
1  –  MARTS 2013L E D E L S E  I  S U N D H E D S V Æ S E N E T

TEMA: MUS MED MENING
Har du ordentlig tid til samtalerne ?

 12

SUNDHEDSLEDER I DUBAI
Danske sygeplejersker i høj kurs

 38

TIPS TIL APPS
Der letter dit lederarbejde

 10



2

Silentia foldeskærme er svaret på de krav, som stilles 
til afskærmning indenfor sygeplejen. Systemet er godt 
gennemtænkt, � eksibelt i monteringen og kan tilpasses 
ethvert patientrum. Du får et godt overblik over stuen, 
ligesom patienternes privatliv sikres. 
Silentia’s foldeskærme er lette 
at holde rene, lukker ikke lyset 
ude og har et � ot design. 
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SKÆRMER AF UDEN AT LUKKE INDE

Optimal hygiejne & � eksibel funktion
S I L E N T I A  S K Æ R M S Y S T E M

Optimal hygiejne & � eksibel funktion

Book tid for en 
GRATIS FREMVISNING
hos jer af en Silentia foldeskærm 
på telefon 39 90 85 85
eller mail info@silentia.dk
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TID TIL MUS: 
Har du tid nok til at tale med 
dine medarbejdere?

I Forkant nr 4/2012 havde to faktuelle fejl sneget sig ind.
Side 26: De rigtige tal er:
L 12:  35.150 kr.+ pension på 16,33%  5.740 kr. om måneden
L 14: 40.126 kr.+ pension på 16,33%  6.707 kr. om måneden
Side 35 : Klaus Nielsen er professor, ikke lektor.
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Dyrevelfærd, Trætophus og QR-koder, som orienterer gæsterne om stedets miljømæssige  
prioriteringer. Bæredygtighed er blevet et vigtigt parameter, når gæsterne skal vælge et sted at 
afholde konferencer.  Forkant har valgt tre kursussteder, som alle har høje krav til bæredygtighed.

KURSER, DER KAN BÆRE

VILVORDE KURSUSCENTER:  
DEN DYREVENLIGE BÆREDYGTIGHED 

Vejen til Vilvorde kursuscenter går gen-
nem det nordlige Københavns gamle 
smukke villakvarterer. De nuværende vil-
lagrunde er udstykket fra Havebrugshøj-
skolen, som blev grundlagt i 1875. Skolen 
overlevede ikke, men kigger man ud ad 
vinduerne, fornemmer man tydeligt, at 
her har været dyrket et spændende og 
anderledes havemiljø.
Det moderne kursuscenter har virkelig sat 
fokus på bæredygtighed. Direktør Ida Jør-
gensen fortæller:
”Vi har bæredygtighed som en prioritet 
sammen med sundhed, økologi og miljø, 
kun overgået af kvalitet. Det er de fire pri-
oriteter, som vi tager vores beslutninger 
ud fra. Det vil sige, at hvis kvaliteten er i 
orden, så vælger vi  bæredygtighed, øko-
logi osv.” Et område, hvor Vilvorde adskil-
ler sig fra andre kursuscentre, er dyrevel-
færd: De prioriterer råvarer fra dyr, som 
har haft en økologisk opvækst. Køkkenet 
på Vilvorde har modtaget bronzemærket 
fra Fødevarestyrelsen, fordi de lever op til 
at have 60 pct. økologiske råvarer i deres 
produktion.

PRIS
Da Vilvorde ejes af Dansk Sygeplejeråd, 
kan der opnås rabat på kurser.

KALØVIG KURSUSCENTER:  
DEN BÆREDYGTIGE HØJDESPRINGER

Et arrangement i pagt med moderne bæ-
redygtighed får man i et af Østjyllands 
smukkeste områder. Kaløvig kursuscenter 
ligger på toppen af en bakke med udsigt til 
Kalø Vig, Mols og en slotsruin kun 25 km fra 
Aarhus C. Kaløvig er oprindeligt bygget 
som et badehotel og er topscorer på et-
hvert bæredygtigheds-termometer. På 
centeret har man virkelig satset på at ska-
be en total oplevelse i økologi, klimavenligt 
byggeri og neutral CO2. Indehaver og dag-
lig leder Christine Viemose fortæller: 
”Af grønne tiltag har vi allerede jordvarme 
og solvarme. Vi har netop installeret om-
rådets første ladestander til elbiler fra 
BetterPlace og supplerer i 2013 med lade-
faciliteter til andre elbiler.”
Sidst, men ikke mindst skal nævnes Kaløvig 
centerets Trætophus. Her er muligheden 
for at holde et møde uden jordforbindelse, 
hvor man kan lade idéer og fantasi få frit 
spil, akkompagneret af vind og fuglesang. 
Man kan også overnatte i bøgens top, men 
værtinden gør opmærksom på, at der ikke 
er toiletfaciliteter indlagt.

PRIS
På www.kalovigcenter.dk findes informa-
tion om priser og kontaktoplysninger. 

HOTEL KOLDINGFJORD:  
DEN HERSKABELIGE BÆREDYGTIGHED

Tilbage i tiden var Hotel Koldingfjord et 
sted, hvor lungesyge børn samlede kræf-
ter og fandt styrke til at gå en sund og 
tryg fremtid i møde. Hanne Nedergaard, 
marketingchef, fortæller, at det stadig er 
Hotel Koldingfjords overbevisning, at gæ-
sterne styrkes via stedets ro og skønne 
natur med masser af muligheder for at 
finde plads til fordybelse og refleksion. 
Det udendørs areal, hvor de tuberkulose-
ramte børn lå i halvanden time dagligt for 
at få lys og luft, er i dag en moderne ter-
rasse med et flot udsyn til fjorden. I det 
hele taget er hotellet og konferencefor-
holdene moderne og rammet ind i næn-
somt renoveret stil. 
Hotel Koldingfjord modtog sidste år ”Den 
Grønne Nøgle”. Miljømærket tildeles for et 
år ad gangen og forpligter på en lang ræk-
ke punkter, herunder affaldssortering, 
minimeret forbrug af varme og strøm, kor-
rekt dosering af rengøringsmidler og sluk-
ket lys i de lokaler og værelser, som ikke 
bruges.

PRIS 
Ledende sygeplejersker får rabat på ud-
valgte tidspunkter af året. På DSR’s hjem-
meside findes Hotel Koldingfjord-rabatter 
til medlemmerne.

AF LONE NØRGAARD MØLLER, SYGEPLEJERSKE OG MPM
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I skrivende stund – ved redaktio-
nens deadline – er de sidste un-
derskrifter ved at blive sat ved 
overenskomstforhandlingerne 
2013. Resultatet har med andre 
ord ikke været til urafstemning 
blandt medlemmerne, og den 
endelige forhandling med KL er 
ikke afsluttet. Men jeg vover al-
ligevel at skrive, at disse for-
handlinger særligt med Danske 
Regioner har været historiske 
set med lederøjne. 

Det er i hvert fald første gang nogensinde, at ledernes vilkår har 
været årsag til forhandlingssammenbrud!

Er det så godt eller skidt? Det er aldrig et mål i sig selv med for-
handlingssammenbrud – målet er et godt resultat, så set i det lys 
er det skidt. Det gode er så, at ledernes vilkår i den grad er blevet 
sat i fokus – retten til at vælge leder-tillidsrepræsentanter er i 
højere grad et spørgsmål om arbejdsvilkår end om løn – men det 
at have en leder-TR er måske det, der medvirker til en højere løn. 
Det bedste er, at aftalen er endt med, at ledende sygeplejersker 
på alle ledelsesniveauer fortsat har ret til og mulighed for at 
vælge en leder-tillidsrepræsentant, og at det kan ske på en må-
de, der tilpasses den enkelte region og det enkelte sygehus. 
Altså en leder-tillidsrepræsentantordning, der giver mening bå-
de for ledere og for arbejdsgivere. 

Det tankevækkende er, at Danske Regioner gennem mange år 
og virkelig tilspidset i disse forhandlinger bliver ved med at me-
ne, at det er uforeneligt at være leder og leder-TR! Det er for mig 

ganske uforståeligt, hvorfor det skulle være mere uforeneligt, at 
en oversygeplejerske skulle varetage lederkollegaers interesser, 
netværke og tale på vegne af kollegaer, når f.eks. en koncerns 
HR-chef eller en direktør kan have en eller selv være talsperson, 
der varetager det samme blot med en anden titel end leder-TR!

KL har heldigvis ikke haft samme negative tilgang til leder-TR, 
som vi har oplevet med Danske Regioner. Der er dog et stykke vej 
endnu, før der er valgt leder-TR i alle kommuner, og før der er 
skabt gode samarbejdsrelationer mellem leder-TR’erne og ar-
bejdsgiverne rundt omkring.

Så nu skal der gang i valgene rundt omkring – for der er virkelig 
brug for leder-TR’erne. Det er ikke for at råbe op om rettigheder, 
men for at danne og/eller styrke ledernetværk både i regionerne 
og kommunerne, for at ledere bruger hinanden, støtter hinan-
den og har et forum, hvor ledernes vilkår også er legale at tale 
sammen om. 

Du vil kunne følge med på vores hjemmeside om, hvor der er valg 
i din kommune eller region. 

Irene Hesselberg
Formand for lederforeningen i DSR

PS! Der er selvfølgelig forhandlet om meget mere end leder-TR 
ved OK13 – det kan du læse om på www.dsr.dk

LEDER
TR SKAL STYRKE LEDERNETVÆRK 
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På toppen af Jylland har der været travlhed 
på lederkontorerne det seneste år. En ny 
organisationsplan har betydet en omfat-
tende lederrokade, og rent sprogligt er der 
også sket nyt: Overlæger og oversygeple-
jersker er erstattet af en række nye stillin-
ger med titlerne klinikchef og viceklinikchef.

Af de 25 klinikchefer er fem poster gået 
til tidligere oversygeplejersker. Samtidig 
er 2/3 af de nyudnævnte viceklinikchefer 
også fundet blandt de ledende sygeple-
jersker, og det er et rigtigt fint resultat, 
siger formand i Lederforeningen, Irene 
Hesselberg:

”Vi er ret tilfredse med, at de, der før var 
oversygeplejersker, i så høj grad er kom-
met i betragtning til de nye lederstillinger. 
At mennesker med udgangspunkt i faglig 
ledelse også kan være med i gamet, når 
det drejer sig om hardcore ledelse. Vores 
bekymring var jo, hvad der ville ske, når 
man fjernede hele sygeplejerskebeteg-
nelsen. Derfor er vi glade for, at den sund-
hedsfaglige indsigt både bevares og prio-
riteres. Alt i alt synes vi, omlægningen er 
gået rigtig fint,” siger hun.

Logbog gav hjælp til samtaler
Samarbejdet mellem oversygeplejersker-
ne og Lederforeningen har været intenst 
op til udnævnelsen af de nye chefer. 

”Vi har haft nogle ufatteligt aktive med-
lemmer i processen,” siger Bodil Søren-
sen, der som ledelseskonsulent har 
coachet flere af de nordjyske ledere.

“Vi har sammen drøftet det spændende i 
processen og opfordret vores medlemmer til 
at byde ind på de nye chefstillinger. F.eks. har 
logbogen på vores hjemmeside været et 
godt værktøj, hvor oversygeplejerskerne har 

kunnet opliste deres resultater. På den måde 
var de godt forberedte til samtaler og lønfor-
handling og kunne dokumentere, hvor me-
get de rent faktisk er i stand til at levere.” 

Et stærkt hold
Sundhedsfaglig direktør, Jens Winther 
Jensen, udtaler på Region Nordjyllands 
hjemmeside: 

”De nye klinikchefer er et stærkt hold af 
nye og erfarne kræfter med forskellig fag-
lig baggrund. De får et stort ansvar med 
den kulturforandring, der skal til, for at 
den nye organisation får den effekt, vi øn-
sker, i forhold til at sikre effektive og sam-
menhængende patientforløb i det nordjy-
ske sygehusvæsen,” siger han og roser 
samtidig personalets indsats i hele foran-
dringsprocessen:

”Ledelse og personale har været med til 
at skabe den gode dialog, som har været 
afgørende for det endelige produkt med 
de nye klinikker. Jeg er sikker på, at æn-
dringen af ledelsesstrukturen bliver et 
plus for alle, både patienter og personale,” 
siger Jens Winther Jensen.  

OVERSYGEPLEJERSKEN,
DER BLEV VÆK
–
Region Nordjylland indfører i 2013 en helt ny ledelsesstruktur, og de 
ledende sygeplejersker er stærkt repræsenteret i de nye chefstillinger.

AF METTE REINHARDT JAKOBSEN, JOURNALIST

Region Nordjylland har ændret organi-
seringen af de nuværende afdelinger 
til større klinikker.
Hvert sygehus får tre niveauer: Syge-
husledelse, klinikledelse samt afsnits- 
og specialeledelse. Klinikledelsen består 
typisk af en klinikchef og to viceklinik-
chefer. Sidstnævnte får ansvar for hen-
holdsvis patientforløb og personaledrift.

FAKTA

LEDER - HVEM ER DU?

Lederforeningen i DSR har fokus på 
dine vilkår som ledende sygeplejer-
ske. Hver dag er vi der for at hjælpe 
dig som medlem.
Men det kan vi kun gøre, hvis vi ved, 
hvem du er? Ved at opdatere dine 
medlemsoplysninger kan vi holde 
dig ajour med nyheder, kurser, ar-
rangementer og meget mere.
Opdater via MIN SIDE på www.dsr.
dk/lederforeningen - Log ind 
med NemId. Har du spørgsmål, kan 
du kontakte medlemsservice på 
3315 1555  (tast 1).

VIND VIND VIND…
Opdater dine oplysninger inden 1. 
april og deltag i lodtrækningen om 
bogen: Når kvinder forhandler. På 
arbejde og privat. Af Malene Rix 
 “Leder – hvem er du?” er en del af 
Dansk Sygeplejeråds kampagne 
“Tjek dig selv”. 
Se www.dsr.dk/tjekdigselv
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AKTUELT

Det kan være svært at sidde foran en ar-
bejdsgiver og selv forhandle sin løn. Men 
du får sjældent mere i løn uden at bede 
om det! Gør tanke til handling og tilmeld 
dig dette kursus, hvor du får en introduk-
tion til de vigtigste forhandlingsteknikker. 
Efter kurset er der mulighed for at få indi-
viduel sparring.

For at få stort udbytte af kurset planlæg-
ges det med et mindre antal deltagere. 
Kurserne er gratis og afholdes løbende af 
Lederforeningens konsulenter.  

 
Næste gang er onsdag den 3. april 2013 kl. 
16.00-19.00 i Kreds Syddanmark, Vejlevej 
121, 2. sal , 7000 Fredericia. Meld dig til 
via: www.dsr.dk/lederforeningen  

PS: ’Lønstatistikken 2012’ for ledende 
sygeplejersker i kommuner, regioner og 
stat er nu tilgængelig. Se de mest rele-
vante tal for 2012 på Lederforeningens 
hjemmeside www.dsr.dk/lederforenin-
gen under ’Din løn’ i venstre menuen.

