisk har det rigtig, 

rigtig dårligt,” fortæller ole ryttov. Han mener, at lederen skal 

være en rollemodel qua sin udstråling og sin ageren over for 

både patienter og medarbejdere.

”lederens værdisæt, og måden, det omsættes på, vil uvægerligt 

smitte af på personalet.

Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre at være en autentisk leder, 

medmindre der er overensstemmelse mellem teori og praksis,” 

siger ole ryttov, der ikke har meget til overs for fine hensigtser-

klæringer, hvis de ikke følges op af handling. lederen skal vise 

vejen og har ansvaret for at skabe en fælles kultur, der omfatter 

samtlige ansatte i afdelingen. og som alle medarbejdere bakker 

op om.

Det lærte den sygeplejefaglige direktør:

lederen skal turde være et synligt forbillede

FORKANTcHeFeN på GulVeT
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Som noget nyt får alle borgere ad-
gang til at se alle de faglige vurde-
ringer, der indgår som grundlag for 
en afgørelse. I dag har borgeren ikke 
ret til at se de interne vurderinger. 
En borger, som f.eks. ansøger om en 
arbejdsskadeerstatning eller et hjæl-
pemiddel, vil få mulighed for at få 
indsigt i både de faglige vurderinger, 
der taler for myndighedens afgørelse 
og de vurderinger, der eventuelt taler 
imod. 

Ændringerne er på vej som anbefa-
ling fra Offentlighedskommissionen, 
der lægger op til en del mere åben-
hed og bedre aktindsigt i offentlig-
hedsloven og i naturlig konsekvens 
heraf også forvaltningsloven, der 
beskriver enkeltpersoner og parters 
indsigt f.eks. i sager om erstatning, 
støtte og hjælp.

”Formålet er først og fremmest at 
give borgere, medier og offentlighe-
den bedre mulighed for aktindsigt og 
dermed styrke åbenheden om de be-
slutninger og afgørelser, som træffes 
af offentlige myndigheder,” forklarer 
mediejurist Oluf Jørgensen, der sad 
med i Offentlighedskommissionen.

”I dag er det sådan, at en borger ikke 
har ret til at se de faglige vurderinger, 
som myndighedens eget personale 

har skrevet, men kun de faglige vur-
deringer i færdig form. Idéen med de 
foreslåede ændringer er, at borgerne 
skal have ret til at kende alle faktiske 
oplysninger og faglige vurderinger, 
der indgår som grundlag for afgørel-
sen,” siger Oluf Jørgensen. Dermed 
bliver det helt åbent for en borger, 
på hvilket grundlag og med hvilken 
afvejning en sag er blevet afgjort. 

”Det vil i nogle sager belyse, at der 
stort set har været enighed, men 
også, at der i andre afgørelser måske 
har været stor tvivl pga. af forskellige 
faglige vurderinger,” forklarer Oluf 
Jørgensen. Disse oplysninger vil na-
turligt påvirke argumentationen i evt. 
klager over afgørelsen fra borgeren.

Indsigt i data
Den forbedrede mulighed for akt-
indsigt er blot én af flere ændringer 
i retning af øget åbenhed og offent-
lighed. En anden konsekvens, der vil 
berøre sygeplejersker og sundheds-
området/ældreplejen, er, at borgere 
og presse fremover får ret til at få 
udtræk fra alle former for databaser, 
der måtte findes i en kommune, på 
et sygehus eller et plejehjem. Også 
selvom de pågældende oplysninger 
ikke bliver brugt eller findes som et 
egentligt dokument. Dataudtræk skal 
anonymiseres, før de bliver udleve-

ret, men ellers bliver der vidtgående 
muligheder for, at medier og borgere 
kan få indsigt i langt flere informatio-
ner/data, end de har mulighed for at 
se i dag.

Kun fantasien sætter i princippet en 
grænse for, hvilke oversigter der bli-
ver pligt til at udlevere: sygefraværs-
statistikker, ventelister, behandlings-
tider, oversigt over arbejdsskader, 
lønstatistikker, helbredelsesstatistik-
ker eller udtræk af andre informatio-
ner, som er samlet i en database. 

Det giver offentligheden og især me-
dierne en helt anden mulighed for at 
følge med i, hvad der foregår på syge-
husene og i den kommunale ældre- 
og sundhedssektor. Og der er mange 
flere ændringer på vej i forslaget fra 
Offentlighedskommissionen, som 
netop har været i offentlig høring, 
uden at det gav anledning til de store 
protester i forhold til dataudtræk og 
øget aktindsigt. 

Borgere får større indsigt 
i faglige vurderinger
offentlighedskommissionen foreslår, at borgere skal have mere åbenhed 
og øget aktindsigt i afgørelser om støtte, hjælp, arbejdsskadeerstatning og 
lignende, hvor sundhedspersonale er med til at vurdere. 

aF ClaUs leiCk, jOUrnalisT
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Efter et par år med lovpligtige tilsyn 
på plejecentre kommer nu et lovfor-
slag, der i afbureaukratiseringens 
navn løsner på kravene: Et uanmeldt 
kommunalt tilsyn om året, det an-
meldte kan sløjfes. Kommunen kan 
selv vælge fokusområder i tilsynet 
og dermed se bort fra at skulle be-
lyse borgerens, medarbejderens og 
ledelsens perspektiver i hvert tilsyn. 
Kommunerne fritstilles også for en 
gang årligt at udfærdige samlede 
redegørelser for det kommunale og 
det sundhedsfaglige tilsyn efter sund-
hedsloven.  

Tilsyn på plejecentrene har de senere 
år kostet kommunale ressourcer, og 
derfor er det interessant, at mange 
kommuner ikke ønsker at slippe 
disse trods det nye forslag til lovgiv-
ningen. Tværtimod går flere med 
tanker om at udvide tilsynsformen 
til f.eks. hjemmeplejen og det sociale 
område for dermed at skabe sam-
menhæng i kommunens metoder for 
overholdelse af tilsynsreglerne. 
Ledere af hjemmeplejen og hjem-
mesygeplejen efterspørger fokus på 
kvaliteten i deres praksis og en lovgiv-
ning, som for plejecentrene vil kunne 
sikre, at kvaliteten prioriteres, og at 
der afsættes ressourcer hertil.
At der er et behov er indlysende. I 

hjemmeplejen har personalet typisk 
korte uddannelser eller er ufaglærte, 
de er ofte alene hos plejekrævende 
borgere. Hjemmesygeplejersker har 
stadigt stigende komplekse plejefor-
løb. At deres praksis gås efter i søm-
mene ved et uvildigt tilsyn betyder 
ikke kun kontrol, men også mulighed 
for læring og udvikling. For forvalt-
ninger og politikere betyder tilsynene 
gennemsigtighed og indsigt, der mu-
liggør et godt beslutningsgrundlag. 
I lovforslaget er der ikke fastsat 
bestemte fokusområder, hvilket 
er fornuftigt, fordi det giver større 
fleksibilitet også i valg af metoder i 
tilsynene. Nogle vil sikkert spørge, 
om en kommende akkreditering ikke 
vil kunne erstatte tilsynene. Men ved 
akkreditering er det en forudsætning, 
at der er et kvalitetssikringssystem 
på plads, og det bygger på en massiv 
mængde af dokumenter. Ved akkre-
ditering undersøges ikke subjektive 
forhold eller den konkrete interaktion 
mellem ledelse, medarbejdere, bor-
gere og pårørende.  

Udfordringen fremover bliver derfor 
at udvikle generiske tilsynskoncepter, 
hvor der anvendes et minimum af 
ressourcer på at sikre viden og gen-
nemsigtighed samt et maksimum af 
læring og udvikling inden for kerne-

Linda Schumann Scheel arbejder 
som ekstern konsulent bl.a. med 
kvalitetsudvikling og tilsyn på kom-
munale institutioner. 
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[aF sygeplejerske, Cand.pæd. Og ph.d. linda sChUMann sCheel]

Det kommunale tilsyn er 
kommet for at blive

ydelserne såsom pleje og omsorg til 
borgerne.  

Lovforslaget ”L 177 Forslag til lov om 
ændring af lov om social service, lov 
om retssikkerhed og administration 
på det sociale område og sundheds-
loven samt ophævelse af lov om 
forebyggende hjemmebesøg til ældre 
m.v.” kan læses på www.ft.dk.

  FOrkanT@dsr.dk 
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I begyndelsen af april skrev vores nye 
sundhedsminister, Bertel Haarder, et 
debatindlæg, der handlede om tvangs-
foranstaltninger i psykiatrien. Som 
så mange andre havde han et bud 
på, hvordan man nedbringer tvang 
i psykiatrien. Indlægget handlede 
ikke om økonomi og normeringer. I 
al sin enkelthed slog han til lyd for, 
at ansatte i psykiatrien skal lære af 
de behandlingstiltag, der fungerer. 
At ansatte i psykiatrien skal arbejde 
på tværs af sektorer, strukturer og 
institutioner. Personalet skal i det hele 
taget ”turde” tænke nyt og anderledes. 
Han beskrev de mange kreative og 
innovative ideer, der allerede eksiste-
rer rundt om på landets psykiatriske 
hospitaler og institutioner. Ideer, som 
nedsætter brugen af tvang og højner 
de psykiatriske patienters livskvalitet.

kreative løsninger
Flere hænder og bugnende penge-
kasser ikke nødvendigvis løsningen 
på alt. Min erfaring som leder har 
igennem tiden vist mig, at der også er 
en anden vigtig komponent, der skal 
opfyldes, når man skal løse proble-
mer eller tænke nyt, nemlig ledelsens 
kommunikative evner. Det er korrekt, 
at det på landets psykiatriske senge-
afdelinger og bosteder bobler med 
kreative løsninger, når man skal passe 
en patientgruppe, som til tider er 
meget ”autonome” i deres opfattelse 
af virkeligheden.

På mit eget sengeafsnit har vi f.eks. 
indført en ordning med forløbsko-
ordinatorer a la dem, der findes på 
medicinske afdelinger. Ordningen er 
målrettet mod de 1-2 pct. psykiatriske 
patienter, som ikke kan rummes i det 
psykiatriske sundhedstilbud. I al sin 
enkelthed går ordningen ud på, at en 
sygeplejerske følger patienterne hjem 
fra afsnittet, har kontakt til varmestuer, 
naboer, gadepræst, købmanden og 
familien. Hvis patienten bliver syg, 
kan alle de implicerede parter til en-
hver tid kontakte sygeplejersken eller 
afdelingen. Hvorefter der samarbejdes 
om at løse problemerne på patientens 
præmisser. Det unikke ved projektet 
er, at det både er de officielle behand-
lere, læger og sygeplejersker og det 
uofficielle netværk, naboer, købmænd 
og varmestuer, der samarbejder.

Afsnittet har fem patienter i dette for-
løb. Disse fem har tidligere tegnet sig 
for et overvældende antal indlæggel-
ser og tvangsforanstaltninger. De fire 
af dem har stort set ikke været indlagt, 
siden de kom med i ordningen.
En succeshistorie? – Ja. En funktion, 
der med lethed kunne indføres på an-
dre psykiatriske afdelinger? – Ja. Men 
ingen i vores lokale ledelsessystem 
har vist særlig interesse for projektet. 
Selvom afsnittet har reklameret for 
projektet op og ned ad stolper. Selv om 
projektet har haft positive økonomiske 
og ikke mindst menneskelige betyd-

ninger. Hvorfor er det, at ingen viser 
interesse for disse kreative ideer? 

en lille kulturanalyse
Lad os starte et andet sted, nemlig 
med en lille kulturanalyse. Tradi-
tionelt er den psykiatriske kultur en 
”lukket kultur”. Gennem århund-
reder har den været præget af låste 
døre, raslende nøgler og tommetykke 
læderbælter. Det er en kultur, der 
også er præget af, at det omgivende 
samfund ikke ønsker at se de sinds-
syge patienter.

Den lukkede kultur, tabuerne og uvi-
denheden eksisterer stadig i 2010.
Men har psykiatrien ikke forsøgt at 
fortælle om forholdene, den moderne 
medicin, og hvorfor der benyttes 
tvang? Både og. Min påstand er, at vi 
i psykiatrien har et kommunikations-
problem. Det problem holdes i live af 
dårligt uddannede og dårligt funge-
rende ledere. 