GIGTPATIENTER DROPPER 
SMERTEMEDICINEN
Tre ud af fire gigtpatienter, der regelmæs-
sigt bruger smertestillende medicin, und-
lader at tage medicinen fordi de frygter 
bivirkninger. Det viser en spørgeskema-
undersøgelse blandt 923 danskere, som 
lider af gigt eller kroniske smerter.

43% af de adspurgte patienter tager 
smertestillende medicin dagligt. Men 
samtidig erklærer tre ud af fire af dem, der 

tager smertestillende medicin, at de til ti-
der undlader at tage den, selv om de ople-
ver smerter. De adspurgte patienter angi-
ver som de primære årsager til, at de 
dropper medicinen, at de ikke har lyst til at 
tage medicinen og/eller frygter bivirknin-
gerne ved den. 

Fire ud af 10 af de adspurgte oplever bi-
virkninger i form af mavesmerter, mave-
sår eller ubehag på grund af smertestil-
lende medicin.

Dataindsamlingen er gennemført som en 
online-undersøgelse på det danske mar-
ked af Incentive Partners for AstraZeneca 
i November 2011.  
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HATTRICK TIL PSYKIATRIEN
I REGION MIDTJYLLAND

Dagens Medicin kårede den 8. februar 
Danmarks bedste psykiatriske hospitaler, 
og Region Midtjylland tog samtlige plad-
ser på podiet. Aarhus Universitetshospital 
Risskov fik førstepladsen, mens 2. og 3. 
pladsen gik til Regionspsykiatrien Viborg/
Skive og Regionspsykiatrien Vest.

”Jeg blev overrasket men også stolt over 
resultatet,” fortæller Maryann Norup, afde-
lingssygeplejerske ved Regionspsykiatrien 
Viborg/Skive, da hun hørte om kåringen:

”Det blev i talerne påpeget, at vi i Vi-
borg/Skive lå rigtig højt i kvalitetsarbej-
det og i patient/pårørende tilfredshed. 
Som leder er det enormt tilfredsstillende 

at vide, at vores indsats til patienterne er 
præget af høj faglig kvalitet, og at pa-
tienterne er tilfredse med de ydelser, de 
modtager. Det kan betale sig at stille krav 
til medarbejderne om hele tiden at yde 
høj faglig kvalitet. At have forventninger 
til den enkelte om konstant at være i fag-
lig og personlig udvikling. Og at vide, at 
medarbejderne er bevidste om, at de 
ydelser, vi leverer til patienterne, de på-
rørende og afdelingen, er af høj faglig 
kvalitet.”

Regionsrådsformand Bent Hansen, havde 
også masser af roser klar til det samlede, 
psykiatriske personale i regionen:

“Det er jo sådan, at man må knibe sig selv i 
armen. Det betyder fantastisk meget for 
de dygtige medarbejdere og de dygtige 
ledelser, der driver psykiatrien, for det er 
jo dem, der har vundet. Det er rigtigt flot,” 
udtaler han i et videoklip på Regionens 
hjemmeside.

Kåringen af Danmarks bedste hospitaler 
sker på baggrund af kvalitetstal fra klini-
ske databaser, en undersøgelsen blandt 
patienter og pårørende, samt en afstem-
ning blandt sundhedsfaglige læsere af 
Dagens Medicin.  

FORÅRETS KURSER
FOR LEDENDE SYGEPLEJERSKER

Sådan håndterer du en mediekrise - Få redskaber du kan 
bruge, når medierne retter kritisk fokus mod dig som leder eller 
din arbejdsplads. Oplæg og øvelser om krisekommunikation, 
hvor du selv kommer i "ilden".
DATO: 09.04.2013 

Knivskarp formidling når du skriver eller taler - Få redskaber 
til at skrive klart og skarpt i mails, rapporter, dagsordener mv. Og 
få værktøjer til enkle og overbevisende oplæg, når du tager or-
det til et møde, holder oplæg eller underviser.
DATO: 23.04.2013

Når du vil flytte holdninger og adfærd – Strategisk kommuni-
kation handler om, hvordan du får kolleger, patienter og pårø-
rende til at ændre holdninger eller adfærd. Planlæg og analyser 
hvad der skal kommunikeres til hvem, hvornår og hvordan.
DATO: 03.05.2013

Forstå medierne og find din egen rolle – Lær at forstå hvor-
dan journalisterne tænker, og hvad de går efter. Hvordan får du 
dit budskab i medierne – både på vegne af din arbejdsplads, og 
hvis du som privatperson vil deltage i debatten.
DATO: 24.05.2013

Få styr på dine møder - Lær at skrive en god dagsorden og sikre 
en god dialog under møderne. Få værktøjer til at præsentere en 
sag kort og enkelt, samt ideer til at skabe variation på møderne, 
håndtere konflikter og få taget gode beslutninger.
DATO: 6.6.2013

Kurserne bliver holdt i Lederforeningens lokaler, Sankt Annæ 
plads 30, København K. Alle kurser er heldagskurser. Hvert kur-
sus koster 1.200 kr. pr. person. Prisen dækker undervisning og 
forplejning. Send en mail til info@Forkant-redaktion.dk om, hvil-
ket kursus du ønsker at deltage i, og du vil herefter modtage be-
talingsinfo mv. 
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AKTUELT

Diplomkursus i GCP 
for projektsygeplejersker
- Kliniske lægemiddelforsøg i Danmark

Kender du de teoretiske og praktiske aspekter ved 
kliniske lægemiddelforsøg og har du brug for større 
indsigt i din rolle og dine ansvarsområder som pro-
jektsygeplejerske?

På dette kursus er der afsat en halv dag til projekt-
ledelse – en funktion projektsygeplejersker ofte 
påtager sig – med fokus på planlægning, styring, 
teamledelse og resultater.
 
Kurset indeholder derudover oplæg om investigators 
ansvar, biobanker, safety rapportering, håndtering 
af forsøgsmedicin, Datatilsynet, videnskabsetiske 
overvejelser, monitorering og videnskabelig urede-
lighed. 

Kurset ledes af kompetente og erfarne undervisere 
og kan afsluttes med en eksamen.

Tid: 2. – 5. maj 2013

Yderligere information
og tilmelding finder du på:
www.lif-uddannelse.dk

Du er også meget velkommen
til at kontakte
Kursusansvarlig
Stine Folkenberg
sfh@dli.dk, tlf. 39 27 60 60

Masteruddannelse 2013

F o r s k n i n g s b a s e r e t  e F t e r u d d a n n e l s e

På Syddansk Universitet har vi et mangfoldigt udbud af master-
uddannelser, som giver dig flere kompetencer. 
Du kan blandt andet læse masteruddannelser inden for:

❚   Afdelingsbaseret hospitalsmanagement
❚   Offentlig kvalitet og ledelse

bliver din markeds-
værdi vedligeholdt?

Læs mere på  

➜  sdu.dk/master

Kontakt
Syddansk Universitets  

Efteruddannelse, tlf. 65 50 10 54

➜  efteruddannelse@sdu.dk

I N F O R M AT I O N S M Ø D E

Odense  

 ➜ Tirsdag d. 19. marts  

kl. 15.30-18.30   

på Syddansk Universitet

s y d d a n s k  u n i v e r s i t e t
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AF LONE NØRGAARD MØLLER, SYGEPLEJERSKE & MPM
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De er elegante. De er nemme at have i tasken. De fylder 
ikke meget på konferencebordet. De er brugervenlige, idet 
teknologien styres af intuitive handlinger. De er oplagte til 
at bruge under møder. Det handler om tablets.

Der findes en lang række apps, som kan understøtte de 
behov, en leder kan have. Men det kan være svært at finde 
ud af, hvad man skal vælge, og hvad der fungerer bedst til 
netop dine behov. Derfor har FORKANT udvalgt nogle af 
de bedste apps, du som leder kan bruge mange gange i 
løbet af din arbejdsdag.

Nogle applikationer er gratis, andre koster fra få kroner til 
flere hundrede kroner, og mange apps fås i flere versioner. 
Det er en god idé, hvis det er muligt, at afprøve de gra-
tis udgaver, inden man opgraderer til de apps, som koster 
penge. Mange af de gratis apps indeholder reklamer. Man 
kan derfor opleve, at der pludselig dukker en reklame op 
på skærmen. Kan du leve med det, er der mulighed for at 
få et papirløst, gratis og velfungerende kontor direkte ind 
på din tablet.

KALENDER
Calvetica: 
Alle iPads er født med Apples kalender-
system, hvilket er en udmærket kalender. 
Men det er en amerikansk kalender, og 
den indeholder derfor ikke ugenumre. 

Calvetica-appen har ugenumre, og det er et hit. Når ap-
pen er downloadet, kan den synkroniseres med den ek-
sisterende kalender, så den overfører de aftaler, du al-
lerede har skrevet ind. Calvetica er meget brugervenlig 
og overskuelig .

ORGANISERING
Todo og Todo Pro: 
Denne app minder i sin opbygning om de 
gamle timemanager kalendersystemer. 
Grafikken er tegnet som en timemanager 
med spiralryg. Idéen er, at man skriver 

alle sine aftaler ned og deler dem op i projekter, aftaler, 
hverdagshændelser, og hver gang tilføjer appen dato og 
tidspunkt. Man kan gå i detaljen og få styr på sit arbejds-
liv helt ned i minutter og sekunder. Teknologisk logistik 
til den leder, som har brug for at få overblik over mange 
jern i ilden.

Evernote: 
Din virtuelle hukommelse. Evernote er et 
uhyre enkelt organiseringsværktøj, hvor 
man kan skrive to do-lister, tage og sortere 
fotos, skrive noter eller bruge den som dik-

tafon. En lidt pudsig ting er, at man kan sortere sine noter 
ud fra, hvor man geografisk har skrevet dem. Det giver 
selvfølgelig den mulighed, at man kan benytte Evernote 
som en rejsedagbog.   Brugsanvisningen er på dansk, og 
kombinationsmulighederne er mange.

IDÉ OG KONCEPTUDVIKLING
Corkulous: 
Har man brug for et interaktivt whiteboard, 
man kan fyre alle mulige idéer op på, så er 
Corkulous en af de bedste apps i den ka-
tegori. Grafikken er sjov og indbydende og 

giver virkelig lyst til at gå i gang med at udvikle nye projek-
ter. Yderligere er den nem at arbejde med. Med fingrene 
kan man flytte rundt på diverse sedler og lapper, og i et 
lille kartotekskab findes der mange andre sjove værktøjer. 
Prøv den gratis udgave først, og opgrader til den helt store 
pakke, hvis det bliver nødvendigt.

DOKUMENTREDSKABER/ALTERNATIV TIL WORD
Documents: 
Hvis man ikke ønsker at købe sig fattig i 
diverse skrivemoduler til sin iPad, er Docu-
ments et gratis og meget enkelt dokument-
værktøj. Selvom grafikken ikke er specielt 

indbydende, indeholder denne app lige det, man skal bruge. 
Et dokument med en skriveværktøjslinje. Et Excel regneark 
med de mest nødvendige funktioner. E-mailadgang (som 
dog ikke er funktionsdygtig i den gratis udgave), Dropbox 
adgang og adgang til Google er også med i appen. 

HVAD ER DIN YNDLINGSAPP?
Hvis du har et par minutter tilovers, vil vi på FORKANT ger-

ne høre, om du kender til en særlig smart app til tablet eller 

smartphone, som du gerne vil fortælle andre ledende sygeplejer-

sker om. Hvis vi får svar nok, bringer vi dem i næste nummer af 

FORKANT. Skriv til redaktionen på: info@forkant-redaktion.dk
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HAR DU TID TIL AT 
TALE MED DINE 

MEDARBEJDERE?
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Af Mette Reinhardt Jakobsen. Foto: Thomas Nellemann

HAR DU TID TIL AT 
TALE MED DINE 

MEDARBEJDERE?
Det kan være svært at finde de nødvendige timer til MUS-samtaler i en tid, 
hvor de ledende sygeplejersker både har mere travlt og flere medarbej-
dere end tidligere. En ny struktur for samtalerne kan blive nødvendig, hvis 
samtalerne stadig skal give mening, mener ledelsesekspert.
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Til: info@forkant-redaktion.dk
Emne: En afdelingssygeplejerske, der har oplevet presset

Talte lige med en afdelingssygeplejerske, som i oktober op-
levede at få pålagt at afholde 42 MUS-samtaler inden 
31.12., var totalt ophængt. Måtte bl.a. tage ind om aftenen.

Mailbeskeden er fra Lotte Simonsen, ledelseskonsulent i Leder-
foreningen. Den ankommer i indboksen et par dage efter, hun 
over telefonen har fortalt om de ledende sygeplejerskers frustra-
tion over den manglende tid til medarbejdersamtaler:

”MUS udgør en rigtig stor arbejdsdel for især afdelingssygeple-
jerskerne. Når afdelingerne bliver slået sammen, sidder man 
pludselig med en dobbelt så stor medarbejderstab og uden ret-
ningslinjer fra lederniveauet om, hvor meget tid der skal afsæt-
tes til de her samtaler,” siger Lotte Simonsen, som gang på gang 
møder opgivenhed over for en ledelsesmæssig opgave, der visse 
steder har nået et urealistisk omfang:

”Samtalerne kræver jo både forberedelse, handling og afslut-
ning for at give mening. Og vi bliver konstant bekendt med, at de 
ledende sygeplejersker ikke ved, hvordan de skal finde tid. Jeg 
husker selv, da jeg var afdelingssygeplejerske og på et tidspunkt 
sad med 120 medarbejdere. Jeg fik at vide fra min ledelse, at det 
var noget pjat, hvis jeg ikke kunne nå det. Jeg skulle jo bare bruge 
45 minutter pr. samtale,” fortæller ledelseskonsulenten.

INGEN VEJ UDENOM MUS
Men samtalerne skal gennemføres, uanset hvor stort ledelses-
spændet måtte være. Alle medarbejdere i det offentlige har iføl-
ge Trepartsaftalen fra 2007 ret til en årlig medarbejderudvik-
lingssamtale (MUS). Danske Regioner forhandler rammerne for 
MUS, men de nærmere rammer for samtalerne ligger i de enkelte 
regioner. I Region Nordjylland er det enheden ”Ledelse og kom-
petenceudvikling”, der sidder med det arbejde:
”Der er meget stor forskel på, hvordan de sygeplejefaglige ledere 
håndterer samtalerne,” fortæller regional HR-udviklingschef Ma-
riane Therkelsen:
”Nogen vil sige, det er en måned om året, og hér banker jeg så det 
hele igennem. Andre vil sige, jeg fordeler det over hele året – hvis 
du f.eks. har 40-50 medarbejdere. De kan selv bestemme, hvor-
dan de vil drive opgaven.” 

For at imødekomme det arbejdspres, der kan ligge i MUS, har 
Region Nordjylland netop indført muligheden for at gruppere 
visse dele af samtalerne:

”Vi har lige indført et nyt koncept, hvor man kan gennemføre 
en del af MUS’en i grupper. Mange steder er det en udfordring at 
få tid til samtalerne, og der kan det være en fordel at diskutere 
visse ting i grupper. Både emner af strategisk karakter: Hvor er vi 
på vej hen, hvor er vores organisation om to-fire år, hvordan bi-
drager vi til det? Men også dele af trivselspakken kan man med 
fordel tage på gruppemøder: Hvordan fungerer samarbejdet her 
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på afdelingen f.eks.? Det er ikke noget, vi dikterer, det er noget, 
man kan vælge som leder,” fortæller Mariane Therkelsen.

Gruppesamtalerne erstatter ikke de individuelle samtaler, men 
de leaner processen, fortæller HR-udviklingschefen:

”Jeg ville ikke synes, det er dobbelt arbejde at afholde både in-
dividuelle og gruppesamtaler. Hvis du allerede får talt om hele 
den strategiske udvikling på gruppebasis, letter det dit arbejde 
på den måde, at du ikke skal fortælle det igen og igen til hver en-
kelt samtale.”

MERE END EN DANS
Gruppesamtaler er bestemt en af vejene frem til en mere mo-
derne MUS-struktur, mener Susanne Teglkamp. Hun er indeha-
ver af konsulenthuset Teglkamp & Co, der rådgiver private virk-
somheder om personaleledelse. 

”De store linjer for, hvor organisationen skal hen, kan man godt 
holde gruppevis. På den måde sætter man de individuelle samtaler 
ind i et større perspektiv,” siger ledelseseksperten, der mener, den 
traditionelle MUS har udlevet sig selv i mange organisationer. 

På hendes hjemmeside kan man læse artiklen ”Drop MUS og 
indfør samtalen!”, og om den udmelding forklarer hun:

”MUS er i udgangspunktet en vigtig del af, at man kan lykkes 
som organisation. Så jeg siger ikke nødvendigvis, at MUS skal af-
skaffes. Men som det ser ud i dag, bliver samtalerne ofte reduce-

ret til en rituel dans, du har en gang om året, og for lederne bliver 
det noget, der bare skal overstås. Jeg ser mange steder, hvor der 
er nogle skemaer, der skal udfyldes, nogle samtaler, der skal refe-
reres, og så bliver det hele i øvrigt arkiveret. På den måde bliver 
det mere til en øvelse omkring det administrative end det, MUS i 
virkeligheden handler om nemlig at tale sig ind på hinandens øn-
sker,” siger Susanne Teglkamp, der lyder let forundret, da hun får 
at vide, hvor mange medarbejdere de ledende sygeplejersker i 
visse tilfælde skal tage sig af:

”Hvis man har 50 eller flere medarbejdere, vil jeg nok råde til, at 
man løfter sig væk fra skemaerne og bruger tiden på at se hinan-
den i øjnene i stedet for,” siger ledelseseksperten og peger på, at 
en løbende kommunikation over hele året i mange tilfælde vil 
være langt mere gavnlig for medarbejdertrivslen end et årligt, 
skemalagt møde:

”Der sker så meget i løbet af et år. En organisation udvikler sig 
jo løbende, så jeg mener faktisk, kontakten skal være langt mere 
regelmæssig,” siger Susanne Teglkamp.

Men MUS er en central begivenhed i ledelsesarbejdet og kan 
derfor ikke undværes, mener Mariane Therkelsen, HR-udvik-
lingschef i Region Nordjylland:

”Hvis jeg mødte en leder, der sagde: ”Kan vi egentlig ikke und-
være MUS?” ville jeg nok svare: ”Du skal gøre det for at være sik-
ker på, at din opfattelse af tingene er i sync med dine medarbej- 
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dere.” MUS skal bl.a. sikre, at man som leder ikke luller sig ind i en 
forestilling om, at alt går godt. MUS sætter jo arbejdslivet i per-
spektiv, når den bliver gennemført i en god kvalitet, hvor man re-
elt lytter til, hvad der bliver sagt, og hvordan man kan arbejde vi-
dere med det,” siger hun.

IKKE ALTID KAFFEPAUSE
Behovet for, at leder og medarbejder har tid til at se og lytte til 
hinanden, kan ledelseskonsulent Lotte Simonsen genkende. Hun 
brugte i 2009 sin master-afhandling til at undersøge, hvordan 
MUS-samtalerne rent faktisk forløb på en række afdelinger, og 
hvilke forventninger henholdsvis ledere og medarbejdere havde 
til udbyttet.

”Det viste sig, at sygeplejerskerne mest havde lyst til at få lidt 
ros og anerkendelse. De ønskede sig noget tid alene med lede-
ren, så lederen kunne lære dem at kende. Skemaet var mindre 
vigtigt i den sammenhæng, og faktisk startede samtalen først, 

når skemaet var lagt væk,” siger Lotte Simonsen, der i samme 
åndedrag understreger, at den gode samtale ikke kun handler om 
medarbejderen. Som leder skal man huske at tale ud fra organi-
sationens behov og overordnede strategi:

”Fagbevægelsen har sådan et udviklings- og læringsperspek-
tiv på MUS, og det er meget fint i opgangstider. Men nu er det 
nedgangstider, så man er nødt til at komme tilbage til en situati-
on, hvor MUS mere er en form for byttehandel, hvor medarbej-
derne kommer til at tale om, hvad du kan gøre for organisationen, 
og hvad kan organisationen så gøre for dig. Det skaber faktisk 
meget stor værdi for organisationen, hvis lederne virkelig får tid 
til at spotte de enkelte medarbejderes kompetencer,” siger Lotte 
Simonsen.

Der kan altså være en økonomisk gevinst i at investere tid i MUS. 
Men hvis samtalerne også skal have en berettigelse i fremtiden, er 
det vigtigt, at rammerne for samtalerne bliver mere fleksible i for-
hold til den ledelsesvirkelighed, de ledende sygeplejersker skal 
navigere rundt i, mener ledelsesekspert Susanne Teglkamp:

”Man kan nok ikke undvære samtalerne en til en, for som med-
arbejder har du brug for at have en relation til din leder, hvor du 
kan sige: ”Hvilke opgaver kan jeg få, hvad er vigtigt at være op-
mærksom på?” Men jeg mener, man bør genoverveje strukturen 
for MUS, så den reelt kommer til at give mening i stedet for at 
være en frustration. Især når man tænker i ledelsesspænd: Man 
kan måske sætte spørgsmålstegn ved, hvor meget man kan se 
hver enkelt medarbejder, hvis man har 50 af dem.” 

MUS-MASTER 
Hvis du vil læse hele Lotte Simonsens master-
projekt om MUS, kan du finde det på Lederfor-
eningens hjemmeside under fanen ”Dit fag”.

Opgaven hedder: ”MUS – et muligt redskab til 
kompetenceudvikling i et sygeplejefagligt 
praksisfællesskab” og er skrevet ved Dan-
marks Pædagogiske Universitetsskole i 2009.
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HER ER DIN MEMO TIL MUS
På lederweb.dk finder du mange tips til 
MUS. Her er f.eks. otte punkter, både du 
og medarbejderne skal være opmærk-
somme på, hvis I vil have en god MUS-
oplevelse:

•	 Overhold	 aftalen	 –	 lad	 være	med	 at	
udskyde samtalen i sidste øjeblik

•	 Forbered	jer	ordentligt,	så	I	ved,	hvad	
I skal tale om

•	 Sæt	et	klart	mål	for	samtalen:	Er	fo-
kus på trivsel, på øget motivation el-
ler noget helt tredje?

•	 Fokusér	på	de	positive	aspekter
•	 Skab	varians	 i	 forhold	 til	 forløbet	de	

tidligere år
•	Husk	fordeling	af	taletiden:	Den	rette	

dosering er 30 pct. til lederen og 70 
pct. til medarbejderen

•	 Lad	ikke	samtalen	blive	FOR	fortrolig	
– tonen skal være professionel og 
faglig for begge parters vedkom-
mende

•	Husk	 opfølgning	 på	 samtalen	 efter-
følgende.

Punkterne er inspireret af artiklen ”De 8 stør-
ste MUS(e)-fælder”, der kan læses på www.
lederweb.dk
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Som leder for en flok meget erfarne sygeplejersker oplever afde-
lingssygeplejerske Debora Bodekær Rasmussen ofte, at MUS bli-
ver et pudsigt, årligt tilbagevendende ritual. Det er meget bedre at 
tale med medarbejderne i dagligdagen, mener hun.

”Med den garvede flok sygeplejersker jeg har på afdelingen lige 
nu, så synes jeg egentlig, MUS er lidt spild af tid.” 

Debora Bodekær Rasmussen er afdelingssygeplejerske ved 
Kardiologisk ambulatorium på Gentofte Hospital. Hun har været 
leder for afdelingens 21 medarbejdere i fem år, og selv om hun 
godt kan se, at MUS kan have en funktion i afdelinger med ek-
sempelvis mange yngre og mere usikre medarbejdere, oplever 
hun selv selve MUS-ritualet som en lidt overflødig proces i sit le-
delsesarbejde:

”Det tager forholdsvis lang tid at holde de samtaler, både i for-
hold til hvad jeg får ud af det, og hvad personalet selv synes, de 
får ud af det. Vi lavede en trivselsundersøgelse i 2011, og MUS 
vejede ikke ret tungt i de ansattes bedømmelse af deres trivsel. 
De lagde langt mere vægt på, om de kunne komme af sted på de 
kurser, de gerne ville, og om vi tilsammen havde alle de nødven-
dige kvalifikationer i afdelingen. Det handlede ikke så meget om, 
om vi nu også havde den dér ene samtale om året,” fortæller af-
delingssygeplejersken.

GOD TIL DET HELE
Det er i høj grad måden, MUS skal gennemføres på, som Debora 
Bodekær Rasmussen mener, er et tidsrøvende ritual. For et par år 

”VI KUNNE SAGTENS 
UNDVÆRE MUS”
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tilbage gik MUS i høj grad ud på at udfylde faste skemaer, hvor først 
medarbejderen og dernæst hun selv skulle give scorer for diverse 
kompetencer og niveauer. Men det gav ikke meget mening, når 
man sad med dybt rutinerede medarbejdere, forklarer hun:

”Da jeg begyndte som leder på afdelingen, kendte jeg ikke alle 
medarbejderne lige godt. Så de første år brugte vi meget tid på at 
udfylde de her skemaer og så få en dialog i gang ud fra det. Skema-
erne var sådan set et fint værktøj, men problemet var, at jeg har så 
rutineret et personale, at de alle sammen lå på højeste kompeten-
ceniveau. Det vil sige, at vi ikke rigtigt kunne se nogen udvikling i de 
resultater, skemaerne gav. Der måtte vi så først og fremmest tage 
snakken om, at selv om man er ekspert på sit felt, kan man altid 
lære mere,” siger afdelingssygeplejersken, der med den erfaring in 
mente nu tilrettelægger samtalerne lidt anderledes:

”Vi skal stadigvæk udfylde et skema, for det er en del af hospita-
lets program. Men det er lidt tungt. Jeg lader det derfor være meget 
mere op til medarbejderne, hvad vi efterfølgende skal tale om. Alle 
de der underspørgsmål, man kan stille til skemaet, dem gør jeg ikke 
så meget ud af. I stedet taler vi om, ”Hvad er det for nogle opgaver, 
du sidder med lige nu, og er der måske nogle andre ting, du kunne 
tænke dig at arbejde med?” Og jeg hører, om de mener, de har for 
meget at lave, eller om de godt kan følge med.”

VI TALER HELE ÅRET
Debora Bodekær Rasmussen gør en dyd ud af at tale med perso-
nalet hele året. Ikke kun til den årlige MUS. Hun ved godt, det er et 
privilegium, fordi hun er leder af en afdeling af en overkommelig 
størrelse. Og at hun, hvis hun havde dobbelt så mange medarbej-

dere, måske ikke ville kunne have samme overblik. Men at følge 
med i medarbejdernes hverdag er en vigtig del af moderne, syge-
plejefaglig ledelse, mener hun:

”Der er en tendens til, at vi som ledere taler mere med persona-
let i løbet af året og i dagligdagen. MUS er ikke længere de eneste 
samtaler, vi har. Der sker jo mange ting på en afdeling i løbet af et 
år. F.eks. afholder vi MUS sidst på året, men tit bliver alle de 
spændende kurser slået op først på året. Og hvis der så kommer 
nogen i januar med et kursus, de gerne vil på, så må jeg lige tage 
lidt tid til at kigge på tingene.”

Og netop fordi hun tager sig tid til at lytte efter i hverdagen, har 
Debora Bodekær Rasmussen en løbende fornemmelse for, hvad 
der foregår omkring hende:

”Mine medarbejdere ved, at de altid kan komme ind til mig, hvis 
de har noget, de gerne vil vende. Derfor har jeg et godt indtryk af, 
hvad der foregår blandt personalet. Jeg kan ikke huske en situa-
tion, hvor nogen er kommet til MUS og har fortalt mig noget, jeg 
ikke anede i forvejen. MUS bliver altid en lidt påtvunget dialog, 
fordi vi i forvejen taler sammen i løbet af året. Jeg kunne godt 
forestille mig, at man bare spurgte: ”Hvem har lyst til en MUS i 
år?”, og at de personer, der eventuelt gerne ville, så fik mulighe-
den. Jeg ved, at mit personale selv synes, det er fuldstændig spild 
af tid, så her på afdelingen kunne vi sagtens undvære den forma-
liserede MUS.” 
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BRUG DIN LUS 
ORDENTLIGT
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Som leder har du også selv krav på en årlig udviklingssam-
tale kaldet LUS. Men som mellemleder kan det være svært 
at fokusere på egne behov, hvis du ved, at din arbejdsplads 
er hårdt presset økonomisk. Forkant har spurgt Else Kathri-
ne Relster, erhvervspsykolog og ph.d., om, hvordan du 
bedst håndterer din LUS.

1. FREMSÆT DINE BEHOV
Forkant: LUS handler jo om lederens egen kompetenceudvikling 
og eget arbejdsliv. Men for mange mellemledere kan det være 
utroligt svært at fremsætte deres egne krav, fordi de ved, hvad 
der reelt er på spil i forhold til besparelser og nedskæringer. 
Hvordan tackler man den situation?
Else Kathrine Relster: ”Man skal ikke tilsidesætte egne krav, bare 
fordi man ved, at afdelingen eller hospitalet skal spare. Når man 
sidder til en LUS, må man lægge ud med at sige: ”Nu fortæller jeg 
bare, hvad jeg gerne vil. Jeg har ikke taget stilling til, om det er 
realistisk, eller om der er penge til det.” Som udgangspunkt må 
man kunne fremsætte sine krav, for så ved man, at ledelsen ken-
der ens behov. Det er altid godt at kunne varetage egne behov, 
og man skal huske på, at i et så hierarkisk system som hospitaler 
er, får den øverste ledelse mere i løn, fordi de har et overordnet 
ansvar for at få tingene til at fungere. Så man skal ikke være 
bange for at stille krav opad i systemet.”