Alle, der har arbejdet med ledelse, 
ved, at en leders fornemste evne er 
evnen til at kunne kommunikere. 
En leder skal kunne kommunikere 
internt i virksomheden og eksternt til 
omverdenen. Evner en leder ikke det, 
bør vedkommende ikke arbejde med 
ledelse. Så enkelt kan det siges.
Rigtig mange af de ledere, der er 
ansat både i mellemlederstillinger 
og overordnede stillinger inden for 

Kost de dårlige ledere ud

Hvis vi i psykiatrien skal lære af hinandens innovative ideer og dermed 
ændre psykiatriens omdømme, skal vi på ledelsesgangene evne at kom-
munikere og tænke nyt. Det er ledernes opgave at bekæmpe den lukkede 
kultur og ved hjælp af moderne ledelse modernisere psykiatrien. 

[aF lOne nørgaard Møller • FOTO: ThOMas søndergaard]
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E
t ledigt øjeblik

psykiatrien, har ikke skyggen af en le-
deruddannelse. Det betyder desværre, 
at disse ledere ikke har en basal viden 
om, hvad f.eks. kommunikation har af 
betydning for ledelse af en virksomhed.

Min holdning er, at alle nuværende lede-
re og ikke mindst kommende ledere skal 
have et minimum af viden om ledelse og 
dermed også en viden om kommunika-
tion. Måske burde man i den offentlige 
sektor gå et skridt videre og indføre et 
autorisationsbevis for ledere. En ledelses-
autorisation, der skal holdes ved lige ved 
hjælp af dokumenterede lederevner.

Hvis vi i psykiatrien skal lære af hinandens 
innovative ideer og dermed ændre psykiatri-
ens omdømme, som Bertel Haarder foreslår, 
skal vi på ledelsesgangene evne at kommu-
nikere og tænke nyt. Det er ledernes opgave 
at bekæmpe den lukkede kultur og ved hjælp 
af moderne ledelse modernisere psykiatrien.

  FOrkanT@dsr.dk

Blå bog
lone Nørgaard Møller er afdelingssygeplejerske på 

Århus Universitetshospital, risskov.

bestyrelsesmedlem i lederforeningen, Dansk Syge-

plejeråd.

Dpl. Stud MPM. Har arbejdet med ledelse i 13 år. 

Gift og har et barn. 

er i gang med at opstarte sit eget firma ledelses-

kompagniet, der arbejder med udvikling af 

velfærdsledelse. 
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Hvordan forbereder og afvikler vi 
en rigtig god samtale med patienter, 
der skal hjem? Det spørgsmål valgte 
sygeplejersker på Kardiologisk afdeling 
på Slagelse Sygehus sidste år at arbejde 
med som et af flere eksperimenter i 
Dansk Sygeplejeråds pilotprojekt om 
fagidentitet ”Læring, fagidentitet og pro-
fessionel udvikling på arbejdspladsen”.

Projektet benyttede sig af såkaldt 
aktionslæring, hvor sygeplejersker 
lavede praktiske eksperimenter med 
centrale problemstillinger i hverda-
gen. Efterfølgende diskuterede de 
forløbene for at blive klogere på den 

praksis, som de ville undersøge. Det 
førte til, at de på én gang udviklede 
den faglige indsats og deres klarhed 
på, hvad sygeplejearbejdet egentlig er, 
dvs. fagidentiteten. 

”Der er ingen tvivl om, at projektet 
bevidstgjorde deltagerne om deres 
fagidentitet. Arbejdsmetoden har 
samtidig tydeligt ført til en forbedring 
af kvaliteten, fordi der blev skabt rum 
til og forståelse for vigtigheden af sy-
geplejefaglig refleksion,” siger Karin 
Flittner, som var ledende oversygeple-
jerske for afdelingen under projektet. 
Hun konkluderer, at både patienter og 

personale havde gavn af det systema-
tiske arbejde med fagidentitet. 

For afdelingen krævede projektet først 
og fremmest, at der blev sat tid af til 
det, bl.a. til møder med konsulenter 
fra Professionsinstituttet KLEO fra 
Professionshøjskolen UCC. De var 
med til at skyde projektet i gang og til 
opfølgende møder undervejs. Des-
uden stod KLEO for fire afrundende 
møder med lederne.

”Ved evaluering af pilotprojektet gav 
deltagerne udtryk for, at den tid, der 
var blevet anvendt på projektet, var 

hvad kan du, og hvad kan jeg? det baner vej for bedre løsninger for patienterne og en mere 
spændende arbejdsdag, når sygeplejersker – og de andre i teamet – bliver afklarede om de-
res faglige identitet.

[aF Marianne BOM, jOUrnalisT]

en klar faglig profil gavner      patienterne
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For sygeplejerskerne i 
Kardiologisk afdeling, 
Slagelse Sygehus, er en 
vigtig opgave at gøre 
patienterne så trygge som 
muligt ved at skulle hjem. 
Afdelingen har deltaget i 
Dansk Sygeplejeråds pi-
lotprojekt om fagidentitet 
”Læring, fagidentitet og 
professionel udvikling på 
arbejdspladsen”.
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givet godt ud, og at det fremadrettet 
ville være værdifuldt at udvikle meto-
den,” siger Karin Flittner.
 
Mere spændende hverdag
Men hvorfor har sygeplejersker brug 
for at definere fagidentitet? Ved alle 
ikke, hvad det er? Nej, siger ledende 
konsulent Mikael Axelsen fra KLEO.

”Vi siger alle sammen inden for 
professioner som lærere, pædagoger 
og sygeplejersker, at vi ved godt, hvad 
det er, vi skal i vores fag. Men når du 
går folk på klingen og spørger: ”Hvad 
er det præcis, der er jeres særlige 
faglighed?” så er de ikke nødvendigvis 
enige,” siger Mikael Axelsen.

For den enkelte kan det føre til en 
mere spændende hverdag at diskutere 

kernen af faget med fagfæller. Men 
den helt centrale begrundelse for at 
gøre det er, at kerneopgaven bliver 
løst bedre, når alle i et team kender 
deres fags værd, og faggrupperne har 
klare snitflader til hinanden, mener 
Mikael Axelsen. På den måde kom-
mer teamet til at trække på det bedste 
fra alle, og ressourcerne bruges mest 
effektivt til gavn for patienterne. 
F.eks. medførte projektet, at man på 
afdelingerne fik en diskussion om af-
grænsningen mellem SOSU-assisten-
ternes arbejde og sygeplejerskernes. 

”På den afdeling var der flere SOSU-
assistenter end sygeplejersker, og det 
ledte til diskussioner blandt sygeple-
jersker om, hvad er det særlige, vi 
kan? Da sygeplejerskerne fik snakket 
om det, rejste det et behov for at tale 
med de andre faggrupper om, hvad 

det særlige var, de kunne, og derefter 
om, hvem der så skulle gøre hvad,” 
fortæller Mikael Axelsen.

I den slags diskussioner er ledelsen 
helt central, påpeger han, for medar-
bejderne kan sjældent forandre hver-
dagen alene. Det kræver ofte ændrede 
strukturelle og kulturelle rammer, 
som ledelsen har den afgørende ind-
flydelse på og ansvar for.

Tomhændet fra slikbutik 
”Det er ekstremt demotiverende, hvis 
ikke ledelsen får skabt mulighed for 
at følge op på udviklingsarbejdet. 
Det kan sammenlignes med at blive 
inviteret ind i en slik- eller vinbutik 
og tale om, hvad det kunne være 
spændende at prøve og så at blive 
lukket ud igen uden at få noget med,” 

siger Mikael Axelsen.

Dansk Sygeplejeråd har 
taget initiativ til projek-
terne om fagidentitet. 
Ønsket er at gå imod 

tendensen til, at travlhed og effektivi-
seringer forringer mulighederne for 
at drøfte faglig udvikling på arbejds-
pladserne, siger næstformand Dorte 
Steenberg.

”Som udgangspunkt er det arbejds-
givernes ansvar at sørge for, at der 
sker udvikling på arbejdspladserne, 
og Danske Regioner har da også 
vist interesse for det her. Men vi har 
måttet sande, at det i dette tilfælde 
var nødvendigt selv at sadle hesten 
og så prøve at se, om vi ikke kunne 
sætte noget mere i gang ved at være 
dem, der tog initiativet,” siger Dorte 
Steenberg.

  FOrkanT@dsr.dk 

gode råd til ledere
bak op om processen med at afklare 

fagidentiteten, få diskussionerne inte-

greret i hverdagen og vær lydhør.

brug afklaringen til at fordele arbejdet 

rationelt i de tværfaglige team. 

Hav altid fokus på kerneopgaverne – 

det er løsningen af dem, som du skal 

forbedre.

ban vejen for, at der er en struktur 

og en kultur på arbejdspladsen, som 

understøtter den ønskede udvikling.

Husk at være tydelig om, hvad der er 

til diskussion, og hvad der ikke er. Skab 

ikke forhåbninger om, at et urokkeligt 

grundvilkår kan ændres. 

overvej at få en ekstern konsulent til at 

hjælpe med processen.

projekter om fagidentitet
Dansk Sygeplejeråd har taget initiativ 

til to pilotprojekter om afklaring af fagi-

dentitet. Det ene projekt (omtalt i artik-

len) blev afviklet i 2009 på Sygehus Vest 

i Kreds Sjælland og i Psykiatrisk Center 

amager i Kreds Hovedstaden. Sam-

arbejdspartner: Professionshøjskolen 

UCC’s forsknings- og udviklingscenter 

Kleo. i det andet projekt deltog over-/

afdelings- og udviklingssygeplejersker 

fra region Hovedstaden i begyndelsen 

af 2010 i et forløb baseret på såkaldt 

filosofisk vejledning. Formålet var at 

styrke deltagernes indsigt i, viden om og 

kvalificering af, hvordan man kan skabe 

plads til faglig undren og udvikling i en 

personalegruppe. Samarbejdspartner: 

Danmarks Pædagogiske Universitets-

skole ved aarhus Universitet. Projek-

terne er ikke endeligt evalueret.

en klar faglig profil gavner      patienterne

kilde: Mikael axelsen, kleO.  
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Af BiRgit BRuNsted, jouRNAlist

Det nye projekt ”Patientsikkert Sygehus” fik luft under vingerne på en stor Patientsikker-
hedskonference i København den 26. april, hvor knap 400 sundhedsprofessionelle deltog.

”Patientsikkert Sygehus” er et meget ambitiøst projekt. I løbet af tre år skal fem udvalgte 
modelsygehuse vise, at det er muligt at sænke dødeligheden med 15 pct. og skader på 
patienterne med 30 pct. Arbejdet vil foregå med ekspertbistand fra det amerikanske Insti-
tute for Healthcare Improvement, IHI, som har stor erfaring på området. Men projektet 
afhænger af, at sygehusledelsen går forrest. Uden en 100 pct. dedikeret ledelse er projektet 
ikke bæredygtigt, siger IHI’s leder Don Berwick. Det er ledelsen, der skal sætte patientsik-
kerhed øverst på dagsordenen, være sponsor for de tværfaglige team og sikre opfølgning. 

Målene skal nås ved at ændre kulturen på sygehusene: Først og fremmest skal ”vi plejer” 
aflives, og dårlige vaner og uhensigtsmæssige arbejdsgange skal ændres til nytænkning 
og innovation. Det sker bl.a. ved, at personalet foretager tidstro målinger ved patientens 
seng og får data hurtigt tilbage, så de med det samme kan handle på fejl og ændre poten-
tielt farlige procedurer. Det betyder også, at man omgående kan registrere fremskridt – en 
afgørende motivation for personalet. Lykkes dette arbejde, har Patientsikkert Sygehus po-
tentiale til at transformere hele det danske sundhedsvæsen. Ikke kun fordi det vil spare liv 
og nedbringe antallet af patientskader, men fordi personalet har lært at tænke innovativt og 
kan arbejde på nye måder til gavn for patienterne, så sikkerhed og kvalitet går hånd i hånd. 
Mantraet er ”hvis de andre kan, så kan vi også”, som det udtrykkes af klinikchef Beth Lilja, 
leder af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der står bag projektet sammen med Danske 
Regioner og Trygfonden, som har doneret 100 mio. kr. til formålet. 