2. TAG IMOD KRITIK
Forkant: I en lederudviklingssamtale handler det også om at få 
feedback på ens egne lederevner. Hvordan håndterer man 
bedst at få kritik både fra ens medarbejdere og fra ens overord-
nede leder?

Else Kathrine Relster: ”Som leder skal du kunne rumme, at du må-
ske ikke er elsket lige højt af alle. Hvis du får en kritisk evaluering, 
må du sige: ”Nu har jeg hørt, hvad der bliver sagt.” Du skal endelig 
ikke gå ind i en diskussion af, om det er en berettiget kritik. Hvis 
du vil skabe et godt arbejdsmiljø, skal du kunne lytte til dine med-
arbejdere og til dine kolleger. Du har jo selv brug for at vide, hvad 
der foregår i folkedybet. Diktatorer går det altid galt for, fordi de 
ikke lytter godt nok. Men det er ikke alt, man skal lægge øre til. 
Der kan være mange former for kritik og søskendejalousi i en af-
deling, og ikke alle mennesker er lige gode til at sige tingene på 
en ordentlig måde. Derfor skal du kunne styre dine følelser og din 
sårbarhed, ellers kan du ikke være leder.”

3. VÆR TILPAS MED DIG SELV
Forkant: Hvad gør man så for at blive bedre til at tage fra?
Else Kathrine Relster: ”Som leder skal du stå ved dig selv med de 
styrker og svagheder, du nu engang har. Du skal hvile i dig selv og 
sige, sådan er jeg – det er ikke perfekt, men jeg gør tingene så 
godt, som jeg nu engang kan. Hvis man har det selvværd, bliver 
man også bedre til at stille krav på egne vegne. Så bliver det helt i 
orden at tænke: ”Jeg kan da godt bede om det og det.” Man kan 
måske ikke bestemme, om tingene bliver til noget, men man er 
tilpas med at fremføre sine krav og ønsker. Det svarer faktisk me-
get til den situation, du sidder i, når du er til lønforhandling.”

4. HUSK AT SIGE FRA
Forkant: Hvad gør man, hvis man bliver mødt med krav til resulta-
ter, man godt ved, ikke kan opfyldes? 
Else Kathrine Relster: ”Hvis man i en LUS bliver mødt med krav til 
resultater, man finder urimelige, er man nødt til at sige fra med 
det samme. Det kræver mod at være leder, og man kan lige så 
godt tage skraldet først som sidst. Det allerbedste er at tage en 
dialog om tingene og sige: ”Det kan vi ikke klare, vi har ikke tid 
nok, hvis vi gør sådan, bliver patienterne dårligere behandlet. 
Men måske vi kan gøre sådan og sådan i stedet for.”

Man skal ikke sige fra af ren og skær dovenskab, eller fordi man 
ikke lige har lyst til at ændre på tingene. Som leder skal man turde 
være lidt besværlig på den gode måde: Man skal sige nej, hvis 
man reelt kan se, at målet er urealistisk. At turde sige fra styrker 
faktisk ens position over for topledelsen, for du kommer til at 
fremstå mere troværdigt. Hvis man er konfliktsky, skubber man 
bare problemet foran sig, og så ender tingene med at blive helt 
utroligt indviklede.”

5. VÆR DIG SELV
Forkant: Så hvad er det for nogle ting, du skal tage med dig ind til 
en LUS-samtale for at få det bedste resultat?
Else Kathrine Relster: ”Som leder skal du være autentisk og tro-
værdig og hvile i dig selv. Det lyder ikke så indviklet i ord, men jeg 
ved godt, at i praksis kan det være meget svært.” 

”Som leder skal man turde være lidt  
besværlig på den gode måde.”
Else Kathrine Relster 
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Efter knap 17 år som ledende sygeplejerske i det syddanske sygehusvæsen valgte jeg at 
stoppe, ikke fordi arbejdet var færdigt eller uinteressant. Men mest fordi livet skal være 
andet end arbejde. Forkant har bedt mig om at skrive denne kronik om fremtidens le-
dende sygeplejerske, en udfordring jeg med glæde har taget imod.

I de 17 år, jeg har været leder, er der sket rigtig meget i sundhedsvæsenet også på det 
ledelsesmæssige område. Ledelse i sundhedsvæsenet er i høj grad at skabe resultater 
sammen med andre. Som leder har man det privilegium, at man træffer beslutninger. 
Men de gode og rigtige beslutninger træffes efter grundige drøftelser og analyser, der 
foregår i et samarbejde, hvor alle relevante parter bliver inddraget. Sundhedsvæsenet er 
ikke en produktionsvirksomhed, der skal skabe økonomiske værdier for aktionærerne. Vi 
er en organisation, hvis vigtigste formål er at skabe menneskelige værdier for patien-
terne. Regionsrådet i Region Syddanmark har udtrykt det i tre temaer, som sygehusene 
skal fokusere på:

•	Fokus	på	patienten
•	Høj	kvalitet	i	kerneydelserne
•	Sammenhæng	på	tværs	og	på	langs

Et samlet ansvar 
Frem til 1990’erne var det ”kongedømmerne”, der var fremherskende i sygehusvæsenet 
i Danmark, understøttet af forstanderiet med hele sygeplejestaben. I administrationen 
herskede sygehusdirektøren, som forsøgte at holde styr på økonomien. Sammenhæn-
gen mellem økonomi, aktivitet og kvalitet var ikke særlig synlig, men nogle var begyndt 
at interessere sig for, hvad man egentlig fik for de mange penge, der blev brugt. Ledel-
sesmæssigt var der fokus på den faglige ledelse, og det var en selvfølge, at lederen var 
en, der havde samme faglige baggrund som dem, der skulle ledes. Dette betød også, at 
ledelse foregik i ”søjler” bestående af egen faggruppe, og at hovedkravet til de ledende 
sygeplejersker var faglig dygtighed. 

Dette har ændret sig med udviklingen, og ledelsesregulativerne er fulgt med. I dag er 
man sammen om ledelse, sygehusenes direktioner har sammen ansvaret for det sam-
lede sygehus. På samme måde har afdelingsledelserne sammen ansvaret i deres afde-
ling. Dette betyder, at hovedkravet har ændret sig til ledelsesmæssige kvalifikationer.

AF DITTE MAARBJERG 
THINGGAARD, 
TIDLIGERE SYGEPLEJEDIREKTØR
VED SYGEHUS SØNDERJYLLAND 
OG CAND.CUR., MPM

FREMTIDENS 
LEDENDE 
SYGEPLEJERSKE
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Tidligere var der fokus på det, vi kunne til-
byde patienterne, det tilbudsorienterede 
sygehus med fokus på, hvad det enkelte 
fag kunne. Vi er på vej over i et efterspørg-
selsorienteret sygehus, hvor patienterne 
efterspørger et godt og helt patientforløb 
– ikke stykkevis og delt – men det, vi til-
sammen kan gøre for dem. Det betyder 
også, at fokus er skiftet fra ledelse af fag 
til fokus på patienten og dermed ledelse af 
patientforløb, hvilket er fint i tråd med et 
fælles ledelsesansvar.

Hvorfor en faglig reference?
Vi er lige nu i en mellemperiode, hvor det 
at have en faglig reference stadigvæk ef-
terspørges. 
Men hvorfor egentlig? Er vi ikke alle sam-
men autoriserede fagpersoner med et 
selvstændigt fagligt ansvar overfor sund-
hedsstyrelsen? Hvem har i den sidste en-
de det faglige ansvar? Svaret er, at det har 
den enkelte fagperson. 
Hvis vi ser på, hvilke kriterier der spiller 
ind, når man ansætter ledende sygeple-
jersker, er der to kvalifikationskrav, der går 
igen: At de er autoriserede sygeplejersker, 
og at de har ledelsesmæssige kvalifikatio-
ner. Hvis vi ser på vore nærmeste samar-
bejdspartnere, lægerne, vil et tredje kvali-
fikationskrav spille væsentligt ind, nemlig 
forskningskompetence. Hvorfor nu denne 

forskel, og hvilken betydning har den? For-
skellen kan for mig at se kun forklares ved, 
at forskning i sygepleje er en ung disciplin 
og endnu ikke er slået helt igennem. Når et 
af hovedkravene til sygehusene er høj 
kvalitet i kerneydelserne, vil det betyde, at 
det i fremtiden bliver et væsentligt kvalifi-
kationskrav til toplederne i sygehusvæse-
net, at de har forstand på forskning. De 
ledelsesmæssige faglige ansvar er netop, 
at retningslinjer og instrukser er evidens-
baserede.

Nye krav til god ledelse
Sammenhæng på tværs og på langs er 
helt klart en udfordring for alle i sund-
hedsvæsenet. Det er på dette område, vi 
gør det dårligst, hvis vi spørger patienter 
og borgere. Den nye sundhedslov, som vi 
fik samtidig med regionerne, stiller store 
krav til samarbejdet mellem de forskellige 
sektorer, krav om at levere fælles resulta-
ter. Det betyder, at det ikke længere er nok 
at udøve god ledelse i det lille fællesskab, 
der hvor man har det fulde ansvar. Nu stil-
les der også krav til ledelse i det store fæl-
lesskab, en opgave, der kun kan løses i 
fælleskab med andre ledere, i særlig grad 
de kommunale ledere. Dette stiller krav 
om evne til at samarbejde med ledere, der 
fungerer under andre forhold, i en anden 
kultur og kontekst.

Mit bud på fremtidens ledelse i sygehus-
væsenet er, at der fortsat vil være brug for 
forskellige kompetencer, forskellige ind-
faldsvinkler til problemstillingerne og ud 
fra dette samarbejdsevne, og at indsigt i 
kerneydelserne er vigtig på alle ledelses-
niveauer i sygehusvæsenet. At sygeple-
jerskerne fortsat vil have en plads i ledel-
sessystemet, er jeg ikke i tvivl om. Ikke 
valgt fordi de er sygeplejersker, men fordi 
de er en faggruppe, der konstant efter- og 
videreuddanner sig også indenfor ledelse, 
fordi de er rigtig gode til at samarbejde 
med forskellige og på mange niveauer, og 
ikke mindst fordi de er den faggruppe, der 
mest af alle tager vare på hele patientfor-
løbet. Men uden forskning går det ikke – 
det skal der mere fokus på. 

Med dette er det min faste overbevisning, 
at der også i fremtiden vil være sygeplejer-
sker i ledende stillinger på alle niveauer i 
sygehusvæsenet. 

Læs også interviewet på side 26-28 
med Jørgen Steen Pedersen, center-
chef ved Sygehus Sønderjylland, om 
hans overvejelser om ledelse på tværs.

Dygtige, skandinaviske sygeplejersker med erfaring inden for 
ledelse og organisation søges til spændende lederstillinger 
i metropolerne Dubai og Abu Dhabi

Går du med en drøm om nye udfordringer? 
I et miljø, hvor du kan forme din karriere, og hvor  
ambitioner, talent og indsats belønnes? 
Så har du chancen nu!

POWERCARE A/S tilbyder dig en unik mulighed for 
faglige udfordringer i en moderne, mellemøstlig kultur 
– og muligheden for at påvirke et sundhedsvæsen i 
rivende udvikling.

POWERCARE A/S sikrer, at alle forhold omkring  
udstationering er optimale i forhold til løn, kontrakt, 
bolig, visum m.m. Vi er din partner. 

Kontakt vores internationale afdeling 
for nærmere information:

Telefon: (+45) 45 540 540 
Mail:  info@powercare.dk

Om POWERCARE
POWERCARE A/S har 12 års erfaring i at udsta-
tionere og sende kvalificeret og kvalitetsbevidst
sundhedspersonale på opgaver i ind- og udland. 
Læs mere om os på: www.powercare.dk

POWERCARE A/S
Sønderhøj 16 · DK-8260 Viby J

Tlf.: (+45) 45 540 540
www.powercare.dk
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AF LONE NØRGAARD MØLLER, SYGEPLEJERSKE, MPM

I KARRIEREJUNGLEN
AF LONE NØRGAARD MØLLER, SYGEPLEJERSKE OG MPM

[KARRIERE: ”EN PERSONS ARBEJDSMÆSSIGE LIVSFORLØB OG DEN SOCIALE 
POSITION, DER ER FORBUNDET MED DET, OFTE OM ET SUCCESFULDT FORLØB”] 
- NUDANSK ORDBOG

I de seneste 10 til 15 år har der udviklet sig et kæmpe marked for efter- og videreuddan-
nelser. I 2004 besluttede Folketinget at poste mange millioner i at videreuddanne an-
satte i det offentlige, som f.eks. ønskede sig en professionel lederkarriere. Dette, og en 
markedsgørelse af universiteternes udbud samt sammenlægningen af diverse højsko-
ler til professionshøjskoler, var startskuddet til en række nye spændende tilbud.
Men hvilke uddannelser skal man vælge for at opnå kompetencer til de gode lederstil-
linger?

Langt de fleste ansatte indenfor sundhedsvæsenet har en faglig grunduddannelse. 
Som ledende sygeplejerske har man sin basisuddannelse at tage afsæt i. Denne basis-
uddannelse giver mulighed for at vælge en diplomuddannelse eller en masteruddan-
nelse. Dog skal det bemærkes, at mange masteruddannelser kræver basisuddannelse 
på bachelorniveau, for at man kan optages.
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DIPLOMUDDANNELSER
I bekendtgørelse af lov om professions-
højskoler for videregående uddannelser 
står der følgende karakteristik af diplom-
uddannelsernes formål:

§ 3. Professionshøjskolen har til opgave 
at udbyde og udvikle videregående ud-
dannelser og efter- og videreuddannel-
ser, der på et internationalt fagligt niveau 
imødekommer behovet for kvalificeret 
arbejdskraft i såvel den private som of-
fentlige sektor.

Diplomuddannelserne er skabt til at vide-
reuddanne fagligt uddannede personer. 
Derfor vil det være naturligt at bygge vi-
dere på den viden, man allerede bruger i 
det daglige arbejde. Er man i tvivl om, hvil-
ken diplomuddannelse man skal vælge, er 
der hjælp at hente.

Diplomuddannelser udbydes på professi-
onshøjskolerne i hele landet, som f.eks. 
VIA, UCC, Metropol, University College 
Nordjylland, University College Sjælland.