Lederne skal gå forrest i kampen for

patient    sikkerhed
Hvis projekt Patientsikkert sygehus lykkes, vil det have potentiale til grund-
læggende at ændre hele det danske sundhedsvæsen. Men det kræver en 
stærk og dedikeret ledelse.
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Lederne skal gå forrest i kampen for

patient    sikkerhed
Charter for patientsikkert sygehus
• Vi arbejder systematisk på at optimere behandlingsresultater og patientsikkerhed.

• Vi sætter os som mål at reducere patientskader med 30 pct. og mortalitet med 15 pct. senest ved udgangen af 2012.

Vi opnår dette ved at:

• Forebygge utilsigtede hændelser som unødige hjertestop, hospitalsinfektioner, tryksår, medicineringsfejl, kommunikationsbri-

ster og forsinkelser i behandlingen.

• Inddrage patientsikkerhed i alle organisatoriske, administrative og kliniske dispositioner.

• Lære af verdenselitens bedste resultater

• Åbent dele mål og resultater med andre og medvirke i spredning.

• Inddrage patienter og pårørende som ressource i arbejdet for at fremme patientsikkerhed.

Vi har sat os disse mål, idet vi mener, at:

• Sygehuset har et særligt ansvar for at varetage patienternes sikkerhed.

• Det er menneskeligt at fejle, men man skal lære af de fejl, der sker.

Vi stræber efter at behandle patienter helt sikkert – hver gang.

De fem udvalgte sygehuse
• Hillerød Hospital

• Næstved Sygehus

• Sygehus Thy-Mors

• Kolding Sygehus

• Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Læs interview med de tre øverste side 34-39.
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Sue Gullo fra Healthcare Improve-
ment, IHI, er lige kommet tilbage fra 
en rundrejse sammen med Dansk Sel-
skab for Patientsikkerhed til de danske 
sygehuse, der har vist sig interesserede 
i at deltage i projekt ”Patientsikkert 
Sygehus”. Begejstringen lyser ud af 
hende, da hun fortæller, at det har 
været en utrolig positiv oplevelse:

”Jeg kommer som en fremmed i 
deres hus, og på alle niveauer var de 
meget åbne om deres fejl og succeser 
og sagde, at de ønskede at blive en 
del af dette arbejde for at rette op på 
tingene. Folk har været så opfyldt af 

energi fra ”Operation Life”, at de vil 
gå videre. Alle ville være med, fordi 
de ved, det kan ændre plejen, for dette 
arbejde går ud på at spørge, hvad de 
kan gøre for patienten, og så kommer 
de selv med en løsning.”

Sue Gullo har været med til at gen-
nemføre den amerikanske 100.000 
Lives-kampagne, som herhjemme in-
spirerede til Operation Life. Hun er i 
Danmark for at yde ekspertbistand til 
de sygehuse, der indgår i ”Patientsik-
kert Sygehus”, og de næste tre år vil 
hun være i Danmark hver femte uge.
Sue Gullo har haft fingrene dybt nede 

i den praktiske sygepleje i de 30 år, 
hun har været sygeplejerske. Hun 
har oplevet mange uhensigtsmæssige 
arbejdsgange og rutiner, hvor man 
bare gør, som man plejer, hvilket har 
medført fejl og skader på patienterne. 
Men hun har også oplevet, hvor langt 
man kan komme, når man ser på 
indgroede vaner med friske øjne og i 
mange tilfælde blot bruger sin sunde 
fornuft.

Det er vigtigt for hende, at hendes 
danske kolleger ikke tror, hun kom-
mer rejsende fra USA for at fortælle 
dem, hvad de skal gøre. For de behø-

Patientsikkerhed skal være en del af arbejdet, og vi skal lære at fortælle hinanden patienthistorier, 
så alle kan lære af det. det er patienthistorierne, der virkelig flytter noget, og de er meget bedre 
end statistikker, siger sygeplejerske sue gullo, amerikansk ekspert i patientsikkerhed.

Af BiRgit BRuNsted, jouRNAlist • foto: jAkoB BoseRuP

Lederne skal støtte med       hjerte og fornuft
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ver ikke en konsulent til at fortælle 
dem, hvis de gør noget forkert. Det 
ved de bedst selv.

”Men i IHI ser vi mange problemer 
og løsninger, som vi kan bringe til 
Danmark, og vi kan støtte de team, 
der skal rette op på tingene,” siger 
Sue Gullo, der roser det gode arbejde, 
der er udført i Danmark i forbindelse 
med Operation Life.

”Jeg hørte overalt, at kulturen i Dan-
mark har ændret sig, og at læger og 
sygeplejersker arbejder godt sammen. 
I har ikke det hierarki, vi har i USA. 

Men er de forskellige sygehuskulturer 
ikke et problem?
”Sjovt nok talte vi på vores morgen-
møde netop om det. Vi kommer for-
skellige steder fra og har forskellige 

titler, men alligevel ligner vi hinan-
den. Vi har alle de samme basale pro-
blemer, lige meget hvilket land man 
er i, selv om nogle af løsningerne kan 
være lokale.”

Hvor vigtig er ledelsens rolle?
”Lederne skal støtte det 200 pct. med 
hjerte og fornuft. Det må ikke bare 
være tomme ord,” siger Sue Gullo 
meget bestemt.

”Lederskab betyder, at patientsik-
kerhed skal være en del af arbejdet. 
Lederne skal tage patientsikkerheds-
runder med personalet og spørge 
dem om problemer med sikkerheden, 
og hvordan vi kan løse dem, og de 
skal sikre sig, at der også bliver fun-
det løsninger.”

Hvordan kan ledelsen motivere medar-
bejderne?

”De skal have øje for noget af det 
spild, der er i systemet, og finde ud 
af, hvordan de kan fjerne de barrierer, 
der bremser løsningerne. Og de skal 
spørge patienterne, hvad de har brug 
for, og hvad de ikke har brug for – det 
ved de meget bedre.”

Ledelsen skal også mødes regelmæs-
sigt med sygeplejersker og læger for 
at rapportere resultaterne: 
”Hver gang du løfter bevidsthedsni-
veauet til et andet led i organisatio-
nen, hjælper det med til at komme 
videre. Uden lederskab går det ikke 
fremad,” siger Sue Gullo.

Men nogle gange er det svært at få 
lægerne med:
”De har været på universitetet, så de 
ved nok, hvordan tingene skal gøres 
og bryder sig ikke om standardise-

ring. Men det gør arbejdet lettere, 
så man kan fokusere på patienten, 
og har man en standardmetode, kan 
man finde og måle huller. Det er 
nemlig konsekvent, hvad vi ikke gør, 
Og hvordan kan vi så få systemet til 
at hjælpe os? Her hjælper det med 

samarbejde, respekt og opbyggelse af 
et tillidsforhold mellem læger og sy-
geplejersker. Vi har samme mål, men 
ser forskelligt på patienterne.”
Et afgørende element i hele projektet 
er kommunikation: ”Storytelling skal 
være et nøgleelement i kommunika-
tionen. Vi skal dele patienthistorier 
med hinanden i hele hospitalet Det 
er dem, der virkelig flytter noget, de 
er meget bedre end statistikker. Og 
vi skal sætte plakater op på væggene, 
der fortæller, at i dag reddede vi tre 
patienters liv,” siger Sue Gullo.  

Alt eller ingenting
Der har været mange omvæltninger i det 
danske sygehusvæsen. Hvad nu, hvis sy-
geplejerskerne siger: ”Åh nej, ikke igen!”?
”Hvis din opmærksomhed er rettet 
mod patienten, hjælper dette projekt 
med at fokusere og vil resultere i 
bedre pleje.” siger Sue Gullo.

”Alle vi klinikere ved, hvad vi skal 
gøre for patienterne, men der er ofte 
en forskel mellem, hvad vi ved, vi skal 
gøre, og hvad patienten rent faktisk 
får. Dette projekt vil få folk til sam-
men at se på systemerne, og hvordan 
vi gør dem sikre. For vi ved, at det er 
menneskeligt at fejle.”

Sue Gullo taler om tjeklister, hvor 
alle stopper og spørger, ”om vi nu har 
gjort det, vi skal”.

Lederne skal støtte med       hjerte og fornuft

Sue Gullo har siden 2005 været administrerende direktør for det amerikanske Institute 

for Healthcare Improvement, IHI. Hun er uddannet sygeplejerske med 30 års erfaring 

og har arbejdet i IHI siden 1995, hvor hun deltog i instituttets banebrydende projekt 

med at forbedre resultatet for fødende og for tidligt fødte børn. Sue Gullo har været 

Director of Women’s Services i IHI, hvor hun især arbejdede med sundhed for mødre 

og børn, med kræftpatienter og medicinsk-kirurgisk sygepleje. Hun har som medlem af 

IHI’s fakultet arbejdet med at forbedre obstetrisk pleje de sidste 15 år.

Patientsikkerhed er Sue Gullos fokus. Hun har arbejdet med patientsikkerhed over hele 

verden, og hun var leder af 100.000 Lives Campaign i Wales, UK. 

Sue Gullo bor i Massachusetts, USA, med mand og børn.

Blå bog
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”Men det skal foregå i et team, for så bliver 
det lettere at stille hinanden til ansvar. At få 
en sygeplejerske til at krydse bokse af er totalt 
ubrugeligt. Konceptet er ”alt eller ingenting”, 
og patienten er i centrum. Hvis en patient 
eksempelvis har lungebetændelse, er der fem 
komponenter, og du får kun credit, hvis du gør 
det hele. Og tro mig, det ville du ønske, hvis du 
selv var patient. Ellers er plejen utroværdig.”

Målet er at bruge mere tid ved sygesengen, 
siger Sue Gullo.

”Ingen fokuserer på patienten, hvis dét, der 
er gået forud, er alt for besværligt. Vi bruger 
en masse tid på at lede efter ting og samle 
dem sammen. Men hvis man ved, man er i en 
position, hvor man kan ændre de ting, man 
er frustreret over, får man ny energi. Og det 
er en fantastisk kraft at indgyde personalet ny 
energi.”

Vilje, ideer, udførelse
Men hvordan sikrer man, at projektet bliver ved 
efter tre år?
”Det handler om vilje, idéer og udførelse. Vi har 
alle viljen til at gøre det rigtige. Det er derfor, vi 
er i faget. Der er masser af idéer, men det kan 
gå galt, når man udfører idéerne, og så sender 
man folk på efteruddannelse i stedet for at se 
på, hvad vi gør hver dag.”

Og så må projektet aldrig kun afhænge af én 
person:

”Det er ikke op til folk – det skal ind i syste-
met. Vi har en test, hvor vi spørger en leder: 
”Hvis du rejser i morgen, ville det så forsvinde 
med dig?” For hvis det er én person, der leder 
og tjekker hver dag, nytter det ikke, hvis den 
person rejser.”

”Det kan blive ved med at forbløffe mig, at det 
jo ikke er rocket science – ofte handler det om 
helt almindelig sund fornuft."

  foRkANt@dsR.dk 
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Patientsikkert Sygehus 

Kampagnen ”Patientsikkert Sygehus” er et samarbejde mellem Dansk 

Selskab for Patientsikkerhed, Danske Regioner og Trygfonden.  Arbejdet 

skal foregå i samarbejde med det amerikanske Institut for Healthcare 

Improvement (IHI). Trygfonden har investeret 100 mio. kr. i projektet.

Målet er at nedbringe dødeligheden på sygehusene med 15 pct. og 

patientskader med 30 pct. Herudover vil sygehusene opstille lokale mål.

Hvert år bliver 100.000 danske patienter udsat for sygehusinfektioner, 

forkert medicin og andre fejl og skader. I 2009 modtog Dansk Patient-

sikkerhedsdatabase 30.000 rapporter om utilsigtede hændelser fra 

sygehuspersonale.

Fem spor
IHI anbefaler, at arbejdet foregår i fem spor: 

•	 Ledelse

•	 Pleje	og	behandling	på	intensive	afsnit

•	 Pleje	og	behandling	på	sengeafdeling

•	 Medicinhåndtering

•	 Pleje	og	behandling	ved	kirurgi.

Indholdet i hvert spor er i overensstemmelse med Den Danske Kvalitets-

model. Hvert spor består af pakker, som indeholder en række elemen-

ter, der hver især er udtryk for best practice i forhold til et afgrænset 

område, som f.eks. en tryksårspakke eller en sepsispakke.

Sygehusene forpligter sig til, at alle pakker implementeres på alle rele-

vante afdelinger. Efter anbefaling fra IHI vil arbejdet basere sig på Model 

for Improvement (Forbedringsmodellen).

Tværfaglige team
Det er centralt i projektet, at forbedringer skabes ved test i den kliniske 

praksis, og det forudsættes, at der udpeges tværfaglige team for hvert 

af de fem spor. Der planlægges en række aktiviteter i projektet, der skal 

sikre optimal læring og erfaringsudveksling på tværs af sygehusene.

Sygehusdirektionens opgaver er:

•	 At	have	patientsikkerhed	på	dagsordenen	og	implementere	ledelses-

sporet.

•	 At	være	sponsor	for	tværfaglige	team	og	sikre	tæt	opfølgning	på	

aktiviteter og mål.

•	 At	fjerne	strukturelle	forhindringer	for	forbedringsarbejdet.

Patientsikkert Sygehus skriver logbog, hvor interesserede dag for dag 

kan følge begivenhederne på www.sikkerpatient.dk/PatientsikkertSyge-

hus/logbog.aspx

Mere viden om Patientsikkert Sygehus findes her:  www.sikkerpatient.dk, 

www.regioner.dk og www.trygfonden.dk
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Det er ikke hver dag, man får chancen 
for at møde en mand, som selv de 
kritiske, amerikanske medier kalder 
”idealist”, og som har ført en utræt-
telig kamp for kvalitet i sundhedsvæ-
senet og patientsikkerhed. To ting, der 
hører sammen som surbrød og fedt.
Don Berwick, som er uddannet 
pædiater og nu også professor på Har-
vard, begyndte at arbejde med kvalitet 
og patientsikkerhed først i 1980’erne, 
hvor man stort set ikke kendte begre-
bet. Siden er han stædigt blevet ved: 
”Hele min karriere har handlet om 
at finde på en bedre måde at gøre 
tingene på.” 

For nylig udnævnte præsident Barack 
Obama Don Berwick til leder af 
Centers for Medicare & Medicaid Ser-
vices. En monsterorganisation med 
et astronomisk budget og et ry som 
øretævernes holdeplads. Bl.a. skal den 
gennemføre Obamas sundhedsplan.

Don Berwick grundlagde i 1991 
International Institute of Healthcare 
Improvement, IHI, som stiller deres 
ekspertise til rådighed for ”Patientsik-
kert sygehus”. Siden har han stået 
i spidsen for en række innovative 
projekter, der efterhånden strækker 
sig over hele verden.

Patienten er chefen
Don Berwicks hele filosofi går ud 
på, at det ikke er personalet, det er 
galt med, for alle vil gerne gøre deres 
bedste, men den måde, systemerne er 
udformet på:
”Den vigtigste faktor i arbejdet med 
patientsikkerhed er, at det er menne-
skeligt at fejle. Vi skal skabe en kultur, 

hvor frygten for at indrømme fejl er 
elimineret. Vi skal bevæge os fra en 
kultur af frygt og hemmeligheder til 
en kultur af åbenhed. Vi skal ændre 
arbejdsmiljøet, så det tager vores skrø-
belighed i betragtning, for de fleste 
fejl opstår ud af den skrøbelighed,” 
siger Don Berwick.

Og personalet skal se patienterne som 
ligeværdige partnere:
”Jeg mener, at patienterne skal vide 
alt. Vi bygger på viden, og den har 
patienten. Det er patienternes ge-
nerøsitet og indsigt, der skal hjælpe 
os videre, og hvis vi indså det, ville 
plejen blive bedre – for hvem har lyst 
til at være hjælpeløs?”

”Jeg husker engang, jeg stod ved en 
sygeseng sammen med en sygeple-
jerske, som sagde til patienten: ”You 
are the boss.” Det var et så værdigt og 

kraftfuldt udsagn, der udtrykker ”jeg 
er her for at hjælpe dig”. Jeg glemmer 
det aldrig.”

Sygeplejerskerne fører an
Det må være svært ikke at tænke i penge, 
når man taler om sådan et projekt?
”Ja, man har brug for flere penge,” 
svarer Don Berwick, ”men hvis man 
kan få alle til at arbejde sammen, kan 
man udrette mere med mindre. Vi 
kan få mere sundhed for færre penge, 
hvis vi er smarte nok. Og de 100 
mio. kr., Trygfonden har givet, kunne 
meget vel være den bedste investering 
nogensinde i Danmark, hvis man 
virkelig leverer resultater.”

  foRkANt@dsR.dk 

Af BiRgit BRuNsted, jouRNAlist

Vi skal skabe en kultur på sygehusene, som er præget af åbenhed, og hvor frygten for at fejle er 
elimineret, siger professor don Berwick, som hele sin karriere har arbejdet med kvalitet og patient-
sikkerhed.

IHI
Institute for Healthcare Improve-

ment, IHI, er en uafhængig non-profit 

organisation, som er med til at udføre 

forbedringer inden for sundhedsom-

råder over hele verden.

IHI arbejder for at fremskynde 

forbedringer ved at opbygge vilje til 

forandring, fremme lovende koncep-

ter for patientpleje og ved at hjælpe 

sundhedssystemerne med at gøre 

disse idéer til virkelighed.

IHI blev grundlagt i 1991 og har base i 

Cambridge, Massachusetts, USA.

Se mere på www.ihi.org/ihi

Fejl opstår af skrøbelighed
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”det vigtige er at få systematiseret daglig-
dagen og få data, vi kan reagere på. de er med 

til at holde fokus, så vi ved, om det er noget, 
vi tror, eller om det virkelig er sådan,” siger 

vicedirektør Aase Bjerring, Næstved sygehus.

Patientsikkerhed



34 35

Da Forkant første gang talte med vi-
cedirektør Aase Bjerring fra Næstved 
Sygehus, havde sygehuset meldt sig 
som interesseret i at deltage i projekt 
”Patientsikkert Sygehus”, og Aase 
Bjerring sagde: ”Vi kan da godt tabe 
pusten ved tanken om, at det bliver 
os, men vi er klar til at gå i gang.”
Nu viser det sig, at Næstved Sygehus 
faktisk er udvalgt til at være mo-
delsygehus, så vi har ringet til Aase 
Bjerring og spurgt hende, om hun har 
tabt pusten? Og det har hun da, men 
siger også, at hun glæder sig:

”Vi meldte os, fordi vi synes, det er 
et spændende projekt, som til fulde 
følger op på ”Operation Life”, så det 
hænger godt sammen, og Patientsik-
kert Sygehus går også fint hånd i 
hånd med den danske kvalitetsmo-
del.”

”Næstved Sygehus har arbejdet 
meget med patientsikkerhed, men vi 
har et vanskeligt udgangspunkt, bl.a. 
fordi vi har en population af kroniske 
patienter og patienter med overvægt, 
så der er et stort forbedringspoten-
tiale. Men vi ser muligheden for, at 
Patientsikkert Sygehus vil skabe en 
sammenhængskraft for hele syge-
huset, hvor alle medarbejdere vil 
arbejde målrettet for kvalitet og pa-
tientsikkerhed,” siger Aase Bjerring.

Positiv holdning
Men risikerer du ikke, at basissygeple-
jerskerne vil sige: ”Nu igen – der har 
været så mange nye projekter, og vi 
har så travlt”?
”Det kan man selvfølgelig altid op-
leve,” siger Aase Bjerring, ”men det 
er ikke en beslutning, vi har trukket 

ned over hovedet på dem. Sygehus-
ledelserne har spurgt alle afdelings-
ledelser, om de kunne tænke sig at 
gå ind i det arbejde, og der har været 
en positiv holdning. De har sagt ja, 
og deres opbakning er vigtig for at 
kunne implementere det i en travl 
hverdag.”

Aase Bjerring venter sig meget af 
samarbejdet med Institute for Healt-
hcare Improvement, IHI, som har be-
søgt Næstved Sygehus sammen med 
Dansk Selskab for Patientsikkerhed.
”Vi kan lære meget af IHI, deres præ-
sentationer var interessante, og det 
var inspirerende at høre Sue Gullos 
erfaringer med at gøre tingene på en 
anden måde.”

Ledelsens holdning er afgørende for, 
at projektet skal lykkes, siger Aase 
Bjerring: 

”Vi har gennem et par år arbejdet 
med, at ledelsen går patientsikker-
hedsrunder, hvor fokus er, hvad der 
kunne ske af utilsigtede hændelser, 
og hvordan vi forebygger dem. For vi 
må anerkende, at vi har utilsigtede 
hændelser, indberette dem og gøre 
noget ved dem.”

”Det vigtige er at få systematiseret 
dagligdagen og få data, vi kan reagere 
på. Vi vil gerne have målbare data, 
fordi de er med til at holde fokus, så 
vi ved, om det bare er noget, vi tror, 
eller om der virkelig er resultater. 
Nogle vil stritte imod og vil have den 
faglige mulighed for selv at reagere: 
”Det er mit arbejde, og jeg skal nok 
selv finde ud af, hvordan man gør.” 
Men når man arbejder med mange 

kolleger i et team, er man nødt til at 
arbejde sammen.”

Klar tale
Er lægerne positive?
”Lægerne på ledelsesniveau er po-
sitive, men vi kan komme ud for, at 
læger på de enkelte afdelinger ikke 
synes, det er spændende, men deres 
interesse kan stige, når vi får data. Vi 
kan også blive mødt med, at de siger, 
at der ikke er evidens – og det kan 
der komme nogle gode faglige diskus-
sioner ud af.”

I oplægget til Patientsikkert Sygehus 
er der lagt stor vægt på kommu-
nikationsdelen, både til patienter, 
offentlighed og andre sygehuse, og i 
den forbindelse har Næstved Sygehus 
et nyt projekt, der passer som fod i 
hose:

”Som den første region har vi et ko-
deks for klar tale og god patientkom-
munikation. Det handler om, at man 
skal forberede sig til samtalen med 
patienten og komme med gode, klare 
budskaber i et sprog, der ikke virker 
nedgørende, vise respekt, tydeliggøre 
forventningerne til indlæggelsen og 
sikre, at man skaber sammenhæng 
i det forløb, patienten er i. Dette 
kommunikationsfokus skal gå hånd i 
hånd med patientsikkerheden,” siger 
Aase Bjerring og tilføjer:

”I sidste ende vil projekt Patientsik-
kert Sygehus spare tid – alle de der 
”ommere” er spildt arbejde. Vi har 
tiltro til, at det vil hjælpe os, og vi er 
parate."

  foRkANt@dsR.dk 

er en god paraply
Af Birgit Brunsted, journAlist • foto: HAnne loop

Patientsikkerhed

FORKANTPATIENTSIKKERHED
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Der var jubel omkring mødebordet, 
den morgen Sygehus Thy-Mors fik at 
vide, at deres sygehus er blevet ud-
valgt til at deltage i projekt Patient-
sikkert Sygehus.

”Det er rigtig flot, at et lille sygehus 
langt mod vest skal være modelsy-
gehus. Vi er stolte af, at vi er nået 
hertil,” siger Grete Kirk, ortopædki-
rurgisk oversygeplejerske på Sygehus 
Thy-Mors.

”Vort motiv er, at der skal være fokus 
på patientsikkerhed, og dér står vi 
godt. Vi har rigtig gode erfaringer 
fra ”Operation Life” og Det Nationale 
Indikatorprojekt, og vi arbejder også 
med den danske kvalitetsmodel.”
Thy-Mors havde, som de andre inte-
resserede sygehuse, besøg af et team 
fra Dansk Selskab for Patientsikker-
hed og IHI:

”Vi spurgte, de fortalte – det hand-
ler meget om pakkeforløb og om at 
tænke systematisk og tværfagligt. Vi 
skal tænke i processer – vi laver den 
pakke, måler på den indikator, så vi 
har gode pejlemærker. Og ud fra devi-
sen: ”Hvis andre i USA og Storbritan-
nien kan, så kan vi også”, kan vi lige 
så godt tage ved lære af andres gode 
erfaringer.”

Sygehus Thy-Mors, der tager sig 
af hovedparten af behandlinger 
på basisniveau for borgerne i Thy, 
Mors, Hanherred og dele af Salling, 
er prydet med fire ud af fem mulige 
af Sundhedsstyrelsens stjerner, som 
gives på baggrund af sygehusets sam-
lede, faglige kvalitet. Sygehuset har 
en sengeafdeling, operationsafdeling, 

ambulatorier og i alt fire kirurgiske 
specialer, som alle er under orto-
pædkirurgisk ledelse. Ifølge den nye 
sygehusplan for Region Nordjylland 
skal Sygehus Thy-Mors være fuldt 
udbygget akutsygehus, så sygehusets 
fremtid skulle være sikret.