Susanne Hansen, chefkonsulent på Le-
delse og Styring, VIAUC, fortæller, at det 
er en rigtig god idé at kontakte skolen di-
rekte, hvis man er i tvivl om, hvilken vej 
man skal vælge. Her sidder der erfarne 
studievejledere, som kan give gode råd, 
både med hensyn til studievalg, uddan-
nelsernes opbygning, eksaminer og øko-
nomi. Og du kan få et personligt møde, 
hvor vejen igennem uddannelserne kan 
tilrettelægges. 

Mange mellemledere indenfor hospitals-
væsenet vælger:
•	 Diplom	i	ledelse
•	 Diplom	i	offentlig	forvaltning
•	 Den	eksklusive	diplomuddannelse	i	ledelse

MASTERUDDANNELSER
Masteruddannelserne er en akademisk 
universitetsgrad, som svarer til en kandi-
datuddannelse. Masteruddannelserne er 
tænkt som en akademisk overbygning på 
en stor erhvervserfaring gerne kombine-
ret med en relevant diplomuddannelse. 
Men hvilken master skal man vælge, hvis 
man vil gå den vej?

Der findes en meget stor mængde af ma-
steruddannelser, og der findes især et 
”gråt” marked, der tilbyder masteruddan-
nelser, især i ledelse, på få måneder. Man-
ge af disse masteruddannelser er udbudt 
af private firmaer, og her skal man være 
påpasselig med sine valg. Der er ikke en 
akkreditering af dette marked og dermed 
heller ikke en garanti for det kvalitets-
mæssige niveau. Hvis du vælger en ma-
ster på et dansk universitet eller professi-
onshøjskole, er undervisningen tilrette-
lagt efter Undervisningsministeriets ret-
ningslinjer, eksaminerne er godkendt, og 
ligeså er censorkorpset.

På de fleste universiteter findes der åbent 
hus-arrangementer i forbindelse med op-
start af de specifikke masteruddannelser. 
Her møder man undervisere, kommende 
studerende, og ofte er der dimittender, 
der kan fortælle om deres oplevelse af 
studiet og ikke mindst, hvad masterud-
dannelsen har haft af betydning for karri-
eren. På mange universiteters hjemmesi-
der kan man også finde undersøgelser, 
der illustrerer, om dimittender fik det ud af 
studiet, som de havde drømt om.

Topledere indenfor hospitalsvæsenet 
vælger ofte:
•	 MPM:	Master	of	Public	Management
•	 MBA:	Master	of	Business	Administration
•	 MPA:	Master	of	Public	Administration
•	 MPH:	Master	of	Public	Health		

KORTERE KURSER
Kortere kurser kan også være 
en måde at udvikle sine leder-
kompetencer på. Mange regio-
ner og kommuner afholder kur-
ser målrettet diverse lederni-
veauer. Og husk at Lederfor-
eningen i DSR også jævnligt 
holder kurser, der er målrettet 
de ledende sygeplejersker: 
www.dsr.dk/lederforeningen

MOD PÅ  
KARRIEREJUNGLEN?
•	 På	www.dsr.dk/videreuddan-

nelse kan du læse mere om 
relevante special-, videre og 
efteruddannelser for sygeple-
jersker

 
•	 Har	du	allerede	suppleret	din	

sygeplejerskeuddannelse 
med en akademisk overbyg-
ning, kan du læse om dine 
muligheder på www.dsr.dk/
akademiker

 
•	 På	to	ministeriers	hjemmesi-

der finder du også udførlig in-
formation om lederuddannel-
ser, økonomi, optagelseskrav 
og anvendelsesmuligheder: 
www.diplomguiden.dk om di-
plomuddannelser, og www.
ug.dk om masteruddannelser
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Af Mette Reinhardt Jakobsen, journalist

CHEFEN, DER SKIFTEDE 
BUSINESSCLASS 

UD MED BLODPRØVER

At en topchef fra det private erhvervsliv skifter til den offentlige sektor, sker ikke så tit. Men 
Jørgen Steen Pedersen fandt de udfordringer, der ligger i moderne sundhedsledelse, så 

interessante, at han var nødt til at tage springet.
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Det skabte røre i Jørgen Steen Pedersens 
professionelle omgangskreds, da han an-
noncerede sit seneste karrierespring. Ef-
ter 25 år som topchef i både større og 
mindre private virksomheder var han klar 
til et radikalt jobskifte. Og valget faldt på 
en stilling som chef for Laboratoriecentret 
ved Sygehus Sønderjylland.

”Der var nogen, der blev lidt paf over, at 
jeg også havde den interesse,” fortæller 
den nyudnævnte chef. 

”Mine allernærmeste vidste godt, jeg 
havde en drøm om en stilling i sundheds-
væsenet. Men for dem, der ikke var helt så 
tæt på, kom skiftet som en kæmpe over-
raskelse. Mine entreprenørkolleger var lidt 
nogle sprællemænd, og her søgte jeg så 
ind i det standardiserede hospitalsvæsen. 
Jeg kan sådan set godt forstå, de undrede 
sig,” siger Jørgen Steen Pedersen.

Skiftede til en supertanker
Hylderne i kontoret på Sønderborg Hospi-
tal er stadig mest tomme. Skjorten er top-
chefslyseblå, og på en bøjle bag den gule 
dør hænger en grånistret habitjakke. Cen-
terchefen har knap været i stillingen i et 
halvt år, og mange ting har vakt forun-
dring.

”Kulturmæssigt er der en meget stor 
forskel. Ved de mange første møder hæf-

tede jeg mig eksempelvis ved, at folk hele 
tiden brugte formuleringen ”jeg tænker, 
at …” Og jeg kom fra en verden, hvor man 
siger ”jeg synes”, eller ”jeg mener”. Man 
skal nå til enighed om mange ting, og der 
kan jeg godt være lidt utålmodig en gang 
imellem. Tidligere har jeg jo været vant til 
selv at kunne træffe beslutningerne på 10 
minutter,” siger Jørgen Steen Pedersen: 

”Hvis man skal bruge et billede, er jeg 
vant til at sejle speedbåd, og nu står jeg så 
pludselig på kommandobroen på en su-
pertanker. Hvis jeg vil skifte kurs, skal jeg 
vide det i god tid.”

Færre skud fra hoften
At tingene tager lidt mere tid, er dog både 
forklarligt og også en force i mange sam-
menhænge, pointerer centerchefen:

”Det private kunne godt lære noget af 
de offentlige ledere: Lige at give tingene 
en ekstra tanke og at lytte lidt mere til 
græsrødderne. Man er hele tiden nødt til 
at have hele strukturen med, hvor tingene 
er langt mere topstyrede i erhvervslivet,” 
siger han og understreger, at selve arbej-
dets formål gør besindighed til en dyd:

”I mit tidligere arbejde var worst case 
scenario, at vi eventuelt skulle skrotte et 
produkt. Men det kan du ikke gøre her, for 
det handler om mennesker. Og i sidste in-

stans om liv og død. Så jeg er nok lidt min-
dre risikovillig i dag end tidligere, hvor jeg 
skød lidt mere fra hoften.”

Ledelse, ledelse, ledelse
Jørgen Steen Pedersen understreger flere 
gange i samtalen, at selve ledelsesarbej-
det ikke bliver væsentligt anderledes af, 
om man har en offentlig eller en privat ka-
sket på. Tværtimod faldt hans opmærk-
somhed på stillingen ved sygehuset netop 
på en overskrift, der ikke lagde skjul på, 
hvilken profil man søgte efter:

”Overskriften på nettet var ”Har du le-
delse helt inde under huden?” og jeg 
tænkte ”Yes! Det har jeg da.” Hele mit hid-
tidige arbejdsliv har været én lang leder-
uddannelse, og når man koger tingene 
sammen, er 90 pct. af det arbejde, jeg i 
dag laver ledelsesmæssigt, meget lig det, 
jeg lavede tidligere.

Når man taler privat versus offentligt, er 
jeg egentlig ked af, at man ikke blander sig 
mere. Det er altid den ene eller anden side, 
man vælger, og så går man der og tænker: 
”De offentlige ledere er dovne”, eller ”De 
private ledere er nogen bulderbasser”. Og 
det er virkelig synd, for begge sider kunne 
lære noget af hinanden,” siger Jørgen 
Steen Pedersen.



TRE SKARPE
Jørgen Steen Pedersen peger på tre ting, hvor han med sin private lederbaggrund kan se plads til forbedring 
i det offentlige:
•	 ”Jeg	kigger	altid	på,	at	det	handler	om	den	opgave,	der	skal	 løses,	og	så	er	det	 lidt	mindre	vigtigt	med,	

hvilke faggrupper gør hvad. Bare vi har nogle kompetente folk til at udføre opgaven.”
•	 ”Hvis	man	vil	have	en	effektiv	ledelse,	måtte	nogle	af	beslutningsprocesserne	godt	blive	lidt	hurtigere.	

Især for patienternes skyld – de skal nogle gange vente for længe på en afgørelse.”
•	 ”Sygehusvæsenet	kunne	generelt	vinde	ved	at	have	flere	ledere,	der	dedikerer	sig	100	pct.	til	ledelse,	i	

stedet for at det er noget sekundært ved siden af fagligheden. I den sammenhæng vil jeg faktisk frem-
hæve sygeplejerskerne; når de siger ja til at blive ledere, tager de virkelig fat i bolden, og det er godt at se.”
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Trækker i fællesskab
Måden at lede på er dog anderledes i det 
nye job. For ansvaret for laboratoriecente-
ret og de 219 ansatte deles med en anden 
centerchef.

Og Jørgen Steen Pedersen peger på, at 
Trojka-ledelse har ganske mange fordele i 
forhold til at minimere den kulde på top-
pen, mange topchefer ellers kender til:

”Jeg synes rigtig godt om princippet fæl-
lesledelse, hvor man gør op med den gam-
meldags søjlestruktur i sundhedsvæse-
net. Det giver langt flere vinkler på beslut-
ningsprocessen, og det giver en sikkerhed, 
at man hele tiden har en makker at læne 
sig op ad. Det er meget behageligt at være 
et ledelsesteam, der kan dele sorger og 
bekymringer. Og så får de beslutninger, 
man tager, meget mere tyngde, når man 
siger ”Det synes vi” i stedet for ”Det synes 
jeg.””

Jørgen, se her
At blive en del af fællesskabet har ikke 
skabt problemer for den nye leder. Han er 
selv overrasket over, hvor positivt han er 
blevet modtaget, for han vidste godt, han 
med sit CV i jakkelommen stikker noget ud 
i forhold til de nye kolleger.

”Jeg sidder som den eneste med et leder-
ansvar uden en egentlig sundhedsfaglig 
baggrund. Men jeg mangler den ikke. Der 
er selvfølgelig blevet kigget meget på, 
hvad sådan en fra erhvervslivet mon skulle 
lave her, så jeg har haft for øje at gå til op-
gaven med en vis ydmyghed. Jeg skulle ik-
ke bare komme jokkende ind og lave det 
hele om,” fortæller Jørgen Steen Peder-
sen, der også mener, hans eksotiske bag-
grund har givet anledning til positiv sær-
behandling i flere sammenhænge:

”Folk har nærmest syntes, det var lidt 
spændende, og jeg er blevet hjulpet rigtig 
meget. Måske hvisker de lige til mig: ”Jør-
gen, det er sådan og sådan, det hænger 
sammen.” Og når en ledende overlæge 
sender en mail, står der tit en lille ekstra 
notits nederst i beskeden ”Til Jørgen”, og 
så er der sådan en lille oversættelse af, 
hvad det handler om.”

Farvel til guldkortet, goddag til …
Selvom det nye job er fyldt af udfordrin-
ger, er der dele af det gamle liv, den nye 
chef stadig kan savne.

”De gamle forretningsvenner mangler. 
Det radikale skift har jo betydet, at jeg har 
sagt farvel til mit gamle liv og mit gamle 

netværk, som jeg ikke længere kan læne 
mig op ad på samme måde,” indrømmer 
Jørgen Steen Pedersen, der i samme ånde-
drag sukker efter de mange udlandsrejser 
på businessclass, det også er slut med.

”I mit forrige job var det sådan, at kabi-
nepersonalet i SAS genkendte mig, når jeg 
steg ind i flyveren. Jeg rejste på business, 
havde guldkort til flyveren og adgang til 
lounges og rigtigt pæne hoteller i hele ver-
den. Nu drikker jeg kaffe af sygehuskop-
per i stedet for, og man har hele tiden den 
der hængende med, at det er skatteyder-
nes penge,” siger han.

Porcelænskruset på bordet med en lille 
illustration af en badebro og blå himmel 
lytter tavst med, mens centerchefen gør 
klar til sin konklusion på interviewet:

”Jeg fortryder ikke. Jeg har fået adgang 
til en helt ny faglig verden, som jeg ser 
frem til at komme ind i. Jeg blev engang 
testet og fik  at vide, at det ideelle job for 
mig var som leder af en hjælpeorganisati-
on. Jeg var ikke enig i det dengang. Men 
man kan sige, at jeg med mit skift er kom-
met lidt tættere på at kunne gøre en for-
skel for mennesker.” 



Jørgen Steen Pedersen
•	 Uddannet	cand.scient.	med	hovedfag	i	fysik	fra	Syddansk	Universitet,	1986.
•	 Blev	herefter	ansat	som	forskningsleder	på	Danfoss.	Arbejde	i	en	årrække	i	forskel-

lige lederstillinger ved Danfoss, herunder Danfoss Venture, der udvikler nye forret-
ningsområder.

•	 Blev	 i	2006	administrerende	direktør	for	den	bioteknologiske	start-up,	AquaZ,	der	
laver membraner til vandrensning.

•	 Siden	efteråret	2012	centerchef	for	Laboratoriecentret	ved	Sygehus	Sønderjylland.
•	 Centret	består	af	Klinisk	Immunologi,	Klinisk	Biokemi,	Klinisk	Mikrobiologi,	Klinisk	Pa-

tologi og Apoteket.
•	 Gift	med	Marianne	Møller	Nielsen,	som	er	dagplejeleder	i	Sønderborg	Kommune.	Dat-

ter, Marie-Louise, som arbejder på Neurologisk afd. på Sønderborg Hospital.
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AF PERNILLE WEISS TERKILDSEN, SYGEPLE-
JERSKE OG MASTER I LEDELSE OG INNOVATI-
ON FRA DPU/CBS, DIREKTØR FOR ARCHIMED 

Helende arkitektur er en ny metode, der er 
ved at blive anerkendt, fordi mængden af 
forskning og evidens af arkitekturens ef-
fekt er i stærk stigning. For eksempel har 
bygherren i både det store superhospitals-
projekt i Gødstrup og på Bispebjerg Hospi-
tal efterlyst eksplicit evidensbaserede 
koncepter, der bl.a. medvirker til at hele og 
helbrede patienterne.
Som et subspeciale til Helende arkitektur 
opstår ”rehabiliterende arkitektur og de-
sign”. Og når man som i Aarhus Kommune 
gerne vil have mere værdi for de ressour-
cer, der bruges på rehabilitering i form af 
maksimalt selvhjulpne borgere, der me-
strer og helst også medskaber ny vel-
færdsteknologi – og gerne også effektive 
rehabiliteringsforløb, der hjælper borger-
ne til at blive længst muligt i eget hjem og 
ude af dyre hospitalssenge – ja så er det 
naturligt at se sig omkring efter metoder, 
der kan indfri disse krav og ønsker.
Evidensbaseret design er en metode, der 
aktiverer arkitekturen og indretningens 
indflydelse på det, der foregår i et givet 
fysisk miljø. Det er en ny metode, som ud-
fordrer de hidtidige måder, hvorpå en of-
fentlig byggesag gribes an. Men det er ud-

fordringen værd. Det er de hidtidige erfa-
ringer i Aarhus Kommune, hvor Magistrats-
afdelingen for Sundhed og Omsorg er i 
gang med både denne nye metode – men 
også med udviklingen af en helt ny typo-
logi inden for kommunale sundhedsvirk-
somheder: Sundheds- og omsorgshotellet 
Vikærgården.