Små sikre sejre
Projektet lægger stor vægt på ledel-
sens rolle?

”Jeg kan sagtens se, at det handler om 
ledelse. Hvis vi ikke bakker tingene op, 
følger dem op og viser resultater, kom-
mer det ikke videre,” siger Grete Kirk.

”Ledelsen skal ud på gulvet og sørge 
for, at kompetencerne er til stede 
overalt, så vi kan levere kvalitet. Vi 
skal ud at have fat i tingene patient-
nært og personalenært. Vi har gode 
erfaringer med patientsikkerheds-
runder. De er med til, at man som 
gulvpersonale har følt sig taget alvor-
ligt af ledelsen.”

”Vi skal gå efter små sikre sejre, så 
man som personale får medejerskab. 
Vi skal have pakkeforløb på tværs i 
huset og skabe en vi-følelse omkring 
projektet hos hele personalet: læger, 
sygeplejersker, social- og sundheds-
hjælpere, rengøringspersonale, og vi 
er i gang med at tænke i det spor.”

Tror du, at medarbejderne er med på 
endnu en forandring i arbejdet?

”Man kan da have svært ved at se sig 
ud af det,” medgiver Grete Kirk, ”men 
nogle af tingene gør vi jo i forvejen. 
Det skulle gerne være enkelt, der er 
mange ting, vi alligevel skal gøre i 

forhold til kvalitetsmodellen, og det 
ligger meget op ad den. Det kan være 
svært at overskue, men der skulle 
gerne komme mere ud end ind.”

Realistiske mål
”Selvfølgelig er der betænkeligheder, 
og det vil kræve arbejde. Men kan 
man se, at det virker på patienten, og 
kan den enkelte medarbejder se, at 
hendes faglighed gør en forskel, giver 
det mening, og det er noget, man kan 
lide som sygehuspersonale.”

Den overordnede ambition for Pa-
tientsikkert Sygehus er at opnå 15 pct. 
reduktion i 30-dages-mortalitet og 30 
pct. reduktion i utilsigtede skader. Er 
de mål realistiske?

”Jeg mener, de er realistiske, men vi 
kommer til at lægge os i selen. Ellers 
har vi også et problem i forhold til tro-
værdigheden. Jeg er sikker på, at vi kan 
nå dem – men der er ingen, der siger, at 
det bliver nemt,” siger Grete Kirk.

Kommunikation er en vigtig del af 
pakken, og Sygehus Thy-Mors vil for 
en stor del benytte både moderne 
teknologi og sætte plancher om 
gode resultater op i forhallen, hvor 
patienterne ser dem. Desuden skal 
resultater og data spredes til andre 
sygehuse, fortæller Grete Kirk:
”Det vil skabe forandringer i orga-
nisationen, og det vil være en anden 
organisation, når vi har været gen-
nem dette og lært at samarbejde på 
en anden måde. Som ledelse har vi en 
særlig forpligtelse til at sætte patient-
sikkerhed øverst på dagsordenen.”

  foRkANt@dsR.dk 

Vi skal tænke i       processer
Af BiRgit BRuNsted, jouRNAlist •  foto: MicHAel Bo RAsMusseN
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Vi skal tænke i       processer
”Patientsikkert sygehus” handler om ledelse, 
og vi skal ud på gulvet og sørge for, at kompe-
tencerne er overalt, så vi kan levere kvalitet,” 
siger oversygeplejerske grete kirk, sygehus 
thy-Mors.
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Allerede da telefonen bliver taget, kan 
man høre glæden i stemmen, som 
tilhører Bente Ourø Rørth, vicedi-
rektør på Hillerød Hospital. Glæden 
skyldes, at hospitalet er blevet udvalgt 
som et af de fem danske sygehuse, 
der skal deltage i projekt Patientsik-
kert Sygehus.

Og man må sige, at de er hurtige på 
aftrækkeren i Hillerød, for på For-
kants spørgsmål om, hvornår de går 
i gang, fortæller Bente Ourø Rørth, at 
hun netop har ansat overlæge Christi-
an von Plessen som projektleder. Han 
er meget erfaren og har en uddan-
nelse i patientsikkerhed fra Institute 
for Healthcare Improvement, IHI.
”Den store udfordring hos os er, at vi 
ikke vil have for mange parallelsyste-
mer kørende. De kliniske afdelinger 
skal ikke opleve, at der den ene dag 
kommer én med et rødt flag og næste 
dag én med et blåt. Det er grunden til, 
at vi ansætter en projektleder, og må-
ske skal vi også have et sekretariat,” 
siger Bente Ourø Rørth.

Spørgsmålstegn udefra
Hospitalet arbejder i forvejen med 
Den Danske Kvalitetsmodel og ak-
kreditering med Joint Commission, 
og Bente Ourø Rørth siger, at disse 
modeller kan være svære at imple-
mentere, hvorimod dette projekt er 
rettet mod den kliniske praksis og 
nemmere at gribe an med hurtige 
målinger og hurtige data. 

Hvordan stiller du dig til samarbejdet 
med IHI?
”Det er da vidunderligt, at der 
kommer nogle udefra og sætter 
spørgsmålstegn ved det, vi gør. Det 
vil hjælpe os til at få øje på, hvor vi 
på grund af rutiner og manglende 
oplysninger gør tingene på en uhen-
sigtsmæssig måde, og jeg forestiller 
mig, at vi kunne finde en anden måde 

at gøre det på, når vi begynder at få 
tidstro, kliniske data." 
Ud over de generelle mål – 15 pct. 
reduktion i 30-dages dødelighed og 
30 pct. i utilsigtede skader – vil man 
opstille lokale mål for de forven-
tede resultater for hver af projektets 
pakker (se faktaboks side 32), som 
nedsættelse af antallet af infektioner, 
uventede hjertestop og tryksår.

”Vi har fantastisk mange målinger 
i dag, men vi skal kunne omforme 
dem og bruge dem i virkeligheden. 
Men her går Patientsikkert Sygehus 
ind og siger, at det er bestemte data, 
man skal bruge, og lykkes det så f.eks. 
at reducere infektioner og tryksår, så 
løfter man hele organisationen,” siger 
Bente Ourø Rørth og tilføjer: ”En 
medarbejder fra IHI sagde: ”Data rich 
– information poor” – altså ”rig på 
data – fattig på information”, og det er 
fuldstændig rigtigt.”

Nemt at få opbakning
Hillerød Hospital satser benhårdt 
på patientsikkerhed, og i hospitalets 
Vision fra 2012 hedder det: ”Det er 
patientens behov og sikkerhed, der 
bestemmer alle indsatser på hospita-
let.”

”Når man har sådan en vision, er det 
helt genialt, at man kan få sådan et 
projekt,” siger Bente Ourø Rørth.
”Patientsikkerhed kommer til at stå 
højt på vores ledelsesdagsorden. Vi vil 
have, at vores ledere har patientsik-
kerhed og kvalitet som deres fokus. 
Og det er ualmindelig nemt at få 
opbakning, fordi folk siger, det passer 
godt i de opgaver, de alligevel skal 

løse. ”Vi er stolte over, at vi er blevet 
valgt, og vi er førende på patientsik-
kerhed. Da patientsikkerhed kom på 
dagsordenen, blev vi hurtigt fanget 
af at gå patientsikkerhedsrunder 
med de sikkerhedsansvarlige på alle 
afdelinger en gang om året dag, aften 
og nat. Vi taler med personalet og ser 
det også med egne øjne. Vi har fået en 
rutine i at have det på dagsordenen, 
og vi har statistik på, hvad der er sket. 
Det tror jeg er grunden til, at vi blev 
valgt. For det nytter ikke noget at få et 
projekt, hvis organisationen ikke er 
parat til at modtage det.”

Blinde pletter i praksis
Målene er ambitiøse, tror du også, de er 
realistiske?
”Lad mig svare på denne måde: Jeg 
tror, at der er områder af vores prak-
sis, vi ikke har styr på. Der er blinde 
pletter, og hvad de betyder for utilsig-
tede hændelser og dødelighed, kan vi 

ikke altid gennemskue. Men poten-
tialet kan være stort, den systematik 
med at bruge data dagligt er nok ikke 
tilstrækkeligt indarbejdet. Jeg betviv-
ler ikke IHI’s oplysninger, men jeg vil 
gerne se det hér.”

”Der, hvor jeg tror, de har ret, er, 
at der er mange hjørner af vores 
virksomhed, som fungerer utilstræk-
keligt eller meget dårligt. Jeg tænker 
på systemfejl. Vi har organiseret os på 
en bestemt måde, så hvis vi gjorde det 
på en anden måde, kunne vi måske 
reagere noget før.”

  foRkANt@dsR.dk 

Bugt med de        blinde pletter

Af BiRgit BRuNsted, jouRNAlist •  foto: jAkoB BoseRuP
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"Der er mange områder af vores praksis, vi ikke har rigtig godt styr 
på, men vi kan ikke gennemskue, hvad de betyder for utilsigtede 
hændelser og dødelighed. Potentialet for forbedringer er stort," 
siger vicedirektør Bente Ourø Rørth, Hillerød Hospital.

Bugt med de        blinde pletter
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medarbejderundersøgelser 
Jacob Storch, Carsten Sørensen, Karina Solsø og Line Keiding Petersen har som konsulen-
ter og ledere mange års erfaring med undersøgelser af medarbejderes tilfredshed. I deres 
nye bog tegner de et klart billede: Medarbejdernes potentiale bliver ikke udnyttet. Bogen 
munder ud i ni anbefalinger til praksis. 

Forlaget LR Business 2010. Pris 460 kr. 

Harlekinledelse 
– Ledelse under 
radikale forandringer
Bolette Christensen, Hanne Sundin og Lars 
Goldschmidt, alle ledere i Dansk Industri, 
fokuserer på tre aspekter, som ledere i danske 
virksomheder skal forholde sig til: 
Mangfoldighed: Rust din virksomhed til mang-
foldighed inden for køn, etnicitet, uddannel-
sesbaggrund, seksualitet og holdninger. 
Følgeskab: Lederen skal skabe plads til medar-
bejdernes ansvarstagen og medledelse.
De tre hovedværktøjer: Lean, robust og adræt.
 
Forlaget Gyldendal Business 2010. Pris 350 kr. 

Pausens kraft –  
Sådan tanker du op
Stilhed, ro, langsomhed, enkelhed … pause. Farma-
ceut og ph.d., Birgit Signora Toft, sætter fokus på et 
overset redskab i arbejdslivet, pausen. Hvad dukker 
op, når man vender ryggen til verden og lytter til sit 
indre univers? 

Forlaget Gyldendal 2010. Pris 300 kr. 

Perfekt  
partnerskab
Hvordan bliver Human Resource, 
HR, en forretningsorienteret part-
ner? Gitte Mandrup giver i sin bog 
inspiration og redskaber til at om-
sætte sund fornuft til sund praksis 
med afsæt i holdning, adfærd og 
handling. 

Forlaget Gyldendal Business 2010. 
Pris 300 kr.

978-87-02-08182-4

Harlekinledelse 
Ledelse under radikale forandringer

Gyldendal Business
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Kriser, globalisering, mangfoldighed, klimaforandringer og om-
lægning af energiproduktionen … Fremtiden byder på en sværm 
af hyppige radikale forandringer. Under radikale forandringer 
sættes alle kendte faktorer ud af spil. Omverdenen er turbulent og 
uforudsigelig, og det bliver vanskeligere at bedrive ledelse. 

For at udnytte forandringerne, så de fører til succes, er der brug for 
en leder, der ligner teaterfiguren Harlekin. Harlekin danser på én 
gang alene og sammen med andre. Han er kraftfuld og adræt men 
også en iagttagende og nysgerrig person. Han tænker i følelser og 
iscenesættelse og holder hele tiden øje med de andre på scenen. 

Lederen skal være som Harlekin: Hun skal være robust og adræt, 
være refleksiv og tænke i mangfoldighed. Hun forstår at skabe føl-
geskab og begejstring blandt medarbejderne, så de medvirker ak-
tivt og engageret til at få organisationen gennem den radikale for-
andring.

Bogen giver gode råd til den leder, der ønsker at skabe følgeskab, 
og til den medarbejder, der ønsker at udvise følgeskab. 