Artiklen, der i sin helhed ligger på Leder-
foreningens hjemmeside, handler om, 
hvordan ønsket om at tage mere præcise 
evidensbaserede beslutninger i ombyg-
ningen af et tidligere plejehjem til et frem-
tidigt effektfokuseret rehabiliteringshotel 
har udviklet sig til et sandt ”Firstmover-
projekt” for helt nye måder at samarbejde 
på tværs af fag, roller og afdelinger. Det er 
artiklens formål at beskrive projektet, som 
case til inspiration for andre kommuner, 
der ønsker at aktivere og høste den mer-
værdi, der ligger i at se arkitekturen og he-
le det fysiske miljø som et værktøj, der 
sammen med medarbejdernes faglige ind-
sats (træning, omsorg, pleje, service m.v.) 
kan give mere sundhed og trivsel for bor-
gerne – og på længere sigt en sundere 
velfærdsøkonomi i kommunen.
Artiklen gennemgår projektet i både form 
(bygning) og indhold (organisation og 
kompetenceprofil) og selve projektets or-
ganisering og delprocesser. 

Den kommer med eksempler på evidens-
baserede designkoncepter, som eksem-
pelvis et tilfælde fra Vikærgården, hvor en 
indretning med stor fokus på sikkerhed, 
indretning og moderne træningsteknologi 
i høj grad lægger op til, at kursisterne/pa-
tienterne selvtræner hele tiden og ikke 
kun, når der er en terapeut i nærheden. 
Men især tager artiklen fat i projektets for-
skellige nøgleaktører: politikeren, bygge-
chefen, rehabiliteringschefen, instituti-
onslederen, den velfærdsteknologiske ud-
vikler, medarbejderen – og ikke mindst 
borgeren – og diskuterer med dem deres 
forskellige oplevelser, forventninger og 
idéer til, hvordan evidensbaseret proces-
design omsættes i virkeligheden. 

ARKITEKTUR OG DESIGN KAN (DET) HELE!

Forkant bringer i hvert nummer et uddrag af forskningsbaserede artikler, abstracts eller nyt 
om forskningsprojekter, der relaterer sig til ledelse af sundhedsvæsenet eller til ledelse gene-
relt. Artiklerne bliver bragt i forkortet form her i bladet, men kan læses i deres fulde længde på 
Lederforeningens hjemmeside: www.dsr.dk/Lederforeningen.

Det gælder også denne artikel, med den fulde titel: ”Evidensbaseret procesdesign giver bedre 
og mere kvalitet og effektivitet i rehabiliteringen: Hvordan potentialet i fysiske rammer for 
rehabilitering aktiveres ved et tættere samspil mellem arkitektur og sundhed i den komplekse 
kommunale kontekst”.

ArchiMed giver følgende definition på 
artiklens to centrale begreber:
•	 Helende	 Arkitektur	 handler	 om,	 at	

arkitektur kan være med til at hel-
brede. Ligesom arkitektur kan bi-
drage til at rehabilitere, forbedre 
patientsikkerhed, effektivitet m.v. 

•	 Evidensbaseret	 design	 er	 den	 me-
tode, der giver de nødvendige input 
til, at arkitekturen kan opfylde sin 
helende funktion.

Se mere på www.archimed.dk

EVIDENSBASERET PROCESDESIGN ER EN NY METODE, DER GIVER BEDRE 
OG MERE KVALITET OG EFFEKTIVITET I REHABILITERINGEN 
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Poul Ørnø er forstander på Kristinehøj 
Plejehjem i Helsingør, en af Danske Dia-
konhjems 28 institutioner. Han er stolt af 
sit plejehjem, der drives på de værdier, 
Danske Diakonhjem repræsenterer. Vær-
dierne bygger på et kristent livssyn, hvor 
omsorgen for beboerne både er praktisk, 
psykologisk og åndelig.  

Netop værdierne skaber ifølge Danske 
Diakonhjem et miljø, hvor beboere, pårø-
rende, medarbejdere og frivillige trives 

godt. Nu vil organisationen forsøge at 
synliggøre, hvordan de stærke værdier gi-
ver målbare effekter. Derfor indfører man 
fra i år en resultatlønsmodel for ledere.

Som mangeårig leder i Danske Diakonhjem 
har Poul Ørnø været med til at udforme den 
nye model, som han forventer sig meget af.

”Jeg synes, det er spændende at forsøge 
at verificere og dokumentere de ting, vi 
opnår i Danske Diakonhjem. Vi har måske 

en lidt selvfed selvopfattelse af, at vi gør 
det bedre end andre institutioner. F.eks. 
har vi et meget lavt sygefravær, en stor 
fastholdelse af medarbejdere og en ople-
velse af, at vi gør en forskel for beboere og 
pårørende,” siger Poul Ørnø, der er leder 
for 75 medarbejdere. 

Positivt udgangspunkt 
for resultatløn
At Danske Diakonhjem indfører resultat-
løn for ledere sker altså hverken for at 

RESULTATLØN SKAL GØRE
MENNESKELIGE VÆRDIER

MERE SYNLIGE
Danske Diakonhjem har besluttet at indføre individuelt forhandlet resultatløn for lederne 

af organisationens 28 institutioner. Men det kan blive en udfordring for en værdibaseret 
organisation at opstille og måle parametre som ”åndelig omsorg”.

TEKST: CAMILLA VICTORIA MARCINKOWSKI, JOURNALIST OG MASTER I SUNDHEDSANTROPOLOGI
FOTO: RUNE JELLESEN SMITH
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 nedbringe ressourceforbruget, øge pro-
duktiviteten eller rette op på noget, der 
ikke fungerer. Tværtimod.

”I modsætning til andre steder, hvor resul-
tatløn indføres for at tilfredsstille en ræk-
ke politiske krav, gør vi det her ud fra et 
positivt udgangspunkt. Vi vil gerne vise 
omverdenen, hvor godt vi gør vores ar-
bejde – og det kræver nogle mere synlige 
resultater,” siger Poul Ørnø.

Han er overbevist om, at det kristne men-
neskesyn spiller en stor rolle for Danske 
Diakonhjems succes. Det handler bl.a. om at 
”anerkende menneskers behov for fysisk, 
psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg.” 

”De bløde parametre er naturligvis en ud-
fordring i forhold til resultatløn. Men om-
vendt mener vi jo, at det er de bløde ting, 
der i høj grad er med til at gøre os til et 
velfungerende plejehjem, hvor medarbej-
dere og beboere trives. Det handler i høj 
grad om, at man som leder skaber en kul-
tur af tillid og anerkendelse og inspirerer 
til, at medarbejderne udfører en omsorgs-
fuld pleje,” siger Poul Ørnø.

Bløde mål er en udfordring
Ifølge professor Allan Hansen fra Copen-
hagen Business School får Danske Dia-

konhjem en udfordring ved at begynde at 
aflønne ledere i forhold til individuelle 
resultater, når parametrene handler om 
værdier, der er svære at måle. Hvordan 
måler man eksempelvis åndelig omsorg? 

”Resultatløn kan let løbe løbsk. Flere stu-
dier viser, at resultatløn kan lede til for-
vrænget adfærd, netop fordi det er de let 
målbare indsatser, der ender i resultat-
lønskontrakterne. Organisationers vær-
diskabelse er jo ofte en kombination af 
både let målbare og vanskeligt målbare 
indsatser og mål. Derfor kan resultat-

lønskontrakter hurtigt blive ukomplette,” 
advarer Allan Hansen.

Han siger, at nøglen til en god model for 
resultatløn ligger i ledelsens evne til og-

så at indarbejde de ikkemål-
bare størrelser i organisatio-
nens incitamentsstruktur. 
Det er selvfølgelig et langt 
større arbejde, der stiller 
store krav til den enkelte le-
ders kompetencer. Han eller 
hun skal være i stand til at 
skabe en fælles forståelse 
blandt medarbejderne om-
kring, hvad der f.eks. ligger i 
et mål som ”åndelig omsorg”.

”Her er det afgørende, at 
medarbejdere og ledelse har 
samme forståelse af, hvad 
der ligger i sådan et mål,” si-
ger professor Allan Hansen.

Danske Diakonhjem ser ingen modsæt-
ning imellem det at indføre resultatløn og 
det at være en værdibaseret organisation. 
Og Poul Ørnø forventer ikke, at hans hidti-
dige ledelsesstil vil ændre sig, når en 
større del af hans løn fra i år bliver afhæn-
gig af de resultater, Kristinehøj opnår. 

”Der er selvfølgelig en risiko for, at vi som 
ledere vil blive fristet til at fokusere mere 
på hårde parametre, som umiddelbart er 
lettere at måle f.eks. økonomi og sygefra-
vær. Vi er godt klar over, at ledere og med-
arbejdere rundt omkring i dag føler, alting 
skal registreres og måles. Men som jeg ser 
det, hænger de hårde ting tæt sammen 
med bløde parametre som kultur, anerken-
delse og tillid til medarbejderne. Engage-
rede medarbejdere viser sig på bundlinjen. 
Så i sidste ende handler det alt sammen 
om ledelse,” mener han.

En kollektiv og individuel del
Hvor stor en del af ledernes resultatløn, 
der kommer til at bestå af individuel resul-
tatløn, er stadig ved at blive besluttet. Men 
eksempler på individuelle resultatmål er 

Resultatlønsmodellen vil dels have 
en kollektiv del, hvor lederne bliver 
målt på parametre fastlagt centralt 
af Danske Diakonhjem såsom over-
holdelse af budgetter, graden af sy-
gefravær og fejlfrie tilsynsrapporter. 
Derudover består modellen af en in-
dividuel del, som de enkelte ledere 
selv skal forhandle, og som består af 
parametre, han eller hun udvælger i 
samarbejde med medarbejderne. 

Idéen til den nye model for resultatløn 
opstod, da ledergruppen på Danske 
Diakonhjem sidste år skulle i gang med 
deres individuelle lønforhandlinger. For at 
ruste lederne bedre til processen lavede 
Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd et 
særligt coachingforløb om lønforhandling.
”Ud af det voksede en idé, om vi ikke 
kunne blive mere moderne i forhold til 
måling af resultater,” fortæller Irene Hes-
selberg, formand i Lederforeningen.
Der blev derfor afholdt to workshopdage 
med Danske Diakonhjem, der udmunde-
de i en særlig skabelon for resultatløn.

”Vi lavede tre kasser: En blå, der handler 
om de hardcore emner som økonomi og 
personaleledelse, en rød, der handler 
om de rent faglige kompetencer, og en 
grøn, vi kalder ”lystkassen”. I den kasse 
kan den enkelte leder sætte de projekter 
i spil, han eller hun tror på, og som man 
derfor gerne vil måles på,” fortæller Irene 
Hesselberg, der håber, den nye måde at 
måle resultater på også kan implemen-
teres i de mange andre sammenhænge, 
hvor Lederforeningens medlemmer skal 
forhandle deres egen løn.

NY INSPIRATION TIL LØNFORHANDLING
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udviklingsprojekter – i Kristinehøjs tilfælde 
et voldsforebyggelsesprojekt og et projekt 
med at indføre en elektronisk vagtplan, 
hvor medarbejderne selv via en smartpho-
ne eller iPad indtaster deres vagter. 

”Noget af det jeg oplever, at folk er rigtigt 
glade for, er, at de selv kan prioritere deres 
arbejdstid. Jeg lægger stor vægt på, at 
den enkelte har indflydelse på indholdet 
af vedkommendes arbejdsdag. Det, tror 
jeg, spiller en stor rolle for den høje med-
arbejdertilfredshed og -fastholdelse,” si-
ger Poul Ørnø. 

I modsætning til de centrale mål, der ind-
går i resultatlønsmodellen, vil de lokale 
mål altså handle om at definere nogle ud-
viklingsprocesser på områder, der giver 
mening ude i den enkelte institution. 

”Det er noget af det, jeg synes, bliver rig-
tig spændende: at sætte mig sammen 
med mine medarbejdere og beskrive de 
ting vi synes giver mening at udvikle – og 
ja, også forsøge at måle på,” siger pleje-
hjemslederen.

Resultatløn skal bench-
marke Danske Diakonhjem
Danske Diakonhjem lægger ikke skjul på, 
at et af målene med at indføre resultatløn 
er at benchmarke de 28 institutioner i for-
hold til andre (kommunale) plejehjem.
Danske Diakonhjem forventer at kunne 
styrke sin position på markedet ved at 
kunne dokumentere, at man har tilfredse 
beboere og pårørende. Man får lettere ved 
at fastholde medarbejdere og frivillige og 
evner at gøre det for de samme eller end-

Poul Ørnø vil som forstander på Kristinehøj Plejehjem gerne være 
synlig både overfor beboere og medarbejdere. Her er det Ellen An-
dersen, som bydes velkommen på plejehjemmet og værelse 37. 
Og når musikafspilleren ikke vil spille CD’en med Bjørn Tidemand, 
må forstanderen træde til med teknisk assistance.

Danske Diakonhjem er en selvejende insti-
tution, hvis formål er som en del af folke-
kirkens diakoni at yde omsorg og pleje ved 
at drive plejehjem/friplejehjem, hospicer, 
botilbud og varetage beslægtede opgaver 
og servicefunktioner.

Danske Diakonhjems værdier bygger på det 
kristne menneskesyn, der bl.a. ”anerkender 
menneskers behov for fysisk, psykisk, so-
cial, kulturel og åndelig omsorg.”

OM DANSKE DIAKONHJEM
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 da færre midler. Det gælder både natio-
nalt og internationalt.

Organisationen er for tiden i gang med 
at oprette et plejemiljø med 400 plejebo-
liger i det vestlige Kina, der skal bygge på 
Danske Diakonhjems værdier. Kontrak-
ten kom bl.a. i hus, fordi organisationens 
institutioner opleves som veldrevne og 
populære – både blandt beboere og med-
arbejdere.  