Bogens forfattere sværger ikke til nogen enkeltstående ledelses-
metode eller -strategi. De ser fra et mangfoldighedsperspektiv på 
tilgange til strategi og personaleledelse og reflekterer over, hvor-
dan forskellige tilgange kan spille sammen, så lederen bedst mu-
ligt får virksomheden gennem de radikale forandringer. 

Hanne
Sundin

bolette
cHriStenSen

larS
goldScHmidt

isbn 978-87-02-08182-4

9 788702 081824 www.GyldendalBusiness.dk
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Bolette Christensen er cand.psych. med organisations-
udviklingspsykologi som speciale og E*MBA. Bolette 
har igennem hele sin karriere arbejdet med ledelses- og 
medarbejderudvikling og har også selv stor erfaring 
med ledelse af professionelle. Bolette har tidligere ar-
bejdet i bl.a. Baltica Forsikring og været ekstern konsu-
lent i DA-Lederuddannelse. De seneste 15 år har Bo-
lette haft job i Dansk Industri (nu DI – Organisation 
for erhvervslivet), hvor hun i dag er direktør med ansvar 
for ledelse af mangfoldighed herunder kvinder i ledel-
se, DI’s serviceydelser inden for bl.a. ledelsesudvikling 
og HR, produktivitet og innovation samt for DI’s inter-
ne organisations-, ledelses- og medarbejderudvikling.

Lars Goldschmidt er kemiingeniør og ph.d. fra DTU 
og CBS, hvor han i dag begge steder er adjungeret pro-
fessor med fokus på ledelse af professionelle. Lars har 
en lang praktisk erfaring med ledelse i offentlige og pri-
vate organisationer fra ansættelser i Energistyrelsen, 
Mærsk Olie og Gas, Miljøstyrelsen, Arbejdsmarkeds-
styrelsen, Dansk Handel og Service og Foreningen af 
Rådgivende Ingeniører. Lars er i dag direktør i DI – 
Organisation for erhvervslivet og er medforfatter til en 
række bøger bl.a. Borgerlige ord efter revolutionen, Det 
nye systemskifte, Fusionsledelse i det offentlige, Følelsesfa-
brikken – Oplevelsesøkonomi på dansk, Hvor svært kan 
det være – Dilemmaer i videnledelse og Den refleksive le-
der – se dig selv udefra.

Hanne M. Sundin er cand.scient.pol. med fokus på 
sammenhængen mellem politik og medier. Hun har 
sine arbejdsmæssige erfaringer fra Ritzaus Bureau, 
TV2/Finans og Foreningen af Rådgivende Ingeniører. 
Hanne er konsulent i DI Videnrådgiverne, der er et 
branchefællesskab i DI – Organisation for erhvervsli-
vet for viden- og rådgivningsvirksomheder. Hannes ar-
bejde i branchefællesskabet er orienteret om kommuni-
kation og pressearbejde samt politiske områder som 
klima, vidensamfund og OPS.

foto: peter fallesen · pf@paffpro.dk
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Pausens kraft
Sådan tanker du op

Birgit Signora toft
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Birgit 
Signora 

toft

alle vil vi gerne leve et aktivt liv med fuldt tryk på så vel ar-
bejdsliv som fritid. Men skal vi yde for fuld kraft, skal vi også 
lære at tanke op og holde pause. Uden perioder med ro og 
eftertanke tørrer vi ud og mister energien, koncentrationen 
og arbejdsglæden.

Birgit Signora toft fortæller med udgangspunkt i sine per-
sonlige erfaringer fra et langt liv som leder og lederudvikler, 
hvad der sker med os, når vi ikke hører efter, hvad kroppen 
og sindet fortæller os. 

På en enkel og jordnær måde bruger hun stilhed i krop og 
sind som ledelsesredskab og giver en lang række råd om, 
hvordan vi får mere ro og fordybelse ind i den travle hverdag.

Birgit Signora toft, farmaceut og ph.d., ar-
bejder i virksomheden teamtoft www.team-
toft.dk med samtaler, mentorskab og ledel-
sesprocesser. Hun er forfatter til flere bøger 
om mentorskab. 

isbn 978-87-02-07149-8

9 788702 071498 www.gyldendalbusiness.dk
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RESULTAT-
ORIENTEREDE
MEDARBEJDER-  
UNDERSØGELSER
Fra gennemsnitlighed 
til unikhed 
og processerne 
der gør en forskel

JACOB STORCH   CARSTEN SØRENSEN
LINE KEIDING PETERSEN   KARINA SOLSØ IVERSEN  
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Gitte Mandrup

Perfekt 
Partner-
skab Forretnings-

orienteret 
HR i praksis

GYLDENDALBUSINESSWWW.GYLDENDALBUSINESS.DK

<ISBN> 978-87-02-08453-5
Stegkode

indsættes af trykkeri

I denne bog tager Gitte Mandrup fat i HR-funktionens akilleshæl – 
nemlig udfordringen med at få sat virksomhedens fulde HR-kapacitet i 
spil til gavn for forretningen. I mere end ti år har HR talt om nødvendig-
heden af at være forretningsorienteret. Nu er det tid til handling. HR og 
linjeledelsen skal indgå i et partnerskab med fokus på at skabe resulta-
ter. Bogens anbefalinger bygger på unikke erfaringer med HR Business 
Partnere i store danske virksomheder.

„Gitte Mandrup giver i sin indsigtsfulde bog Perfekt partnerskab 
pragmatiske og absolut brugbare råd til HR-professionelle. Gitte har en 
unik evne til at omsætte HR-ambitioner til praksis. Hendes bog giver 
konkrete bud på, hvordan HR-professionelle kan levere værdi. Bogens 
cases viser vejen fra tanke til handling.“

Dave Ulrich, professor, University of Michigan
og partner, The RBL Group

„Bogen er et vigtigt og tiltrængt bidrag til, hvordan samspillet mel-
lem HR, ledelse og forretning kan forbedres. Den er et kampskrift om 
betydningen af forretningsorienteret HRM og bevæger sig fra generelle 
modeller via eksempler og virksomhedscases til konkrete værktøjer. 
Bag det hele mærkes tydeligt en engageret og velformuleret forfatter.“

Henrik Holt Larsen, professor
Copenhagen Business School

„Målet er ikke længere blot tilfredse medarbejdere. Det handler om at 
skabe engagerede, passionerede og endda lykkelige medarbejdere. 
Opgaven er stor, og den er et fælles anliggende for både lederen og HR. 
Jeg synes, at Gitte Mandrup stiller skarpt på denne vigtige ledelsesud-
fordring, hvor HR og forretningen er to sider af samme sag.“

Alfred Josefsen, adm. dir., IRMA

„Succes og vækst kræver, at vi som virksomhedsledere får engagerede 
medarbejdere, der er passionerede for virksomhedens mål og for deres 
egen rolle. HR-funktionen er en kritisk partner for virksomhedens øvrige 
ledelse, når det kommer til at skabe det miljø, hvor vi kan opnå succes 
og vækst. Gittes bog er et godt værktøj i dette meget vigtige arbejde.“

Jens Moberg, adm. dir., Better Place

Gitte M
andrup

Perfekt Partnerskab

Gitte Mandrup er kemiingeniør og executive 
MBA og arbejder som selvstændig konsu-
lent. Hun har mere end 20 års ledelseser-
faring som henholdsvis laboratorieleder og 
vice president for QA hos Novo Nordisk, 
HR-ansvarlig og del af direktionen på Det 
Kongelige Teater samt HR-direktør på TV 2. 
Hun bruger sin erfaring i krydsfeltet mellem 
HR, ledelse og forretning, hvor hun rådgiver 
HR-ledere om udvikling af den forretnings-
orienterede HR-funktion og kvalificering af 
HR Business Partnere.

„For at kunne udfordre og bidrage skal vi 
have fingeren på virksomhedens puls. Vi 
skal tænke og agere mere strategisk og ef-
fektivt, levere de nødvendige HR-indsatser 
rettidigt og helst være på forkant. Det stiller 
krav om, at vi kan levere fleksible alterna-
tiver til hidtidige fastlåste HR-processer. 
Det perfekte partnerskab med forretningen 
forudsætter, at vi lærer forretningen at kende 
forfra og bagfra og formår at identificere for-
retningens behov for tiltag i organisationen 
på kort og på lang sigt.“

Uddrag fra bogen

WWW.GYLDENDALBUSINESS.DKSe mere på www.gittemandrup.dk
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Til kamp mod moralsk onani
Det er en fornøjelse at læse en bog, 
hvis forfatter bruger mundrette 
vendinger og vellykkede pædago-
giske eksempler. Og læserne bliver 
hurtigt klare over, at Verner Petersen 
vil engagere dem i kampen mod 
den moralske onani, som efter hans 
mening hærger i velfærdsstaten 
Danmark. Problemet er, mener han, 
at hver gang en eller anden uheldig 
oplevelse giver genlyd i pressen, er 
der en politiker, som vil have indført 
en ny lov eller et nyt regelsæt. Enkelt-
begivenheder giver således i stigende 
grad anledning til lovændringer og 
procedurestramninger.

Det medfører, mener Petersen, et 
stadigt større batteri af regler og 
vejledninger for alt fra ældrebadning 
til kartoffelskrælning og er sam-
men med stadigt mere udskiftelige 
sociale relationer i fuld gang med at 
nedbryde den enkeltes ansvarsfølelse 
og sans for retning. For den kontrol-
mani, der ligger bag udarbejdelsen 
af en uendelig masse procedure-

beskrivelser, får folk til at slå både 
ansvarsfølelse og hjerne fra. Kilovis 
af hjernekraft ligger således ubenyttet 
hen, fordi en alt for tæt styring kvæler 
innovation og kreativitet. Desuden er 
formålet ofte byttet ud med et mål, og 
det fremmer meningsløsheden. Det 
er blevet vigtigere at lave regler end at 
gribe ind.

Medvirkende til retningsløsheden er 
også det fænomen, som Petersen kal-
der maskeegocentri. Det indebærer, at 
vi i den moderne verden splittes op i 
flere forskellige roller med forskellige 
og ofte modstridende interesser. Som 
lønarbejdere, der er kommet for sent 
op, kører vi måske lige lovlig hurtigt 
med børnene til institutionen, mens 
vi som forældre i forældrerådet klager 
over den voldsomme trafik uden for 
institutionen. Som fodgængere og 
miljøforkæmpere raser vi over den 
bil, vi netop har parkeret rundt om 
hjørnet. Vi kan med andre ord ikke få 
vores prioriteringer på plads. 

”Vildveje i velfærdsstaten”, udgivet af Informations 

Forlag, er skrevet af docent, cand.scient. og dr.phil. 

Verner Petersen, Institut for Ledelse, Handelshøj-

skolen, Aarhus Universitet.

230 sider – 149 kr. 

ISBN 978-87-751-42-606

Petersens bandbulle udkom første 
gang i oktober 2008 og er nu genop-
trykt sammen med et efterskrift, der, 
med en måske lidt tidlig, men sym-
patisk optimisme, søger at vurdere, 
om bogen har haft indflydelse. For 
Petersen ser sin bog som et af flere 
forsøg på at lave ridser i lakken på en 
politisk nulfejlskultur. Han håber, at 
bogen vil medvirke til, at alle, der i 
deres arbejdssituationer kommer ud 
for overflødige og besværlige kon-
trolforanstaltninger og styringsme-
kanismer, begynder at sige klart fra. 
Der er, understreger Petersen, stærkt 
brug for civil ulydighed, hvis dan-
skerne skal genvinde arbejdsglæden 
og opfindsomheden. Bogens budskab 
er især henvendt til ledere og offent-
ligt ansatte, som efter forfatterens 
mening har en særlig forpligtelse til 
at sige fra, så vi ikke alle ender som 
brugsanvisningsvrag.

Forfatterens frygt for nutidens ego-
centri og dermed for fællesskabets 
skæbne er let genkendelig, måske 
især for den lidt ældre læser, der har 
kendt andre tider. Nutidens beløn-
ningskultur og nyttefilosofi kan 
anskues som et benspænd for det 
engagement og den medleven, som 
er det vigtigste råstof for fællesskabet.

  foRkANt@dsR.dk 

[Af sygePlejeRske og etNogRAf kAReN elleN sPANNow] Boganmeldelse
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Kunsten at blive en god forhandler er at 
sørge for, at processen bliver konstruk-
tiv for begge parter. I en forhandlings-
situation skal begge parter føle, de får 
noget ud af det, og at der bliver lyttet til 
dem, så man når frem til en god aftale, 
der kan holde. Det mener forhandlings-
konsulent Malene Rix, som sammen 
med Hans Christian Viemose gennem-
fører en række forhandlingskurser for 
ledende sygeplejersker arrangeret af 
Lederforeningen. 