Et af de første parametre, man centralt 
har besluttet skal indgå i resultatlønsmo-
dellen, er derfor netop at gennemføre en 
tilfredshedsundersøgelse blandt beboere 
og pårørende. Den høje tilfredshed, man 
forventer undersøgelsen vil dokumente-
re, skal både bruges som ”salgsargument” 
udadtil samt booste de ansattes stolthed 
over deres arbejde. 

”De centrale parametre gør, at vi som or-
ganisation kan sætte bestemte emner på 
dagsordenen og være med til at udstikke 
en retning for fremtidens pleje og om-
sorg,” mener Poul Ørnø, der er uddannet 
sygeplejerske og har en diplomuddannel-
se i ledelse samt en master i organisati-
onspsykologi.

Lokale projekter skal inspirere 
på tværs
At måle på lokale projekter giver mulighed 
for, at andre – både diakonhjem og kom-
munale institutioner – kan få gavn af erfa-
ringerne. F.eks. forventer Poul Ørnø, at 
den elektroniske vagtplansordning vil bli-
ve kopieret andre steder.

Omvendt forventer han også at få ind-
spark fra andre institutioner i Danske Dia-
konhjem, hvilket bl.a. kan ske ved jævnligt 
at lave inspirationskataloger. 

Den nye, individuelle resultatløn er som forsøg kun indført for ledelsen. De øvrige ansatte på Kristinehøj 
får derimod del af plejehjemmets overskud i form af en årlig lønbonus. Her er det Sisse, som spiser frokost 
med beboerne på boenheden Vesterled.
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”Indtil nu har vi typisk talt om vores insti-
tutioner på lederkonferencer og har delt 
erfaringer og udfordringer med hinanden 
over en frokost. På den her måde kan vi 
løfte erfaringsudvekslingen op på et hø-
jere, mere professionelt niveau, hvor vi i 
højere grad kan synliggøre, hvad der vir-
ker,” siger Poul Ørnø og tilføjer, at han hå-
ber den øgede inspiration på tværs kan 
give ham nogle indspark til at se sin egen 
ledelsesstil på nye måder.

Et andet område, der bliver en del af de 
centrale mål, er medarbejdernes sund-
hed. I takt med, at de yngre generationer 
mister retten til at gå på efterløn, er der 
brug for, at plejepersonale kan blive i læn-
gere tid på arbejdsmarkedet. I dag benyt-
ter mange indenfor plejesektoren sig af 
efterlønnen. Men i fremtiden vil man som 
arbejdsgiver skulle gøre en større indsats 
for medarbejdernes sundhed. 

•	 	Personalestyrelsen	definerer	resultatløn	
som løn, der gives på baggrund af en række 
på forhånd definerede resultatmål, og udlø-
ses, når betingelserne i resultatlønsaftalen 
er opfyldt.

•	 	Resultatløn	ydes	i	form	af	engangsvederlag.	
•	 	Resultatløn	er	en	fremadrettet	beløn-

ning på grundlag af mål for, hvad der skal 
komme ud af indsatsen. Lønnen anvendes 
på denne måde mere strategisk. Derved 
kan løn understøtte overordnede mål og 
medvirke til at udvikle og drive arbejds-
pladsen fremad.

•	 	Hver	sjette	chef	(i	staten)	har	fået	resultat-
løn inden for det seneste år. Knap 7 pct. af 
statens ansatte har fået resultatløn.

•	 	Resultatmål	er	krav,	der	skal	være	opfyldt	
inden for en nærmere fastlagt periode. 
Resultatlønnen kan gradueres i forhold til 
graden af målopfyldelse.

•	 	Resultatløn	kan	med	fordel	bygge	på	mål,	
der er ”SMART”: Specifikt, Målbart, Accepte-
ret, Realistisk og Tidsafgrænset.

•	 	Resultatløn	fremmer	god	ledelse	ved	at	
styrke sammenhængen mellem mål, resul-
tater og løn.

•	 	Der	findes	ikke	en	bestemt	skabelon	for	
resultatløn. Anbefalingen er, at den valgte 
model skal give mening lokalt for ledere og 
medarbejdere.

RESULTATLØN BETALER SIG

KILDE: PERSONALESTYRELSEN

Derfor har Danske Diakonhjem besluttet 
at tilbyde alle medarbejdere sundheds-
tjek, vejledning i sund livsstil og behand-
ling, der skal forebygge nedslidning. 

Handler om stolthed
I sidste ende handler resultatløn ikke så 
meget om den enkelte institutionsleder, 
mener Poul Ørnø. Det handler om at vise, 
at man ved hjælp af stærke menneskelige 
værdier kan højne folks stolthed over de-
res arbejde og skabe et stærkt produkt – i 
form af en meget høj kvalitet i den pleje, 
man tilbyder.

 
”Jeg tror, det vil give en stor tilfredshed 
for os alle, at det vi går og tror, vi er gode 
til, bliver dokumenteret og vist frem,” si-
ger han. 
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TID TIL TRÅD

Råd om tråd
Tandlægeforeningen har udgivet følgende brugsvejledning til korrekt brug 
af tråd: 
•	 Brug	et	stykke	tandtråd	på	ca.	15	cm.	Snur	den	rundt	om	dine	to	pege-

fingre og spænd tråden ved at sætte tommelfingrene på
•	 Før	forsigtigt	tråden	ned	mellem	tænderne	i	retning	mod	tandkødet.	Der,	

hvor tænderne støder sammen, er der som regel meget lidt plads. Tand-
lægerne kalder det kontaktpunktet. Det skal passeres, hvilket med fordel 
gøres ved forsigtigt at køre tråden fra side til side.

•	 Når	tråden	er	igennem	kontaktpunktet,	føres	tråden	op	og	ned	og	fra	side	
til	side,	uden	at	kontaktpunktet	dog	passeres.	Først	på	den	ene	tandflade	
og	derefter	på	den	anden.	Idéen	er	at	rengøre	de	to	tandflader,	der	vender	
mod hinanden.

•	 Herefter	fjernes	tandtråden	fra	det	rengjorte	område	til	næste	mel-
lemrum.	Det	gentages,	indtil	alle	mellemrum	plus	de	bageste	tandflader	i	
tandrækkerne er rengjorte.

Stayin’ alive 
På	internettet	florerer	et	videointerview	med	en	amerikansk	læge,	Dr.	Mark	Merriman,	der	fortæller,	at	daglig	brug	af	
tandtråd forlænger levetiden med op til 6,4 år. FORKANT har dog ikke kunnet finde frem til det videnskabelige belæg 
for denne påstand, ligesom doktor Merriman selv heller ikke lige er til at opspore. Det er dog sikkert, at regelmæssig, 
korrekt	brug	af	tandtråd	fjerner	skadelige	bakterier	fra	mundhulen	og	dermed	forebygger	paradentose.	Og	det	kan	
have en klart helbredsfremmende effekt, for der er påvist en direkte sammenhæng mellem ubehandlet paradentose 
og åreforkalkninger i hjertets kranspulsåre. Så den amerikanske doktor har måske alligevel lidt ret.

Hygiejnisk, livsforlængende og et vanvittigt 
stærkt materiale. Tandtråd har mange kvaliteter: 
FORKANT tager dig på tur rundt om produktet.
AF METTE REINHARDT JAKOBSEN, JOURNALIST
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Floss on film
”You shouldn’t neglect your gums,” belærer 
Julia Roberts den slipseklædte Richard Gere 
i filmen Pretty Woman, hvor han overrasker 
hende i gang med at rense tænder. Tand-
tråd optræder oftere i film end man tror, og 
senest har den amerikanske dokumentar-
instruktør Gary Roma kastet sig over en hel 
film om tandtråd. Han har bl.a. interviewet 
fængselsindsatte	om	deres	flugtforsøg	(som	
man også kan læse om her på siden) og ved 
et tilfælde filmet en abe i en zoo, der brugte 
løse tråde fra et reb til sin animalistiske 
dentalhygiejne. Instruktøren har til New York 
Times betroet, at han har samlet næsten 200 
forskellige tandtrådstyper, som han planlæg-
ger at bortauktionere for at rejse penge til 
filmen.
Læs mere på www.ironfrog.com, hvor der 
også ligger links til småbidder af det kom-
mende værk.

Springturstråd
I 1995 lavede en indsat i et fængsel i West Virginia en 
stige af tandtråd. Syv pakker omhyggeligt indsamlet 
tandtråd	blev	flettet	sammen	til	et	5,5	m	langt	reb,	der	
var stærkt nok til, at han kunne hive sig over en mur. 41 
dage senere blev han fanget igen og fik lagt fem ekstra 
år	til	sin	dom	pga.	flugtforsøget.	Siden	da	er	tandtråd	
blevet	forbudt	i	flere	amerikanske	fængsler.
I år 2000 brugte den sicilianske mafiaboss Vincenzo 
Curcio, der var dømt skyldig i mord, tandtråd til at save 
gennem tremmerne i sit fængsel i Torino. Han blev 
pågrebet tre måneder senere og indsat på ny.
Samme år, i et fængsel i Texas, besluttede Antonio Lara 
sig for, at han ville ud af sin celle for at dræbe en anden 
indsat. Han smurte fængselstremmerne ind i tandpasta 
og kunne derefter skære gennem dem med tandtråd. 
Han blev dog pågrebet, inden projektet lykkedes.

KILDER:
www.tandlaegeforeningen.dk
www.greenyour.com
www.ironfrog.com
www.samvirke.dk
www.NYTimes.com 

Stærke sager
De første generationer af tandtråd var af silke, men i dag 
er tråden oftest af nylon dyppet i et lag voks, så tråden lettere 
glider ned mellem tænderne. Rund tandtråd er den stærkeste variant, 
da	den	er	spundet	af	op	til	35	tynde	tråde,	hvorimod	den	flade	udgave	be-
står af én enkelt tråd. Gore-Tex® er også et populært trådmateriale især 
i USA, hvor mærket Glide er det 2. mest solgte på markedet. Flere miljøor-
ganisationer har dog gjort opmærksom på, at Gore-Tex® er i familie med 
teflon	og	dermed	kan	indeholde	kemikaliet	PFOA.	Man	kan	derfor	også	
finde en række bæredygtige og/eller økologiske varianter på markedet, 
primært fremstillet af silke og dyppet i bivoks. Og er man veganer, kan 
man også finde varianter behandlet med ikkeanimalsk voks.

Den hvide tråd
I Victoriatidens England havde enhver gentleman et 
lille læderetui på sig med sin personlige tandstikker. 
Helst i guld og gerne med indgraverede initialer. Charles 
Dickens havde også én, i elfenben. På det tidspunkt 
var tandtråd allerede opfundet – i 1815 – af Levi Spear 
Parmly, en tandlæge fra New Orleans. Men tråden 
var uhandy, kom i lange spoler og havde slet ikke den 
samme glamour som de individuelle tandstikkere.
I 1882 markedsførte det amerikanske firma Codman and 
Shurtleft tandtråd til almindelige forbrugere, og i 1898 
fik Johnson & Johnson det første egentlige patent på 
tandtråd, som på det tidspunkt var lavet af silke.
Først efter 2. verdenskrig blev tandtråd for alvor ud-
bredt, da tandhygiejne generelt fik højere fokus, og ny-
lontråden samtidig blev opfundet af Dr. Charles C. Bass.
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RIGE ARABISKE 
LANDE EFTERSPØRGER 
DANSK EKSPERTISE

Dansk sundhedsekspertise og ledelsesprincipper er eftertragtede kompetencer på Den Arabiske Halvø, 
hvor de seneste årtiers økonomiske vækst og øgede befolkningstal har gjort det svært for det lokale sund-
hedsvæsen at følge med udviklingen og de stigende kvalitetskrav.

TEKST:	NINA	FAURBY		•		FOTO:	ANDERS	RAJENDIRAM	&	NINA	FAURBY

AN
DERS RAJEN

DIRAM
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UDSYN

Omtrent så langt er der fra København til 
Den Arabiske Halvø midt i Den Persiske 
Bugt. Men det er ikke kun geografisk, at 
de to regioner adskiller sig fra hinanden. 
Også på kvaliteten af sundhedsvæsenet 
er der forskel. Faktisk så meget, at dan-
ske højt uddannede sygeplejeledere i 
dag er en yderst eftertragtet medarbej-
dergruppe i den velhavende, men gene-
relt lavt uddannede, arabiske region.

”Vi oplever en stigende efterspørgsel på 
danske sygeplejeledere, der kan løfte det 
arabiske sundhedsvæsen op på et højere 
niveau. Det danske sundhedsvæsen er 
internationalt anerkendt for sin høje kva-
litet, og derfor ser man meget positivt på 
danske sygeplejeledere, der kan overføre 
skandinavisk viden og praksis til Mellem-
østen,” fortæller Lisbeth Sejer, der er adm. 
direktør for det danske vikar- og rekrutte-
ringsbureau Powercare A/S.

Virksomheden har specialiseret sig i at 
udstationere danske sygeplejersker, spe-
ciallæger, tandlæger, fysioterapeuter og 
jordemødre til udlandet. Tidligere hed de-
stinationen oftest Norge, men nu er også 
klinikker og hospitaler i Mellemøsten ble-
vet populære. Det er særligt de veludvik-
lede og rige olielande på Den Arabiske 
Halvø, der har vist stor interesse for dansk 
sundhedsekspertise.

Dansk er eftertragtet
På den nyåbnede fullservice privatklinik Al 
Tadawi Medical Centre i Dubai arbejder 
danske Birgit Ridder som leder for et in-
ternationalt hold af sygeplejersker:

”Danske sygeplejersker og læger er me-
get attraktive hernede, fordi fagligheden 
generelt er høj. For klinikkerne og sygehu-
sene er det en slags kvalitetsstempel at 
have dansk personale ansat og endda no-
get, man promoverer sig med i markedet,” 
fortæller Birgit og tilføjer, at det særligt er 
den dialogprægede og holistiske tilgang 
til patienterne, som gør danskere attrak-
tive i Mellemøsten, hvor et besøg hos læ-
gen oftest er præget af hierarkisk envejs-
kommunikation:

”I Danmark er vi uddannet til at tale med 
patienterne og tage udgangspunkt i 
hele personen, der sidder over for os, 
frem for blot de enkelte symptomer. Det 
er en helt anden måde at arbejde på, 
som mange arabiske klinikker gerne vil 
efterleve. Som dansk leder er jeg derfor 
ansat til at præge virksomhedskulturen 
og medarbejdernes tilgang til patien-
terne.”