Hvad går typisk galt i en forhandlings-
situation?
”Alle forhandlingssituationer starter 
med et ”nej”. Hvis man ikke er uenige 
om noget, så er der ingen grund til at 
forhandle. Men hvis uenigheden er 
større, end man forventer, er der fare 
for, at man reagerer uhensigtsmæssigt 
ved at begynde at diskutere med mod-
parten i stedet for at forhandle.” 

Hvordan skal man håndtere det?
”Hvis man kaster sig over uenighe-
derne, overser man de muligheder, der 
også kan være. Den modsatte strategi 
er, at man bevidst søger efter mulighe-
der fra første færd. Det kan beskrives 
som, at man i starten af enhver for-
handling har et valg: Vil man gå ind ad 
en ja-dør eller en nej-dør? Går man ind 
ad ja-døren, oplever man, at man kan 
plukke den lavthængende frugt og fak-
tisk fra start måske nå til enighed om 
dele af emnet. Det giver en optimisme 
på processens vegne, der smitter af på 

den del, hvor man skal tackle de reelle 
uenigheder.”

Hvad er den største udfordring?
”At holde fokus på sagen. Man skal 
arbejde målrettet for at få lavet en god 
aftale og ikke give sig til at lave om på 
dem, man forhandler med, hvis man 
ikke synes, de siger det rigtige. Hvis 
man bliver irriteret over, man ikke kan 
blive enige, så begynder man nogle 
gange at tillægge de andre en masse 
motiver, der måske ikke eksisterer, og 
det kan gå ud over relationen parterne 
imellem.” 

Hvad betyder det ”at forhandle sig selv ned”?
”Forudsætningen for at gå ind i en 
forhandling er at vide, hvad man selv 
vil have ud af den. Hvis man f.eks. har 
et ønske om højere løn, men samtidig 
ved, der er krise, kan faren være, at man 
kommer til at forhandle sig selv ned 
ved på forhånd at reducere sine krav, 
fordi man tror, de alligevel ikke vil blive 
gennemført. Men jo højere krav og for-
ventninger man starter med, jo mere får 
man ud af forhandlingen i sidste ende.” 

Hvilke særlige forventninger er der til 
kvinder i forhandlingssituationer?
”I en forhandling skal man ud og sige 
”jeg vil have”. Når kvinder siger det 
og er ambitiøse på deres egne vegne, 
lyder det anderledes i vores ører, end 
når mænd siger det samme. Vi har en 
forventning om, at kvinder ikke er så 
”grådige” som mænd. Derfor kan de 

komme til at lyde mere krævende, hvis 
de siger ”jeg er rigtig god, og jeg vil 
have noget mere i løn”. 
Undersøgelser viser, at kvinder får 
mere modstand i deres forhandlinger, 
end mænd gør, fordi vi har en ubevidst 
forventning til kvinders opførsel." 

Hvordan kan man komme uden om det?
”Ved at arbejde strategisk med forhand-
ling og præsentere sine ønsker inden 
mødet. Det er i det hele taget et godt 
råd i forhandling, at man forud for et 
møde gør opmærksom på, hvad man 
gerne vil have ud af det, så det ikke 
kommer som en overraskelse, når man 
er i selve forhandlingssituationen. Det 
at arbejde uden for forhandlingsmødet 
er en hel central del af al forhandling.” 

Hvad gør man, hvis man er langt fra 
hinanden?
”Man skal sørge for hele tiden at 
arbejde på en hensigtsmæssig måde for 
alle parter. I stedet for at argumentere 
benhårdt for sit eget og håbe på, at de 
andre giver op, skal man finde ud af, 
hvilke interesser der ligger til grund for 
den andens krav. Derved kan man åbne 
for, at der kan indgå flere elementer i 
forhandlingen, som kan gøre, at der 
kan files på kravene andre steder. En 
forhandling bliver nemmere, hvis der 
er mere i spil. Så er der større chance 
for, at man får noget ud af det på begge 
sider af bordet.” 

  foRkANt@dsR.dk 

Hvilken dør vælger du,  
når du skal forhandle?
Alle forhandlinger starter med et ”nej”, for ellers er der intet på spil. Men forhandling er en strategisk 
proces, der med fordel kan starte før selve forhandlingsmødet. forhandlingskonsulent Malene Rix 
råder til at prøve at gå ind ad ”ja”-døren for at opnå et bedre resultat.  

Af Mille dReyeR-kRAMsHøj, jouRNAlist •  illustRAtioN: otto dickMeiss

FORKANTFORHANDLING    NR. 2  juNi 2010
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”går man ind ad ja-døren, oplever man, at man kan plukke den 
lavthængende frugt og faktisk fra start måske nå til enighed om dele af 
emnet. det giver en optimisme på processens vegne, der smitter af på 

den del, hvor man skal tackle de reelle uenigheder.”
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1 Hvilke særlige forhandlingsmæssige udfordringer er der i dit job?

2 Har du fået nye redskaber, som kan gøre dig til en bedre forhandler?

3 Hvad vil du gøre anderledes i fremtiden?

Et nej er ikke bare et nej
Af ANNette HAgeRuP, jouRNAlist • foto: kisseN MølleR HANseN

”den konstruktive forhandlende ledende sygeplejerske” er titlen på lederforeningens spe-
cialudviklede kursus til ledere. Her får kursisterne styrket deres forhandlingskompetence, 
både når de forhandler professionelt og privat. forkant har spurgt tre af deltagerne, hvad 
de har fået ud af kurset.
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1 Lige p.t. står jeg foran store forhand-

lingsmæssige udfordringer, fordi jeg skal 

prøve at skaffe sundhedsplejerskerne 

bedre fysiske forhold. I øjeblikket har 

en af grupperne ikke plads til at holde 

åbent hus eller have mødregrupper. Der-

udover skal jeg søge at skaffe os flere 

penge til budgettet. Vi har ikke længere 

ret mange frie midler, fordi de er blevet 

brugt på faste udgifter. Derfor mangler 

vi penge til kurser, undervisningsmidler 

og nyanskaffelser.

2 Ja. Kurset har givet mig en aha-erken-

delse af, hvordan jeg skal komme uden 

om det nej, der ligger i enhver forhand-

ling. Jeg er blevet mere bevidst om, hvor 

vigtigt det er at stille mange spørgsmål. 

Ofte ender man i en modargumentation, 

der bare gør det vanskeligere at nå det 

mål, man har sat sig. Når du spørger ind 

til de argumenter, du møder i forhand-

lingen, finder du ud af, hvad der ligger 

til grund for nejet. Her viser der sig ofte 

en åbning, der gør, at man kan fortsætte 

forhandlingen – enten straks eller sene-

re – og ende op med et positivt udbytte.

3 Hvad enten forhandlingen drejer sig 

om mig selv eller min afdeling, vil jeg 

sørge for at fremsætte realistiske krav. 

Man skal aldrig tænke sit niveau ned på 

forhånd, for så risikerer man at ende på 

et dårligt resultat.

1 Arbejdsdagen er én lang forhand-

ling, hvor vi skal have kabalen omkring 

dagens operationer og antallet af 

medarbejdere og ledige sengepladser 

til at gå op. Jeg må forhandle med andre 

afdelinger, om de kan overtage nogle af 

vores patienter. Er der sygemeldinger 

fra morgenstunden, må jeg f.eks. for-

handle med medarbejdere for at få dem 

til at indgå i vagtplanen eller måske 

arbejde over.

2 Jeg har fået indskærpet betydningen 

af ordene træk og tryk. Man skal trække 

information ud af sin forhandlingspart-

ner. Være åben og spørgende i respekt 

for den andens synspunkter. Ikke buldre 

frem med sine egne argumenter og 

trykke den anden op i et hjørne. Samti-

dig skal man altid være forberedt på, at 

man kan få et nej!

3  Jeg vil bruge mere tid på at forbe-

rede mig og have mine argumenter 

på plads. Jeg vil starte med at gå i 

forhandling med mig selv for at blive 

klar på, hvor langt jeg vil være villig til 

at gå. Jeg vil tænke over, hvad det er for 

en person, jeg skal i forhandling med 

og være bevidst om mit kropssprog, og 

hvilke signaler jeg i øvrigt sender. Og så 

vil jeg have i baghovedet, at forhandlin-

gen ikke behøver at slutte ved det første 

møde. 

1 Som medlem af afdelingsledelsen 

skal jeg være klædt på til at indgå i for-

handlinger både med centerledelse og 

sygehusledelse om ressourcer og drift 

samt om faglige og ledelsesmæssige 

problemstillinger her på afdelingen. Det 

daglige samarbejde med medarbej-

derne er jo også en form for forhandling. 

I tider med strukturelle forandringer 

gælder det om at sælge sine idéer på 

en måde, så medarbejderne bevarer ar-

bejdsglæde og faglig stolthed.

2 Jeg er blevet bekræftet i, hvor vigtigt 

det er at være klædt på til at indgå i en 

forhandling. Forhandling kræver forbe-

redelse. Man skal tænke forhandlings-

processen igennem og på forhånd vide, 

hvad det er for et resultat, man ønsker 

at opnå. Under selve forhandlingen skal 

man ikke være afvisende, men tværti-

mod forholde sig spørgende. Man skal 

aldrig lægge sit følelsesregister frem og 

afsløre evt. skuffelse, men i stedet lægge 

op til en ny forhandling på et senere tids-

punkt.

3 Fremover vil jeg søge at svinge mig 

op i helikopteren og bevare roen og 

overblikket, når jeg er i en forhandlings-

situation. Jeg vil sætte mig ind i, hvordan 

sagen ser ud fra forhandlingspartnerens 

side, være mere udspørgende og få 

ham/hende til at åbne sig op. Så finder 

vi måske sammen en alternativ løsning.

Lene Berg, ledende 
oversygeplejerske, 
øjenafdelingen, Aalborg 
Sygehus

Inger Thing Dittmann, 
afdelingssygeplejerske, 
thoraxanæstesiologisk 
klinik, Rigshospitalet

Anne Bonde, ledende 
sundhedsplejerske, 
Brønderslev Kommune
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Byttede kontor    stol 
og nøgler i en       uge

FORKANTjOBByTTE     NR. 2  juNi 2010

Leder af hjemmeplejen i Helsingør Kommune og ledende oversygeple-
jerske på Glostrup Hospital byttede job en uge i februar for at blive 
bedre til at udvikle deres egen arbejdsplads.
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Byttede kontor    stol 
og nøgler i en       uge
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  >>

I fem dage i februar kørte Charlotte Wegmann ikke på arbejde på Operations- 
og Anæstesiologisk afdeling Y på Glostrup Hospital, som hun plejer. I stedet 
fortsatte hun til hjemmeplejens administration på Montebello i Helsingør, 
hvor hun indtog leder af hjemmeplejens kontorstol. Karen Marie Myrndorff 
gjorde det modsatte. Hun forlod den politiske hverdag som leder af hjemme-
plejen og iklædte sig kittel på afdeling Y på Glostrup Hospital. 

Som en del af masteruddannelsen MMD, Master of Management Develop-
ment, de begge følger på CBS, byttede de nemlig job i en uge. Formålet var at 
blive bevidste om ledelsesprocesser, og hvad det er for rammer og betingelser, 
de normalt opererer under, samt hvordan de kan udvikle dem. 
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Master of  
Management 
Development
 

Ledernes jobbytte fandt sted fra 8. til 12. februar som et led i 

masteruddannelsen MMD, Master of Management Develop-

ment, på CBS. Uddannelsen er stærkt fokuseret på ledelse, 

der er ingen økonomi eller markedsføringsfag, og den har som 

målsætning at kvalificere deltagerne til at vurdere og udvikle 

en række værktøjer til at etablere læringsmiljøer i deres 

virksomhed. 

Da Forkant taler med Charlotte 
Wegmann og Karen Marie Myrndorff, 
inden jobbytteugen starter, har de 
netop mødtes et par timer for at for-
tælle hinanden om deres respektive 
arbejdspladser. De har planlagt ugen, 
så de kommer til at følge hinandens 
arbejdsdage og deltage i temamøder 
med hinandens personale, men de 
kommer naturligvis ikke til at træffe 
større beslutninger for hinanden. Fre-
dag mødes de og samler op på, hvad 
de har oplevet og lagt særligt mærke 
til. De vil især have fokus på kultur, 
kommunikation og processer. 

Begge sygeplejersker forventer sig en 
del af eksperimentet. 

”Jeg ved, at der hos Charlotte er status 
i at have vagter, at have dårlige og 
intensive patienter. Jeg mangler inspi-
ration til, hvordan vi kan få sygeplejer-
skerne her i kommunen til at brænde 
for en mere ambitiøs faglig tilgang. 
Jeg har planlagt et møde med hjem-
meplejens sygeplejersker og Char-
lotte, og jeg håber, at hun kan bringe 
forskellene på de to arbejdskulturer i 
spil,” siger Karen Marie Myrndorff. I 
løbet af hendes uge på operationsaf-
delingen planlægger hun at have fo-
kus på, hvordan samarbejdet fungerer 
mellem læger og sygeplejersker. 

”Det, tror jeg, har udviklet sig meget, 
siden jeg sidst arbejdede på Glostrup 
som elev for mange år siden.”

Charlotte Wegmann glæder sig til at 
få indblik i den politiske virkelighed, 
som er tættere på i den primære 
sektor.

”Jeg vil lægge mærke til, hvilke poli-
tiske processer, der kører, og hvordan 
man agerer i en politisk virkelighed, 
hvor stemningerne hele tiden svinger. 
Jeg kan lære af deres økonomistyring 
og samspillet med de private aktører, 
som de jo er mere vant til, end vi er.”

Lægge ansvaret fra sig
Men hvad ser de som det mest 
udfordrende? Charlotte Wegmann er 
spændt på mødet med en kultur, som 
er helt forskellig fra hendes egen.

”Jeg har et møde med hjemmeplejens 
områdeledere og sygeplejersker, hvor 
jeg skal tale mig ind i en kultur, jeg 
ikke kender. Det bliver spændende, 
om jeg kan give dem nogle andre 
perspektiver og måske få dem til at re-
flektere over deres tilgang til jobbet.”

Karen Marie Myrndorff forudser, at 
det måske bliver vanskeligt at lægge 
ansvaret fra sig: 

”På Glostrup er der ingen, der for-
venter, at jeg ved noget eller træffer 
beslutninger. Det bliver svært bare at 
iagttage og følge med,” siger hun og 
understreger dog samtidig, at det jo 
netop er det, hun også ser frem til.

”Det giver en tiltrængt pause og rum 
for eftertænksomhed.” Og Charlotte 
Wegmann supplerer:  

”I virkeligheden kunne vi jo sagtens 
lave jobswop på vores eget hospital. 
Men i hverdagen skal man altid noget 
andet. Gennem MMD, masteruddan-
nelsen, bliver man tvunget til at prøve 
at være ”vikar” og få sin ledelses-
praksis set over skulderen. Det giver 
mulighed for at blive opmærksom på 
forhold i min egen organisation, som 
jeg ellers ikke var vant til. Det glæder 
jeg mig til.” 

  foRkANt@dsR.dk 

FORKANTjOBByTTE     NR. 2  juNi 2010
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>>

Det fik de ud  
      af jobbyttet

”Det var en god oplevelse at genopdage den store sam-
fundsopgave, som hjemmeplejen løfter. Det kan man 
godt gå og glemme, når man selv arbejder i en anden højt 
specialiseret virkelighed. Det, jeg især har noteret mig 
ved arbejdet i hjemmeplejen, er, hvor tæt man er på det 
politiske led. I kommunen skal medarbejderne indtjene en 
timepris, og det perspektiv er der hele tiden, hvorimod vi 
slet ikke tænker sådan på hospitalet, her arbejder vi efter 
politisk vedtagne standarder. På hospitalet har man selv-
følgelig også fokus på økonomi, men her er det patientens 
behov og de symptomer, de frembyder, der bestemmer 
ydelsen fra personalet. Hospitalet løfter en anden og mere 
akut opgave, der skal være et beredskab, og patientsik-
kerheden er i fokus. Men en anden form for økonomisk 
styring kunne f.eks. blive aktuel på et tidspunkt, hvor vi 
skal til at starte et nyt elektivt kirurgisk afsnit.
   
Jeg finder det slående, at der ikke fra samfundets side eller 
fra kommunernes side bliver stillet krav til forskning og 
udvikling af hjemmeplejen, det virker tilfældigt, hvordan 
den enkelte kommune afsætter ressourcer til udvikling. 
Helsingør Kommune har sat gang i udviklingen af et akut 
team, som kan forhindre genindlæggelser af patienter, 
men det er ikke et område, der generelt bliver tilgodeset, 
selv om det er utroligt vigtigt. Der må ligge et kæmpe 
udviklingspotentiale i tidligt at opspore, hvilke borgere der 

er i risiko for at blive indlagt på hospital og så sætte mere 
målrettet ind med behandling i hjemmet evt. hjulpet af 
telemedicin.

I løbet af ugen var jeg med til et møde i Social- og Sund-
hedsudvalget, hvor der blev fremlagt en sag fra hjemme-
plejen. Det fik mig til at tænke over, at de relationer, man 
har til det politiske system, er meget afgørende for, om 
vigtige ting bliver til noget eller ej.”  

  foRkANt@dsR.dk 

”der må ligge et kæmpe udviklingspotentiale i tidligt at opspore, 
hvilke borgere der er i risiko for at blive indlagt på hospital og  

så sætte mere målrettet ind med behandling i hjemmet  
evt. hjulpet af telemedicin.”

Ledende oversygeplejerske på Glostrup Hospital, Operations- og Anæstesiologisk afdeling Y, Charlotte Wegmann.

 

Ledende oversygeplejerske på Glostrup Hospital, 
Operations- og Anæstesiologisk afdeling, 
Charlotte Wegmann:

FORKANTjOBByTTE    
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”Der er stor forskel på kulturen i hjemmeplejen og på 
Operations- og Anæstesiologisk afdeling, og det hand-
ler især om, at man i hjemmeplejen det meste af tiden 
arbejder alene, mens man på et hospital er en del af et 
stort team. For de hospitalssygeplejersker jeg mødte, var 
det naturligt at udvikle sine kompetencer og videndele. I 
hjemmeplejen har jeg længe spekuleret over, hvordan jeg 
skulle få vakt medarbejdernes begejstring, få dem til at 
brænde for arbejdet og give dem lyst til at udvikle sig og 
dele viden. 

Jeg har fået inspiration til at stille nye spørgsmål til 
sygeplejerskerne og dermed også få andre svar f.eks. på 
vores sygeplejerskemøder, som ofte handler mest om 
praktiske ting som vagtdækning. Jeg kunne godt tænke 
mig, at vi også fik talt om, hvordan vi dygtiggør os og lærer 
af hinanden. Som leder er det dog hele tiden en balance, 
hvor meget udvikling vi sætter i gang, fordi vores ydelser i 
kommunerne skal opgøres efter BUM-modellen (bestiller, 
udfører og modtager-modellen, red.).  

Jeg er blevet meget opmærksom på det dilemma, som 
patienterne udsættes for i overgangen mellem hospital og 
kommune. Fra et højt specialiseret hospital med fokus på 
forskning og læring til en kommune med ressourcer og 
prioriteringer, der ikke levner samme plads til læring og 
kompetenceudvikling og dermed tilsvarende højt specia-
liseret behandling. Opgaveglidning har haft den konse-

kvens, at vi i kommunerne i dag passer meget svage og 
syge borgere i eget hjem, og det er tankevækkende.  

Det var en rigtig god og inspirerende oplevelse at være på 
operationsafdelingen, hvor jeg blev taget godt imod. Jeg 
mødte direktionen og var med alle steder på afdelingen. 
Overalt blev jeg lyttet til, spurgt til, og der var rig lejlighed 
til at sparre med hinanden. Det slog mig, at jeg pludselig 
var omgivet af en stor gruppe, som jeg deler faglighed 
med. Og det var fantastisk at opleve, at der er sket meget 
med det tværfaglige samarbejde mellem læger og sygeple-
jersker, siden jeg sidst arbejdede på et hospital.” 

Leder af hjemmeplejen i Helsingør Kommune, 
Karen Marie Myrndorff:

”det slog mig, at jeg pludselig var omgivet af en stor gruppe, 
som jeg deler faglighed med. og det var fantastisk at opleve, 

at der er sket meget med det tværfaglige samarbejde mellem 
læger og sygeplejersker, siden jeg sidst arbejdede på et 

hospital.”

Leder af hjemmeplejen i Helsingør Kommune, Karen Marie Myrndorff. 



Synes du, at den danske sundheds-
sektor har brug for bedre ledere? 

master of health management

Kom til informationsmøde 
torsdag 26. august kl. 16
Læs mere på www.cbs.dk/mhm

Med MHM uddannelsen får du et ledelsesnetværk i sundhedssektoren og del i 
forskningsbaseret  viden, som er relevant inden for områder som organisering, 
styring og politik i sundhedsvæsenet.

Tag en masteruddannelse i sundhedsledelse 
– og kvalificer dine strategiske handlemuligheder

MHM Master of Health Management
www.cbs.dk/mhm

Kontakt
Vil du vide mere kan du se på vores 
hjemmeside www.phmetropol.dk.

Eller kontakte chefkonsulent 
Tue Sanderhage på tusa@phmetropol.dk 
eller på telefon 72 48 93 75.

Lederuddannelse, -udvikling og konsulentydelser

På Center for Ledelse og Styring samles viden 
om praktisk, operationel ledelse med den ny-
este teori og forskning om ledelse – til gavn 
for de store velfærdsområder.

Center for Ledelse og Styring er Danmarks 
største udbyder af diplomuddannelsen i le-
delse og vi samarbejder med regioner og en 
lang række kommuner o.l. om fleksible, prak-
sisrelevante og lokalt tonede uddannelsesfor-
løb der sikrer effektiv og innovativ ledelse til 
tiden og til fremtiden! 

Center for Ledelse og Styring tilbyder også en 
række lederkurser fra KIOL for topledelsen til 
kurser for aspiranter og nye ledere. Desuden 
tilbyder vi konsulent- og rådgivningsydelser, 
individuel og/eller teambaseret ledercoa-
ching, ledersparring og ledernetværk.

Ledelse der virker 
Ledelse der udfordrer

www.phmetropol.dk
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Borgere med kroniske lidelser 
- ny sundhedsfaglig diplomuddannelse

Professionsinstitut KLEO/sundhed
Ledelse og organisationsudvikling

T 41897219
se@ucc.dk
www.kleo.ucc.dk/sundhed

KLEO/sundhed: 
VIDEN TIL MERE

Tæt på aftageren
Uddannelsen sigter mod, at den studerende opnår kompetence til at agere 
i komplekse organisatoriske sammenhænge og samarbejde på tværs af 
sektorer og fagområder omkring borgere med kroniske lidelser.

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse med fokus på borgere med kroni-
ske lidelser er etableret i tæt samarbejde med kommuner og hospitaler i 
Region Hovedstaden.

Forskning
Parallelt med diplomuddannelsen er KLEO/sundhed initiativtagere til og 
ledere af et forskningsprojekt om organisatoriske betingelser for sammen-
hænge i patientforløb. 

Med forskningsprojektet tages udgangspunkt i, på hvilken måde ans-
var og ansvarlighed kommer til udtryk i en kommunal virkelighed, og 
hvordan det spiller en rolle i relation til sammenhæng for borgeren 
med en kronisk lidelse. Projektet baserer sig på en tæt dialog med 
praksis. 

KLEO/sundhed - Sammenhænge mellem praksis, uddannelse og forskning 
Den viden, der udvikles igennem samarbejder med aftagere, møder med studerende, 
konsulentopgaver i sundhedsvæsnet samt forsknings- og udviklingsopgaver, sikrer en kon-
tinuerlig kvalificering og praksisforankring af uddannelse, konsulentopgaver og forskning. Vi
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Marianne Gunst-Møller:

Tal om 
misbrugsmonstret

TEMA 
Lederne skal gå 

forrest i kampen for 
patientsikkerhed

CHEFEN PÅ GULVET
En lukket psykiatrisk 

afdeling set indefra
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