Klinikken Al Tadawi er primært målrettet 
lokale patienter, og ejeren er selv arabisk. 
Alligevel rekrutterer man internationalt, 
og det får indflydelse på det daglige le-
derarbejde, at personalet tæller ni for-
skellige nationaliteter:

”Arbejdspladserne hernede er generelt 
præget af et meget tydeligt hierarki. De 
filippinske og indiske sygeplejersker er 
fra deres hjemlande vant til at gøre, hvad 
de bliver bedt om, uden at komme med 
alternative idéer til, hvordan tingene kan 
løses eller gøres endnu bedre. En af mine 
allerførste udfordringer som leder er der- 

  --
4.500 KM ...
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for at lære dem, at de godt må sige mig 
imod – og at de altså ikke behøver rejse 
sig op, når jeg kommer ind,” fortæller Bir-
git Ridder.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft
Mange arabiske lande har i de seneste år-
tier gennemgået en kolossal forvandling 
fra fattige ørkensamfund til blomstrende 
økonomier baseret på masseturisme og 
enorme fund af olie og gas i undergrun-
den. Den positive udvikling har på kort tid 
resulteret i massiv befolkningstilvækst og 

et stadigt stigende behov for et sund-
hedsvæsen af høj, international kvalitet. 
Det er ikke penge, der er et problem her. 
Det er snarere manglen på kvalificerede 
hænder til at udføre arbejdet:  

”De arabiske lande vil meget gerne leve op 
til vestlige standarder inden for sundhed 
og sygepleje, men de har endnu ikke til-
strækkelig kvalificeret arbejdskraft til at 
løfte opgaven selv. Dansk sundhedsper-
sonale har generelt en høj faglighed, en 
god arbejdsdisciplin og et etisk menne-

skesyn. Derfor er det populært at ansætte 
danskere i lederstillinger i Mellemøsten, 
så disse kvaliteter kan sive ned i organisa-
tionen og påvirke resten af arbejdsplad-
sen i positiv retning,” forklarer Lisbeth 
Sejer og tilføjer, at Powercare i øjeblikket 
har udstationeret omkring 20 danskere i 
sundhedsfaglige lederstillinger i Mellem-
østen. Det gælder særligt hospitaler og 
klinikker i De Forenede Arabiske Emirater 
og nabolandet Oman, men fremover vil 
det også være muligt at blive udstatione-
ret til den lille oliestat Qatar.  

--
INTERNATIONAL ERFARING ER ET PLUS

--
FAKTA OM DUBAI

Hos	Dansk	Sygeplejeråd	(DSR)	mærker	de	ge-
nerelt en øget interesse blandt medlemmerne 
for at søge mod udlandet – både blandt basis-
sygeplejersker og ledende sygeplejersker. Og 
man ser yderst positivt på, at danske sygeple-
jeledere i stigende grad rejser ud og vender 
hjem med international erfaring. Det er nem-
lig noget, der i sidste ende også kommer det 
danske sundhedsvæsen til gode:

”Danmark bliver et mere og mere globaliseret 
og multietnisk land, og det stiller øgede krav 
til interkulturel forståelse hos vores ledere. 
Ledelseserfaring fra et andet land er derfor 
et stort plus i dag, og sådan vil det uden tvivl 
også være fremover,” lyder det fra næstfor-
mand i DSR, Anni Pilgaard, der bl.a. fremhæver 
finanskrisens indtog og løbende stramninger i 

de offentlige budgetter som nogle af årsager-
ne til den øgede interesse for udstationeringer. 

Lederforeningens formand, Irene Hesselberg, 
glæder sig over, at de danske lederkompeten-
cer er efterspurgte i udlandet:

”I Lederforeningen synes vi, det er meget 
spændende og kompetenceudviklende, at 
ledende sygeplejersker også leder i udlandet, 
og at de kompetencer, ledende sygeplejersker 
har erhvervet sig gennem uddannelse og le-
dererfaring i det danske sundhedsvæsen, i høj 
grad gør det muligt at lede udenfor landets 
grænser,” siger hun til Forkant.

Du kan læse mere om arbejde i udlandet på 
www.dsr.dk/jobiudlandet

•	 	Dubai	er	det	næststørste	af	de	syv	emirater	
i De Forenede Arabiske Emirater. 

•	 	De	 Forenede	 Arabiske	 Emirater	 besidder	
verdens 7. største oliereserve og bruger 
den til at finansiere offentlige investeringer 
og tiltrække udenlandsk handel og investe-
ringer.

•	 	Sundhedssektoren	udgør	sammen	med	fø-
devarer, energi og byggeri de sektorer i De 
Forenede Arabiske Emirater, der er mest 
afhængige af udenlandsk import.

KILDE: UDENRIGSMINISTERIET.



Hent inspiration og ny viden fra 21 danske forskere i kulturforskning, psykologi 
og fi losofi . Masteruddannelsen bygger på deres tværfaglige forskning tilknyttet 
Forskningscenter Sundhed, Menneske og Kultur (SMK)

Næste holdstart: September 2013
 
Ansøgningsfrist: 1. maj 2013

Veje til at udvikle og forbedre kvaliteten af vort sundhedsvæsen.
Forandring af praksis gennem analyse, refl eksion og samarbejde.

Master
i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Yderligere oplysninger om masteruddannelsen og SMK: 
www.smk.au.dk eller ved henvendelse til Fagkoordinator, lektor Karen Munk (fi lkpm@hum.au.dk) eller Centerleder, professor Uffe Juul Jensen (fi lujj@hum.au.dk)
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--
DANSKE SYGEPLEJERSKER I UDLANDET
•	 	Norge	er	det	land,	som	flest	danske	sygeplejersker	og	ledende	sygeplejersker	rej-

ser til. Der er typisk tale om kortere vikariater.
•	 	De	Forenede	Arabiske	Emirater	er	det	land	i	Mellemøsten,	som	flest	danske	syge-

plejersker udstationeres til. Der er i dag omkring 50 sygeplejersker alene i Dubai.
•	 	Gennemsnitsalderen	for	DSR-medlemmer	i	udlandet	er	45,7	år	(pr.	1.	jan.	2013).

KILDE: DANSK SYGEPLEJERÅD OG POWERCARE

N
IN

A FAURBY
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Kompetencegivende
efter- og videreuddannelse

... at din virkelighed er omdrejningspunktet

Professionshøjskolen Metropol   Tagensvej 18   2200 København N   tlf. 72 48 75 00   www.phmetropol.dk

Uddan dig indenfor 
sundhedsledelse
Som leder i sundhedsvæsenet skal du være bredt 
funderet. Du skal facilitere team- og netværksar-
bejde med stærkt specialiserede medarbejdere, 
have økonomisk indsigt for at sikre et korrekt res-
sourceforbrug samtidig med at du opfylder et krav 
om stadig innovation. Og det må selvsagt ikke gå 
ud over kvaliteten. 

Metropol uddanner både ledere og sundhedsfag-
ligt personale og kombinerer nu denne viden i tre 
målrettede uddannelsestilbud til ledere i sund-
hedssektoren:

  Ledelse og samarbejde mellem stærke fagpro-
fessioner

  At navigere mellem økonomi, kvalitet og e� ek-
tivitet

  Under krydspres mellem politik og sundheds-
fremme

Hvert af uddannelses-modulerne tager 5 dage. De 
er en del af en diplomuddannelse, men kan også 
tages enkeltvis. Nye hold starter i uge 35 og 44.

Du kan læse mere på 
phmetropol.dk/sundhedsledelse

Forskellen er…
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JETTE KYNDE SCHØTZ  
Er pr. 1. marts 2013 ny chef for 
Omsorg i Esbjerg kommune. 
Jette Kynde Schøtz har siden 
oktober 2012 været konstitue-

ret chef for Omsorg, så hun har allerede et 
godt indblik i arbejdsområdet. Jette Schøtz 
er oprindeligt uddannet sygeplejerske. 
Hun har suppleringsuddannelsen på Sy-
geplejerske Højskolen, har læst filosofi på 
Københavns Universitet, har taget en Ma-
ster i Humanistisk Sundhedsvidenskab og 
Praksisudvikling, uddannet sig til mentor 
og er nu i gang med en masteruddannelse 
i ledelse og organisationspsykologi.
 
FRATRÆDELSER

SYGEHUSDIREKTØR PÅ TOPPEN  
STOPPER 
Sygehusdirektør på Sygehus Vendsyssel, 

Ingeborg Thusgaard, går på 
pension efter 36 år i Region 
Nordjylland. Ingeborg Thusga-
ard blev uddannet sygeplejer-

ske i 1969. Hun trådte som 29-årig ind i le-
derrollen som afdelingssygeplejerske på 
Frederikshavn Sygehus, og de seneste 10 
år har rollen været sygehusdirektør for fu-
sionssygehuset i Vendsyssel.”Ingeborg 
Thusgaard har formået at udvikle sygehu-
set i Vendsyssel til et top professionelt re-
gionssygehus, som har høj tilfredshed 
blandt patienter,” siger regionsdirektør Per 
Christiansen. Fra 2013 er der ny klinik-
struktur på de nordjyske sygehuse, og de 
seneste måneder er brugt på at sammen-
sætte et nyt lederhold på sygehuset:”Det 
har været vigtigt for mig at finde den rette 
timing til at forlade direktørposten, og 
den, har jeg vurderet, er nu. Vi har netop 
udpeget de nye klinikledelser, som skal 
tegne udviklingen af et sygehus, som 
sætter sammenhængende patientforløb i 
højsædet,” siger Ingeborg Thusgaard.

SUSIE HOLBECH ESMANN 
Er pr. 1. marts 2013 ny pleje-
centerleder på Plejecenter 
Bregnbjerglunden i Vojens, 
Haderslev kommune. Som 

centerleder skal Susie Holbech Esmann 
være ansvarlig for faglige, personale-
mæssige, økonomiske og driftsmæssige 
tiltag på centeret.
Susie Holbech Esmann er uddannet sy-
geplejerske fra Vejle i 1990 og har taget 
en Diplomuddannelse i ledelse, LD, ved 
JCVU Århus 2004 samt en Master i Hu-
manistisk Sundhedsvidenskab og Prak-
sisudvikling, MHH, ved Århus Universitet i 
2007. Hun kommer fra en stilling som 
oversygeplejerske ved Hospitalsenheden 
Horsens.

ANNE EISENHARDT 
Er pr. 1. marts 2013 ny områdeleder i Søn-

derborg kommune. Anne 
Eisenhardt har været i behand-
lingspsykiatrien, siden hun blev 
uddannet for snart 15 år siden. 

På baggrund af en bred erfaring fra næ-
sten alle kroge af psykiatrien, inkl. 3 år som 
distriktspsykiatrisk hjemmesygeplejerske i 
Nordgrønland (Aasiaat), og efter at have 
været afdelingssygeplejerske i Lokalpsyki-
atri Aabenraa i ca. 5 1/2 år, har hun beslut-
tet at skifte spor. Anne Eisenhardt har en 
Diplomuddannelse i ledelse.

LENE GRANHØJ JENSEN  
Er fra 1. februar 2013 ny oversygeplejer-
ske på den Børne- og ungdomspsykiatri-

ske afdeling i Odense. Lene 
Granhøj kommer fra en stilling 
som rehabiliteringschef i Æl-
dre- og Handicapforvaltningen 

i Odense Kommune. Tidligere var hun i en 
årrække afdelingssygeplejerske på Psyki-
atrisk Afdeling Odense.

NYT JOB

Nyt om navne bringer nyheder om ledende sygeplejerskers karriereskifte, 
fratrædelser, tiltrædelser, priser, nye projekter og meget andet. Send gerne 
materiale til info@forkant-redaktion.dk 

NYT OM NAVNE BESTYRELSEN 
FOR LEDERFORENINGEN
Irene Hesselberg, Formand
Tlf. 4695 3901, Mobil: 2053 7690
lfformand@dsr.dk    

KREDS HOVEDSTADEN
Jens Glindvad, Bestyrelsesmedlem
Tlf.: 3531 2805, Mobil: 2726 5094
jg02@bbh.regionh.dk

Carin Engel, Næstformand, 
Tlf.: 3977 3086/2440, Mobil: 5154 1372
careng02@geh.regionh.dk

KREDS NORDJYLLAND
Lene Berg, Bestyrelsesmedlem
Tlf.: 9932 2440, Mobil: 2635 0970
lene.berg@rn.dk

Astrid L. Jørgensen, Bestyrelsesmedlem 
Tlf.: 9932 2208, Mobil: 2070 8070
aslj@rn.dk

KREDS MIDTJYLLAND
Helle H. Christensen, Bestyrelsesmedlem 
Tlf.: 8713 3000, Mobil: 2920 3676
hhc@aarhus.dk

Anni Hansen, Bestyrelsesmedlem
Tlf.: 7629 4952, Mobil: 3020 2084
ssaha@horsens.dk

KREDS SYDDANMARK
Hanne Friis Clausen, Bestyrelsesmedlem
Tlf.: 7932 7970, Mobil: 2366 5027
hafc@kolding.dk

Tina Storm Larsen, Bestyrelsesmedlem
Tlf.: 6541 2951, Mobil: 2979 6496
tina.storm.larsen@ouh.regionsyddanmark.dk

KREDS SJÆLLAND
Britt Ekelund, Bestyrelsesmedlem
Mobil: 2759 1193
brito@holb.dk

Gitte Noah Abraham, Bestyrelsesmedlem
Mobil: 2292 6266
gna@regionsjaelland.dk
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DIPLOMUDDANNELSE? 
...EFTERÅRET 2013

Vi udbyder følgende sundhedsfaglige diplommoduler til dine 
medarbejdere, til nøglepersoner og til dig.

Borger&Sundhed
www.ucc.dk/sundhed

Borger og sundhed:
VIDEN TIL MERE

Udbudte diplommoduler
• Metoder i klinisk kvalitetsudvikling
• Kvalitet i sundhedsvæsenet i et patient- og borgerperspektiv
• Sammenhænge i borger- og patientforløb
• Palliativ indsats -symptomlindring og det professionelle arbejde
• Palliativ indsats -symptomlindring og evidensbaseret praksis
• Behandlersygepleje, 2 moduler
• Triagering
• Arbejdsmiljø - fokus på den rådgivende terapeuts rolle
• Praksis, videnskabsteori og metode
• Afgangsprojekt
• Klinisk vejleder
• Kommunikation
• Deltagerforudsætninger
• Tværfagligt samarbejde og organisering
• Sundhedsbegreber i praksis
• Sundhedsfremme og forebyggelse ift. mennesker med 
   KOL og DM

Kontakt Borger&sundhed, UCC:
Administrativ koordinator Susan Eirfeldt 
se@ucc.dk, 4189  7219 www.ucc.dk/sundhed

Skræddersyede forløb
Hvis du ønsker forløb for medarbejdere og/eller ledere, 
hvor diplomuddannelse eller kurser er krumtap i en 
målrettet organisationsudvikling:

Kontakt: 
Specialkonsulent Jakob Bovin, jsb@ucc.dk 2095 4929
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OMRÅDE: KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND


