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Forord
Rapporten ”Lægelig ledelse – hvordan bliver
der rift om opgaven nu og i fremtiden” er
længe ventet og sammenfatter på fin vis en
række af de udfordringer, vi allerede kender
med at få læger til at træde ind i ledelsesopgaven.
Undersøgelsen har samlet lægernes egne
stemmer, om hvordan de ser udfordringerne
i forhold til at varetage lægelig ledelse.
Herigennem beskrives både det, der driver
lægelige ledelse og de barrierer, læger ser
for at træde ind i ledelse. Det afsæt gør det
muligt for os at inddrage lægernes stemmer
endnu mere, når vi drøfter, hvordan vi kan
møde udfordringer med at lede hele sundhedsvæsenet.
Der er i undersøgelsesarbejdet indsamlet
data både fra læger, som lige er startet på deres lægekarriere og læger som er i sidste del
af deres karriereforløb. Det styrker troværdigheden i de ideer, perspektiver og anbefalinger, som nærværende rapport giver.
En af de relevante udfordringer, som fremhæves i rapporten, er dilemmaet mellem

lægers opretholdelse af klinisk faglighed
og varetagelse af ledelsesopgaver. I Region
Midtjylland beskrives i de overordnede stillingsbeskrivelser et muligt delegeret organisatorisk ledelsesansvar til overlæger under
afdelingsledelsesniveau. Denne delegering
af ledelsesopgaver kunne formentlig med
fordel udbygges og trænes. Samtidig kunne
det motivere til at tage et større ansvar for
afdelingernes drift og udvikling. Med delegering af lægelig organisatorisk ledelse til flere
kunne den ledende overlæge opretholde et
vist niveau af egentlige lægelige opgaver og
kompetence.
Ovenstående tematiserede udfordring er blot
en af grundene til, at vi ser frem til at benytte
rapporten som et væsentligt input til, hvordan vi overkommer rekrutteringsudfordringerne omkring læger i ledelse og desuden
som afsæt i de løbende drøftelser, vi har, om
hvordan vi skal organisere og lede fremtidens
sundhedsvæsen.

Med venlig hilsen
Direktionen, Region Midtjylland
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1. Resumé

Både regionalt og nationalt er der akutte
rekrutteringsudfordringer i forhold til besættelse af lægelige lederstillinger. Der er
bekymrende få ansøgere til opslåede lederstillinger, og da gennemsnitsalderen blandt
de lægelige ledere i Region Midtjylland er 57
år1, er der stærkt brug for viden og tiltag, der
kan sikre en ny generation af lægelige ledere
i pipelinen.
Formålet med dette projekt er at undersøge,
hvad der henholdsvis hæmmer og fremmer
lægers motivation, når de overvejer ledelse
som en karrierevej. Hvilke tiltag, indsatser
eller ændringer finder lægerne relevante i
forhold til at gøre ledelsesopgaven og ledelsesrollen mere attraktiv?
Undersøgelsens konklusioner hviler på en
empirisk undersøgelse bestående af 14 individuelle interviews med læger fra forskellige
specialer, karrierestadier, ledere/ikke-ledere
fra samtlige somatiske og psykiatriske hospitaler i regionen. Desuden er der foretaget
3 fokusgruppeinterviews med henholdsvis
en gruppe hoveduddannelseslæger samt 2
grupper af speciallæger, der har deltaget i
regionale talent- og lederafklaringsforløb.
I alt er data samlet fra 31 personer.

1

Se bilag 1. – overblik over aldersfordeling i lederstilling
fra Kommunerne- og Regionernes Løndatakontor.
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De vigtigste resultater incitamenter og barrierer i forhold til
at påtage sig en formel lederrolle:
Incitamenter:
	”Indflydelsesfokus” - et personligt incitament i forhold til at tage beslutninger og
få/have indflydelse
	”Organisatorisk fokus” - et engagement i
at organisere og få arbejdet til at glide og
fungere
	”Fagprofessionelt fokus” - et fagligt og patientnært drive, som primært handler om
at sikre og styrke afdelingen og specialet
	”Personaleledelses fokus” - et ønske om
at skabe et godt arbejdsmiljø præget af
trivsel, medarbejderinvolvering og gensidig tillid
	”Primadonnaledelse”/vidensledelse
og ledelse af egen faggruppe synes at
være et incitament mere end en barriere
Barrierer:
	Lægerne føler sig ofte fremmedgjorte
over for ledelse som fag. Denne fremmedgørelse starter tilsyneladende allerede på
grunduddannelsen
 Vejene mod en lederkarriere er uklare
	Modstand hos ledere og faglige mentorer
betyder, at det ofte er svært at få adgang
til ledelseskurser og -opgaver for yngre
læger
	Oplevet Catch 22; Ledelseslegitimitet fordrer høj faglighed, som omvendt kan være
svær at erhverve eller opretholde, når
lægen bruger tid på ledelse og ledelsesudvikling.

	Bevægelse mod større enheder mindsker
muligheden for at opretholde en vis klinisk
aktivitet, og gør dermed lederstillingen
mindre attraktiv og legitimiteten ringere
	Ledelseskarrieren kan blive en ensrettet
vej, uden mulighed for at vende tilbage til
klinisk arbejde
	New Public Management-ideologierne
er gået for vidt og lægger op til en kontrol- og dokumentationsfikseret ”forvalterrolle” uden balance mellem ansvar og
råderum
	Afsnitslederfunktionen udnyttes ikke optimalt på grund af uklart mandat og manglende tid afsat til ledelse
	Ledelsesrollen frygtes at udfordre balancen mellem arbejds- og privat-/familieliv
	En formel lederrolle er ofte ensbetydende
med lønnedgang for overlæger, der har
mulighed for at oppebære løntillæg i kraft
af vagter og ekstraarbejde
Anbefalinger og konklusion
Generelt er der blandt lægerne en nuanceret
og tidssvarende opfattelse af ledelsesrollen
og opgaven.
Idealet for de fleste i undersøgelsen synes at
være hybridlederen, der kan balancere mellem klinisk viden og faglig integritet. (Jespersen, 2005). En leder der har forståelse for den
politiske og organisatoriske kontekst, og de
særlige vilkår for ledelse en sådan kontekst
indebærer for fagligheden og fagprofessionen. Hvis vilkår i endnu højere grad indrettes
på at give lægerne mulighed for at indgå i
en sådan lederrolle, gerne med mulighed for
varetagelse af nogen klinisk aktivitet også på
afdelingsledelsesniveau, vil ledelsesopgaven
givetvis blive opfattet som mere attraktiv og
sandsynligvis også gives mere legitimitet og
respekt hos overlægerne.

Dette vil kræve en fornyet drøftelse af, hvilke
opgaver den lægelige leder skal varetage; en
struktur, der understøtter muligheden for at
uddelegere opgaver – herunder adgang til
administrativ bistand på højt niveau.
En anden – gerne simultan vej – er at arbejde
på at synliggøre ledelse som en nødvendig
del af kerneopgaven og som en funktion,
der understøtter lægers kliniske arbejde og
ambitioner.
Undersøgelsen peger desuden i retning af
en række yderligere anbefalinger, der kan
fremme rekrutteringsgrundlaget til lægelige
lederstillinger ved at gøre ledelse som karrierevej mere attraktiv:
	Der bør etableres klare og formelle karriereveje mod ledelse for læger. Ansvaret
for varetagelsen af opgaven med at identificere og understøtte lægelige ledertalenter bør tydeliggøres på forskellige
niveauer i organisationen
	Afsnitsledelsesfunktionen bør formaliseres, så mandatet og forventningerne til
ledelsesopgaven er eksplicit formuleret.
Det vil give den ledende overlæge øget
mulighed for at uddelegere, ligesom ledelsesrummet for den afsnitsledende læge
bliver mere tydeligt
	Det bør overvejes, hvordan der i forbindelse med ansættelse i lederstillinger på
afdelingsledelsesniveau kan etableres
en synlig mulighed for at vende tilbage til
klinisk arbejde. Det vil betyde, at skridtet
mod ledelse opleves knapt så definitivt
	Ledelse som praksisnær disciplin og karrieremulighed bør italesættes allerede på
grunduddannelsen. Der bør løbende i lægernes præ- og postgraduate uddannelse
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være bedre muligheder for at dygtiggøre
sig. Det gælder såvel formelle ledelsesdiscipliner, som inden for den ”hverdagsledelse”, der er knyttet til varetagelsen af
den lægelige kerneopgave (Klinisk ledelse)
	Kompetenceudvikling skal ikke kun knyttes til kurser og uddannelse, men også
til øvebaner og varetagelsen af mindre
afgrænsede ledelses- og organiseringsopgaver i klinikken, således at springet fra
fagligt kompetent kliniker til ny organisatorisk leder under afdelingsledelsesniveau
ikke opleves så stort
	Der bør være større fokus på ”transfer” af
de uddannelsesmæssige aktiviteter, der
allerede eksisterer, ligesom yngre lægers
organisatoriske erfaringer og ideer bør
udnyttes i systemet.

2. Introduktion
og indledning
Denne rapport udgør afrapporteringen af et
delprojekt, hvis opdrag har været at undersøge, hvordan ledelse nu og i fremtiden kan
blive en mere attraktiv karrierevej for læger.
Undersøgelsen er en del af et større projekt,
der skal danne grundlag for en koncerntværgående indsatsplan for talent- og karriereudvikling af nuværende og kommende ledere i
Region Midtjylland.
Formålet med dette delprojekt har været at
belyse, hvorfor så få læger søger de opslåede
lederstillinger i Region Midtjylland. Konkret
har undersøgelsen taget sigte på at finde
svar på følgende spørgsmål:
	Hvilke faktorer fremmer lægernes motivation, når de overvejer at søge – eller
allerede varetager – en lederstilling?
	Hvilke faktorer hæmmer motivationen eller opleves som reelle barrierer?
	Hvilke tiltag, indsatser eller ændringer
finder lægerne relevante i forhold til at
gøre ledelsesopgaven og -rollen mere attraktiv?
Der er blandt læger, ledere og specialister
inden for sundhedssystemet mange forestillinger og hypoteser om, hvilke barrierer, der
gør sig gældende, når læger vælger lederkarrieren fra – eller slet ikke overvejer den. Projektet har undersøgt nogle af disse hypotesers
gyldighed og betydning, og undersøgt om
der findes andre betydningsfulde barrierer
end dem, vi allerede er opmærksomme på og
måske allerede adresserer.
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Den bærende idè bag projektet har været at
danne et vidensgrundlag om lægers oplevede
barrierer og incitamenter i forhold til varetagelse af ledelsesopgaven. Resultaterne fra
undersøgelsen skal således danne grundlag
for anbefalinger i forhold til konkrete og generelle tiltag inden for talent- og karriereudvikling i Region Midtjylland, særligt i forhold
til tiltag og udviklingsaktiviteter, der kan øge
lægers motivation og kvalifikationer i forhold
til at indgå i ledelsesopgaven.
Endelig vil resultaterne fra projektet blive
stillet til rådighed for de andre regioner, som
inspiration til tiltag og drøftelser nationalt.
Projektet er løbende blevet fulgt og kvalificeret af en styregruppe nedsat af Strategisk
HR-forum, bestående af Gert Pilgaard, direktør for Psykiatri og Social; Anette Schmidt
Laursen, HR-chef, Aarhus Universitetshospital; Lone Winter Jensen, lægefaglig direktør,
Regionshospitalet Randers samt Per Bo
Nørgaard Andersen, kontorchef, Koncern HR,
Udvikling.
Desuden har en gruppe af udpegede interessenter stillet sig til rådighed i personlige interviews, hvor de er kommet med værdifulde
input til projektet og i særdeleshed nuanceret og udvidet arbejdshypoteserne.

	Oversygeplejerske Birgitte Bigum, Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden
Horsens
	Ledende overlæge Søren Mikkelsen, Hospitalsenheden Midt
	Ledende overlæge Jens Buchhave, BUC,
Børn og Unge Psykiatrien
	Ledende overlæge Lene Mortensen, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers
	Oversygeplejerske Else Folmer, Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest
	Institutleder Kristjar Skajaa, Institut for
klinisk medicin, Health, Aarhus Universitet

2.1 Rapportens
opbygning
Først beskrives baggrunden for projektet,
herunder det overordnede projekt; ”Udvikling
af en koncerntværgående indsatsplan for
talent- og karriereudvikling i Region Midtjylland” samt de hypoteser, der ligger til grund
for undersøgelsen.
Dernæst bliver undersøgelsens resultater
fremlagt med fokus på de fundne incitamenter, barrierer og forslag til tiltag. I gennemgangen af resultaterne vil der blive anvendt
en del citater med henblik på at underbygge
temaer og pointer undervejs. Citater vil være
markeret med kursiv.

Interessentgruppen var:
	Koncerndirektør Ole Thomsen, Region
Midtjylland
	Konstitueret vicedirektør Rikke Skou,
Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland
	Cheflæge Hans Peder Graversen, Kvalitet
og Sundhedsdata, Region Midtjylland
	Centerchef Michael Bräuner, Akutcentret,
Aarhus Universitets Hospital

Rapporten vil som afslutning indeholde en
opsummerende konklusion og en kort perspektivering.
Beskrivelse af, hvordan undersøgelsen metodisk er grebet an, gennemført og analyseret
ligger sidst i rapporten som bilag.
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2.2 Baggrund

2.3 Arbejdshypoteser

Siden etableringen af Region Midtjylland har
der været fokus på at understøtte ledelsestalent- og ledelsesudviklingsarbejdet i regionen. En tænketank bestående af 75 repræsentanter for alle ledelsesniveauer i Region
Midtjylland blev nedsat i 2011 med henblik
på at drøfte fremtidens ledelsesudvikling i
regionen. Gruppen definerede 3 strategispor,
herunder et spor med overskriften ”Lederpipeline – at blive leder og avancere som
leder i Region Midtjylland”, som indebærer en
udbygning og professionalisering af talentarbejdet.

Projektets arbejdshypoteser, der danner
grundlag for spørgeguiden i den empiriske
undersøgelse har sit udgangspunkt i projektlederens mangeårige erfaringer fra feltet
(uddannelse, udvikling og rekruttering inden
for sundhedsvæsenet) sammen med fund fra
litteratur/studier fra området. Desuden er
arbejdshypoteserne trykprøvet, tilpasset og
kvalificeret af såvel styregruppen som medlemmerne af interessentgruppen.

Direktionen og Strategisk HR-Forum i Region Midtjylland besluttede i efteråret 2014 i
forlængelse heraf at udvikle en koncerntværgående indsatsplan for talent- og karriereudvikling af kommende og nuværende ledere
med det formål at skabe det nødvendige
regionsinterne vækstlag til at besætte lederstillinger med kvalificerede ledere nu og i de
kommende år. Det væsentligste succeskriterium for indsatsen er, at der til alle opslåede
lederstillinger i regionen er et tilstrækkeligt
og kvalificeret ansøgerfelt.

- fordi de brænder for det
- fordi de ikke kan vende tilbage
- fordi det ikke er attraktivt at gå fra at
være ekspert til at være novice
	Læger bryder sig ikke om administration og papirarbejde
	Man skal gå for meget på kompromis
med personlige værdier

Som et led i udviklingen af en koncerntværgående indsatsplan blev der peget på en stor
og akut rekrutteringsudfordring på lægeområdet. Gennemsnitsalderen for ledende læger ansat i Region Midtjylland er 57 år, hvilket
er 5 år højere end gennemsnitsalderen for
ledere generelt i regionen. Desuden bekræfter en oversigt fra regionens rekrutteringssystem, EazyCruit de særlige rekrutteringsudfordringer i forbindelse med besættelsen
af lægelige lederstillinger, idet der her er et
negativt ansøgerfelt, dvs. færre ansøgere
end ledige stillinger. (se bilag 2).

Personlige:
	Læger ønsker ikke at slippe det kliniske arbejde

Relationelle:
 Ingen status i ledelse blandt kolleger
	Få rollemodeller inden for lægelig ledelse
	Man gør sig upopulær blandt sine egne
(ud af klanen)
	Ledelse af kolleger – primadonnaledelse – er udfordrende (?)
Organisatoriske:
	Opgaven er uklar og muligvis skræmmende svær
 Man går ned i løn
	Talentidentifikation og -udvikling gælder kun det faglige område
- læger socialiseres ”væk” fra ledelsesfeltet allerede under grunduddannelsen
	Vilkår og betingelser for ledelse opleves dårlige

10

2.4 Litteratur

3. Resultater

I forbindelse med litteratursøgning om emnet er der ikke fundet tilsvarende undersøgelser i ind- eller udland. Af nyere relaterede
undersøgelser skal dog nævnes to danske
kvalitative undersøgelser om ledende overlægers arbejdsvilkår; (FAS, 2010) og (Christensen & Nybo Jensen, 2013). Desuden har
(Spehar, Frisch & Kjekshus i 2012) undersøgt
klinikeres erfaringer med at indgå i ledelse i
en tværfaglig interviewundersøgelse i Norge.
Endelig skal peges på (Finn Borums, 2002)
skrivebordsstudie som en vigtig inspirationsog informationskilde.
Der er søgt efter relevante artikler via Business Source Complete, hvor særligt beskrivelser af oplevede barrierer i forhold til
lægers og klinikeres varetagelse af ledelsesopgaven er beskrevet flere steder.
Der vil i rapporten løbende blive henvist til
beskrivelser og fund fra litteraturen, der
kobler sig på de beskrevne temaer i denne
undersøgelse.

I dette afsnit vil undersøgelsens vigtigste
fund blive gennemgået, løbende
kommenteret og koblet sammen med
litteratur og empiri fra området.
Materialet er struktureret under overskrifterne:
	Incitamenter – Hvad øger motivationen
til et lederjob?
 Barrierer – Hvad hæmmer motivationen?
 Forslag til tiltag

3.1 Incitamenter til at
blive lægelig leder
Personlige drives i forhold til indflydelse og organisering, et fagligt/patientnært kald, hjerte
for medarbejdernes trivsel og motivation.
Når lægerne skal pege på de positive overvejelser, de har gjort sig i forhold til eventuelt
at påtage sig en stilling som formel leder, går
flere områder igen:

ale
son esr
e
p
els
led kus
fo

ses
del
y
fl
s
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esrof t
p
g
fa onel
si us
fok

saani
org risk
to us
fok

1.	”Indflydelsesfokus” – Et personligt incitament i forhold til at tage beslutninger og
få indflydelse
2.	”Organisatorisk fokus” - Flowmæssigt
engagement i at organisere og få tingene
til at fungere
3.	”Fagprofessionelt fokus” - Et fagligt og patientnært drive, som primært handler om
at sikre og styrke afdelingen og specialet
4.	Personaleledelses fokus - Et ønske om at
skabe et godt arbejdsmiljø præget af trivsel, medarbejderinvolvering og gensidig
tillid
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og i lidt mindre omfang:
5.	Ønsket om personlig udvikling; at blive
”set” og udpeget som talent
Incitamenterne udgør ikke et ”enten-eller”,
nogle peger på alle motivationsfaktorer,
nogle på en enkelt.
Incitamenterne er ikke beskrevet struktureret og opdelt efter en teoretisk model og
logik, idet et forsøg herpå i denne sammenhæng ville forenkle beskrivelsen og informationsmaterialet uhensigtsmæssigt. (jvf.
Batesons berømte kommentar til brug af
teoretiske modeller ”Don't confuse the Map
with the Territory”).

3.1.1 Indflydelsesfokus: Et personligt
incitament i forhold til at tage
beslutninger og få indflydelse
Lysten til at få indflydelse på såvel fag som
mere overordnet (strategisk) går igen hos
respondenterne. Flere nævner i den forbindelse fagpolitisk arbejde, organisatoriske
erfaringer og bestyrelseshverv som noget,
der har fungeret som en appetitvækker i forhold til ledelse. I den forbindelse er der blandt
nogle af de yngre læger en bevidsthed om,
at lægerne i de senere år muligvis har spillet
sig selv af banen og overladt en stor del af
indflydelsen - på de ikke-faglige områder - til
andre faggrupper.

3.1.2 Organisatorisk fokus:
Flowmæssigt engagement
i at organisere og få
tingene til at fungere
Konkrete personlige erfaringer med – og lyst
til – at få tingene til at fungere er en betydningsfuld motivationsfaktor, der kan få læger
til at se lederopgaven som en nødvendig og
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personligt tilfredsstillende udfordring. Det
kan f.eks. handle om at få ambulatoriet til at
køre mere smidigt, at undgå flaskehalse på
operationsgangen mm.
”Jeg gjorde det egentlig i forvejen (før hun
blev afsnitsleder). Jeg ville gerne have mit afsnit til at fungere og var ved at dø over, at så
blev vagtplanen ikke lagt, og ambulatorierne
dumper ned i hovedet af dig. Der var ingenting, der var styr på. Det kunne jeg ikke holde
ud, så det var derfor jeg gjorde det”. (Afsnitsledende overlæge).
Indflydelse og interessen for organisering
som motivationsfaktorer går igen hos bl.a.
(Huff; 2010, Christensen & Nybo Jensen,
2013, Spehar, Frisch og Kjekshus; 2012 og i
FAS-undersøgelsen om ledende overlægers
vilkår, 2010).
Incitamenterne ”indflydelse og virketrang”
synes for flere af respondenterne at være
knyttet til en mere overordnet eller generel
interesse for ledelse.

3.1.3 Fagprofessionelt fokus:
Afdelingen, specialet og patienten
som drivkraft for ledelse
Ikke uventet nævner mange også muligheden
for at være med til at få skabt gode rammer
for det kliniske arbejde; at få indflydelse og
gøre en forskel for specialet, afdelingen og –
ikke mindst – patienten.
”Her kan man gøre en forskel for andre. Der
er mange her som siger, at det er organisationen, der er det øverste ”vi”. Jeg sidder altid og
tænker, ”det er da patienterne”. Det er faktisk
derfor, vi er her. Ikke for organisationen”. (Ledende overlæge).

I den forbindelse nævnes også det fagpolitiske incitament, og at læger for længe har
overladt de lokale organisatoriske beslutninger med betydning for fagligheden/klinikken til andre fagområder, og at læger i langt
højere grad bør være ”inde over” de daglige
beslutninger om driften.

lificerede beslutninger og det bedst mulige
arbejdsmiljø.

”Altså hvis du spurgte mig, om jeg kunne
blive ledet af en, der ikke var læge – så ville
jeg dø. Det kan vi ikke. Angsten for at de
(djøfferne) ikke forstår, hvad der er vigtigt
(...) hvis det er en læge, så ved man, at man
har hjertet til patienten, som man kan mødes
om”. (Afsnitsleder).

”Min tidligere ledende overlæge .... var sådan
én der godt kunne være hård og sætte noget
igennem, men man var aldrig i tvivl om, at
han havde det lægelige personales interesser
nært på sig..... Han var altid opmærksom på
at give et rosende ord, selv om han til morgenkonferencen godt kunne slå i bordet og
sige ”det der er simpelthen for ringe”. Havde
også det indtryk, at han var god til at slås
opad i systemet. Stå imod og sige, ”det gør vi
ikke” og så tror jeg, at han holdt mange af tingene for sig selv, som man som leder går og
tumler med... .Ved ham var der ikke så meget
fokus på om det og det antal registreringer
var foretaget, det fyldte ikke meget i vores
kommunikation. Han involverede overlægerne uden at det var konsensusledelse.... Jeg
havde indtrykket af, at der var meget højere
frihedsgrader. Og så var han en blændende
dygtig kliniker......”. (Yngre læge).

Det skal nævnes, at der kun er positive ord til
overs for samarbejdet med de sygeplejefaglige ledere – den tværfaglige ledelsesopgave
og samarbejdet er bestemt ikke en barriere
i forhold til at påtage sig en ledelsesopgave,
snarere et incitament.
Ønsket om at varetage specialets, afdelingens
og patientens interesser findes bl.a. i Christensen & Nybo, 2013 samt i Spehar; Frisch og
Kjekshus' empiriske undersøgelser, 2012 og
2014, ligesom Buchannon et al, 1997, beskriver angsten for at overlade beslutninger med
betydning for patientbehandlingen til andre.

3.1.4 Personaleledelses fokus:
Kontrol er godt, men tillid er bedre
– værdier omkring ledelsesrollen
Mange refleksioner omkring ønsket om at
sikre en arbejdsplads med trivsel, udvikling
og motivation går igen i interviewene. Stort
set alle - og i særdeleshed de yngre læger - er
optagede af, hvordan man i rollen som leder
kan være et ordentligt menneske, der viser
tillid og som formår at inddrage medarbejderne med henblik på at opnå de mest kva-

Der er ikke mange, der kan pege på konkrete
idealer blandt lægelige ledere, men de værdier
der peges på, kan dog sammenfattes i en yngre
læges beskrivelse af sit ledelsesforbillede:

Ønsket om høj grad af uddelegering samt
udtrykket ”frihed under ansvar” går generelt
igen hos mange af respondenterne. Lægernes
store fokus på ledelse med hjertet, fokus på
trivsel, tillid og inddragelse var lidt uventet.
Kun én anden af de angivne kilder (Christensen og Nybo Jensen, 2013) peger på ”ønsket
om den gode stemning” som incitament.

3.1.5 Fokus på personlig
udvikling – nye udfordringer
Der er ingen tvivl om, at det for de respondenter i undersøgelsen, der er blevet udpeget
som talenter, har virket ansporende at blive
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”spottet” som talent. For nogle gælder det,
at de slet ikke havde overvejet ledervejen,
før de blev prikket af en leder i afdelingen og
opfordret til at deltage i et talentudviklings-/
lederudviklingsforløb.
Flere peger desuden på den personlige
dimension, dels muligheden for at give sig i
kast med nye udfordringer, dels muligheden
for at udvikle sig som menneske:
”Halvdelen af de ledelseskurser jeg har været
på, det er jo sådan noget psykologværk. Og
det synes jeg jo også er utroligt spændende
...at udvikle sig som menneske”. (Afsnitsledende overlæge).
Dette ønske genfindes hos både Buchannon
et al, 97 og Spehar, Frisch og Kjekshus, 2012.
Sammenfattende kan man sige, at ønsket om
at få indflydelse i forhold til fag/speciale og
afdeling, ønsket om at sikre et godt arbejdsmiljø og gode betingelser for udførelsen
af kerneopgaven samt personlig udvikling
er incitamenter, der kan trække læger ind i
ledelsesarbejdet.

3.2 Oplevede barrierer
I forhold til barriererne blev nogle af de
forventede barrierer (fra hypoteserne) ikke
angivet som betydningsfulde, eller de var
knyttet til andre og angiveligt vigtigere temaer. De optræder således ikke på listen over de
10 vigtigste barrierer. Andre fylder betydeligt
mindre end forventet, men beskrives alligevel, idet fraværet af den angivne betydning
må anses som et vigtigt fund.
Endelig er der tilføjet nye og uventede barrierer, ligesom hypotesen ”dårlige vilkår for
ledelse” - et meget generelt og uspecifikt
tema - er blevet nuanceret og eksemplificeret
af respondenterne.
Barriererne er i første omgang struktureret
efter de tre kontekstniveauer; personlige,
relationelle og organisatoriske barrierer2.

2

14

Se metodeafsnit for yderligere uddybning.

Forventede barrierer (hypoteser)

Personlige:
	Læger ønsker ikke at slippe det
kliniske arbejde
- fordi de brænder for det
- fordi de ikke kan vende tilbage
- fordi det ikke er attraktivt at gå fra at
være ekspert til at være novice
	Læger bryder sig ikke om administration og papirarbejde
	Man skal gå for meget på kompromis
med personlige værdier
Relationelle:
 Ingen status i ledelse blandt kolleger
	Få rollemodeller inden for lægelig ledelse
	Man gør sig upopulær blandt sine egne
(ud af klanen)
	Ledelse af kolleger – primadonnaledelse – er udfordrende (?)
Organisatoriske:
	Opgaven er uklar og muligvis skræmmende svær
 Man går ned i løn
	Talentidentifikation og -udvikling gælder kun det faglige område
- læger socialiseres ”væk” fra ledelsesfeltet allerede under grunduddannelsen
	Vilkår og betingelser for ledelse opleves dårlige

Oplevede barrierer (fund)

Personlige:
	Læger ønsker ikke at slippe det
kliniske arbejde
- fordi de brænder for det; en del af
identiteten
- fordi ledelse kommer i konkurrence
med faglig udvikling
- fordi de ikke kan vende tilbage
 Bekymring for Worklife Balance
Relationelle:
 Ingen status i ledelse blandt kolleger
- legitimiteten ligger i fagligheden
Organisatoriske:
 ”uklar og stenbelagt vej til ledelse”
- læger socialiseres ”væk” fra ledelsesfeltet allerede under grunduddannelsen
	Uklart mandat og for lidt tid til ledelse
for afsnitsledende overlæger
	Man går ned i løn – økonomi og signalværdi
 NPM som forvaltningsmodel
· Øget central styring giver misforhold
mellem ansvar og råderum
(forvalterrolle)
· Krav om vægt på kontrol,
dokumentation og registrering
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Personlige barrierer
3.2.1 Læger ønsker ikke at
slippe det kliniske arbejde
Af alle barrierer beskriver deltagerne i undersøgelsen betænkeligheden ved og ulysten til
at slippe det kliniske arbejde som den største
barriere for at påtage sig en formel lederstilling og eventuelt gå efter en decideret
lederkarriere, i vertikal hierarkisk betydning
(Ledelse i Region Midtjylland, 2013). Denne
barriere handler om flere forhold. Lægeidentiteten er for det første typisk tæt knyttet
til det kliniske arbejde. De ældre læger er
bekymrede for at miste faglige kompetencer og de yngre for aldrig at opnå dem, idet
ledelsesvejen synes at udelukke faglige karriereveje. Endelig er der en udtalt bekymring
for, om ledelsesvejen er ensrettet; dvs. at der
muligvis ikke er nogen vej tilbage, når man
først har taget springet. Man kan næste sige,
at ledelse af mange læger betragtes som et
karrierebrud, ikke en karrierevej.
Bekymringen gælder primært varetagelsen
af lederstillinger uden eller med meget indskrænket mulighed for varetagelse af klinisk
arbejde; dvs. stillinger som ledende overlæge,
centerleder og lægefaglig direktør.
Denne barriere er velbeskrevet i litteraturen,
(bl.a. hos Buchanon et al, 1997, Christensen &
Nybo Jensen, 2013, Boucher, 2005, Mountford &
Webb, 2009, Llewellyn, 2001, Zeuthen Bentsen,
2001 samt Spehar, Frich og Kjekshus 2012).
3.2.1.1 Klinisk arbejde som en del af
identiteten og som en kompetence,
der skal vedligeholdes
At skulle forlade det klinisk arbejde beskrives som et voldsomt anstød mod den faglige
identitet, og det man brænder for:
”....langt den største barriere for at rekruttere
læger til det job er, at man ikke vil undvære
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det kliniske.....så bliver man pludseligt bare
'en med slips’ ...og man kunne for så vidt lige
så godt have haft en anden uddannelse, og
det er slemt som læge”. (Yngre læge).
”Man mister jo kontakten til det, der måske
egentlig er det, der fik mig til at vælge at blive
læge fra starten. Patientkontakten og alle
de forløb og al den glæde, der ligesom ligger
forbundet med det arbejde. Det er jo noget,
der giver mig rigtig meget tilfredsstillelse i
hverdagen....”. (Yngre læge).
For tre ud af de fire interviewede afsnitsledere og de to overlæger, der tidligere har været
ledende overlæger, var og er muligheden for
at bevare et ben i klinikken da også forudsætningen for at varetage en lederfunktion. Dels
fordi det først og fremmest er det kliniske
arbejde, de brænder for, men også fordi der
er en bekymring for at miste faglige kompetencer, når man går ledelsesvejen.
”Min største frygt er (tab af) fagligheden...
hver eneste gang man tager noget andet, giver man jo køb på sit fag... og det er jeg altså
slet ikke klar til”. (Afsnitsledende overlæge).
I det hele taget synes den kliniknære ledelse,
som lægelige ledere under afdelingsledelsesniveau typisk varetager, at være den form for
ledelse, som de fleste kan se sig selv i, hvilket
også er grunden til, at de færreste på dette
ledelsesniveau har ønsker om at avancere
yderligere:
”Nej, det kunne jeg ikke forestille mig (at blive
ledende overlæge), der er ingen klinik. Min
force er den her vekslen mellem klinikken og
det organisatoriske. Det andet er for administrativt, for organisatorisk. Når det bliver for
overordnet, så mister jeg interessen for det”.
(Afsnitsledende overlæge).

Også blandt de yngre læger med interesse
for ledelse, er det for de fleste en forudsætning, at et fremtidigt lederjob kan kombineres med klinik:
”En forudsætning er at få i hvert fald en
60-40 (ledelse - klinik). Fordi det er det, jeg
føler mig god til... der foregår så meget
faglig udvikling inden for mit felt, at hvis man
ikke beskæftiger sig med det hver dag eller
næsten hver dag, så kan man ikke blive ved”.
(Yngre læge).
En anden grund til at beholde noget klinik
er den udbredte opfattelse, at opgivelse af
klinikken kan være med til at undergrave legitimiteten som leder. Dette uddybes i afsnittet
om legitimitet og status i lederrollen (barriere 4).
3.2.1.2 Når ledelse konkurrerer
med faglig udvikling
De yngste lægers største bekymring er
skismaet mellem den faglige og den ledelsesmæssige udvikling. At der simpelthen bliver
lukket nogle faglige døre, hvis man som ung
læge vælger ledelse til. Både fordi tiden, man
bruger på ledelsesmæssig udvikling, går
fra den man kunne bruge på at dygtiggøre
sig klinisk/fagligt, men også fordi eksplicit
interesse for ledelse af seniorer kolleger/potentielle mentorer kan tolkes som manglende
seriøsitet i forhold til en fremtidig karriere
inden for specialet.
”Jeg har virkelig tænkt over, hvordan jeg
skulle flashe mine lederønsker.... ”Vil du gerne
være her, hvor vi har spitzenklassekirurgi, eller vil du bare sidde bag et skrivebord”... er jeg
så ham som har et ben ude af klinikken, før
jeg overhovedet er blevet overlæge, det er
jeg lidt bekymret for”. (Yngre læge).

I det hele taget er det for læger et stort
dilemma, hvornår man bør begive sig ud på
ledelsesvejen. Gør man det for tidligt, lukker
man nogle faglige karriereveje - og mister
hermed muligvis legitimiteten i forhold til lederrollen. Gør man det for sent, risikerer man
at stå som leder uden relevante og vigtige
ledelseskompetencer. (se i øvrigt barrieren
”insufficiens”).
3.2.1.3 Ledelse som en ensrettet vej
Flere af de adspurgte overlæger efterlyser
en plan for tilbagevenden i forhold til lederrollen, der beskrives som en lang gang, der
bliver smallere og smallere jo længere man
går op ad den.
Faglige kompetencer skal vedligeholdes og
udvikles for ikke at blive rustne og jo mindre
tid, man har i klinikken og til faglige konferencer, jo sværere er det at finde fagligheden
frem igen, hvis lederkarrieren ikke holder.
Ikke mindst erfaringer med hyppige omorganiseringer, som ofte er ensbetydende med
sammenlægninger, og oplevelsen af at ledere
også på højere niveauer kan risikere at blive
afskediget, giver tilsyneladende anledning til
overvejelser om, hvorvidt det simpelthen er
for risikabelt at opgive klinikken.
Som en ledende overlæge udtrykker det:
”Hvad er det, der gør, at mange ikke tør blive
ledere i det her system. Det er, at du ikke ved
hvor du er i morgen(...) at der ingen garanti er
for din fremtid... Den eneste garanti det er at
være knaldgod til sit fag. Der er altid brug for
en god læge (…)”.

3.2.2 Følelsen af insufficiens
- fra ekspert til novice
En grund til at være utilbøjelig til at slippe
klinikken kan være en usikkerhed i forhold til,
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om man personligt har de fornødne kompetencer og egenskaber som ledelsesopgaven som såvel afsnitsledende overlæge og
ledende overlæge kræver.
Denne barriere fylder dog i denne undersøgelse mindre end forventet, idet kun ca. 1/3
af respondenterne bringer dette emne på
banen.
Udfordringen her synes primært, at man går
fra at være ekspert til novice. Oplevelsen af
at være inkompetent inden for sit område,
huskes tilsyneladende kun alt for godt fra
tiden som yngre læge.
”Jeg er sikker i min faglighed, jeg er ikke sikker i min ledelse. Angsten er at hoppe ud i
det, hvor man igen skal være ”dum”. Det var
så træls at være ung læge ik' , du ved ikke
en skid. Det der er så fedt ved at være overlæge er, at man er den der ved mest. Du får
afpudset dit ego i din klinik”. (Afsnitsledende
overlæge).
Konkrete kundskaber, der især savnes og
efterspørges er viden om økonomi og forståelse for den politiske kontekst. Disse
kundskaber betegnes som ”djøf-viden”, som
er vigtig at besidde, ikke mindst for at opnå
gennemslagskraft i forhandlinger og samarbejdet opad i systemet.
Måske i erkendelse af, at man som læge
næppe kan tilegne sig denne viden på specialistniveau, og fordi de administrative opgaver
opleves at fylde stadig mere i den lægelige
ledelsesfunktion, er der blandt respondenterne adskillige, der efterspørger muligheden
for administrativ AC-bistand så tæt på som
muligt.
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3.2.3 Balancen mellem
arbejdsliv og privatliv
Mens overvejelserne omkring manglende
kompetencer og kundskaber ikke fylder meget, så er der en klar bekymring i forhold til
den mentale og fysiske belastning, som synes
at være en uundgåelig del af lederjobbet.
”En anden barriere for at folk ikke tager ledelsesvejen er, at de tænker en arbejdsuge på
70 timer (lige nu arbejder jeg 50) og det der
med det store ansvar og aldrig have fri. Det
er aldrig noget, jeg har hørt nogen sige højt,
men det ville klart være det, der fyldte mest
ved mig. Arbejdsbyrden og så den mentale
belastning som følge af arbejdsbyrden”. (Afdelingslæge).
Lægerne beskriver en bekymring for et arbejdspres, der kan have både fysiske, psykiske og familiemæssige konsekvenser.
Her peges især på væksten i de administrative opgaver som årsag til alt for lange
arbejdsdage. Men også det store ansvar og
angsten for ikke at være robust nok i forbindelse med konflikter og uenigheder er
bestemt inde i lægernes overvejelser om en
lederkarriere.
En overlæge fortæller, hvordan han efter et
maratonløb i Berlin smider sig på sengen,
kigger på sin kone og siger ”Nej, hvor er det
dejligt at have fri og slappe af”. Beslutningen
om at opsige sin stilling som ledende overlæge blev taget under middagen den aften.
Stor arbejdsbelastning og udfordringer i
forhold til at kunne balancere arbejdsliv og
privatliv er et mere generelt end lægespecifikt problem, som beskrives i rapporten
”indsatsplan for talent og karriereudvikling
i Region Midtjylland”. Der er dog ingen tvivl
om, at ønsket om at opretholde fagligheden
gør incitamentet til at udvide arbejdstiden, så

man kan nå begge dele særlig stort for læger
og dermed det potentielle arbejdspres ekstra
stort hos denne gruppe.
Andre undersøgelser peger også på oplevelsen og betydningen af et voldsomt arbejdspres. Bl.a. (Christensen & Nybo Jensen, 2013),
(Spehar, Frisch & Kjekshus, 2012), (Zeuthen
Bentsen, 2001), (Holt Larsen, 2012) og
(Boucher, 2005) beskriver på basis af en
kvalitativ undersøgelse af effekter af sundhedsprofessionelles karrierevalg udover
skader på familielivet i nogle tilfælde direkte
traumatisering.

3.2.4 Relationelle barrierer
Ingen status i ledelse; legitimiteten ligger i
fagligheden
Der er blandt respondenterne, med få undtagelser enighed om, at ledelsesrollen ikke
giver status – snarere tværtimod.
Den manglende status i rollen er angiveligt ikke den store barriere, derimod fylder
overvejelserne omkring legitimitet i lederrollen rigtig meget, dvs. om man så at sige kan
komme af med sin ledelse og blive anerkendt
som leder. Og tendensen er klar - magt og legitimitet ligger i fagligheden, og det kan være
svært at opretholde respekten og troværdigheden blandt overlægerne, når man først er
gået over til den anden og - for nogen - mørke
side.
Fra primus inter pares til ”når du nu ikke kan
finde ud af andet”
Krav om lederuddannelse i opslag og brug
af personprofilanalyser i forbindelse med
ansættelse af ledende overlæger indikerer, at
ledende overlæger i stigende grad bliver ansat på baggrund af ledelsesmæssige kompetencer, og at det gamle princip om udnævnelse af ”primus inter pares” (den bedste blandt
ligemænd) i mindre grad er gældende.

Det betyder også, at lægerne oplever, at det
kan være svært at opnå eller bevare respekten og legitimiteten i en kultur, hvor magten
traditionelt ligger i den lægefaglige ekspertise.
Nogle oplever faktisk, at det at blive udpeget
som ledertalent tværtimod kan være eller
opfattes som, en indikator på, at man netop
ikke er fagligt dygtig.
”Traditionelt set har det jo været den bedste
kliniker (der blev udnævnt)... fordi det er den
eneste, de ældre hanhunde gider lytte efter.
Det underlige var lidt, at jeg tænkte det lidt
som et nederlag (da hun blev spurgt, om
hun ville være leder). ”Jamen betyder det så,
at jeg ikke er god nok i klinikken?”. Jeg blev
spurgt om jeg ville overtage chefens stilling, og så var det faktisk lidt af et nederlag”.
(Overlæge).
”Hvis du sidder i en lægegruppe, så er det de
latterlige der leder. Der er ikke prestige i at
lede. Dem som ikke kan finde ud af at andet,
de kan finde ud af at lede. Det bliver sagt
direkte nogle gange”. (Afsnitsledende overlæge).
Ikke desto mindre er det den udbredte opfattelse, at det er nødvendigt at blive betragtet
som en god kliniker, hvis man skal tages seriøst af lægegruppen.
Selv de ledere (ledende overlæge og centerchef), der i dag helt har sluppet klinikken, ser
egne tidligere kliniske og forskningsmæssige
meritter som et vigtigt ledelsesmæssigt fundament i forhold til deres nuværende rolle.
At den ledelsesmæssige legitimitet fortsat
er afhængig af klinisk status og ekspertise,
som en underliggende præmis i kulturen, er
alle respondenterne i undersøgelsen således
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enige om. Dette handler dels om, at klinisk
viden og erfaring betragtes som nødvendig i
forbindelse med varetagelse af daglig drift,
faglig udvikling samt beslutninger på strategisk niveau. Men der er også en mere værdimæssig dimension, som går på, hvor lederens
loyalitet egentlig opfattes at ligge af ”kollegerne” i afdelingen.
”Legitimiteten fandt jeg i fagligheden. Den
gav integritet og respekt... Der skal være faglighed, og jeg fandt ud af hen ad vejen, at der
også skulle være en specialefaglighed. Det
er netop det der med den ledelsesmæssige
integritet i forhold til specialet, dvs. også i
forhold til at sikre specialet. Så har du kernefagligheden med i din ledelse”. (Tidligere
ledende overlæge).
Andre respondenter beskriver den mistænksomhed, man kan opleve fra omgivelserne
(kollegerne), når man udtrykker ønske om
at gå ledervejen eller bare interesserer sig
for ledelse, og udtryk som ”at svigte sit kald”,
”blive overløber” og ”gå over til den mørke
side” er dukket op i flere interviews.
Lægefagligheden og til dels det forsatte kliniske virke som en forudsætning for legitimitet
og anerkendelse af magtpositionen i lægegruppen er beskrevet flere steder i litteraturen se bl.a. (Huff, 2010), (Christensen & Nybo
Jensen, 2013), (Spehar, Frich og Kjekshus,
2014), (Zeuthen Bentsen, 2001) og (Llewellyn, 2001).
Faglig viden og ekspertise som kilde til autoritet er imidlertid ikke forbeholdt lægekulturen, men er typisk for videnstunge kulturer,
hvor hierarkisk høj placering heller ikke i sig
selv er kilde til autoritet, og hvor loyaliteten
snarere ligger i fagligheden end hos organisationen og ledelsen. (Holt Larsen, 2012),
(Kragh Jespersen, 2005) og (Hein, 2013).
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At ledelsesrollen tæt på udførende niveauer
indebærer en række dilemmaer i forhold til
målorientering og loyalitet, og at man hele
tiden oplever at måtte veksle mellem den
gamle fagprofessionelle lederrolle, og en
mere generalistorienteret ledelsesrolle beskriver denne afsnitsleder:
”Det er vejen ind, at man er lidt i hver lejr,
så du ikke er helt udskudt. Ikke kun forsker,
ikke helt kliniker, ikke kun leder. En hybrid der
arbejder sig lige så stille ind, så du hele tiden
opnår din anerkendelse ind (i gruppen). Men
du bliver jo så heller aldrig skide dygtig i lige
præcis ét felt. For ledelse uden at du er anerkendt, det kan du godt glemme (….)”. (Afsnitsledende overlæge).
Den potentielle loyalitetskonflikt og følelsen
af at befinde sig i et ingenmandsland mellem
profession og ledelse hænger tæt sammen
med en vis bekymring for at blive ekskluderet
af det faglige fællesskab eller ”klanen”.

3.2.5 Ude af klanen - pyt ...
Der er i litteraturen mange eksempler på
udelukkelsen af klanen, som en vigtig barriere i forhold til at indtage en ledelsesrolle.
(Borum, 2010), (Huff, 2010) og (Christensen &
Nybo Jensen, 2013).
Et positionsskifte fra kollega til leder vil
næsten altid indebære en form for distancering fra gruppen, konteksten for relationen
bliver en anden, og der gælder andre regler i
interaktionen.
Dette gælder i alle sammenhænge og inden
for alle fag. Inden for lægefaget, der traditionelt har været præget af, at autoritet og beslutninger har været varetaget af en sideordnet overlægegruppe, og hvor lægeidentiteten
er afhængig af et stærkt fagligt fællesskab,

kan man dog forvente, at et positionsskifte
opfattes som særligt lidt attråværdigt.
Det overordnede billede i denne undersøgelse er imidlertid noget mere nuanceret.

Det skal dog betones, at tabt medlemskab af
klanen i denne sammenhæng ikke er blevet
beskrevet som ensbetydende med oplevet
manglende respekt eller direkte fjendtlighed.

Nogle ser eksklusionen af fællesskabet som
et nødvendigt onde, som man kan leve med:

Fjendtlighed synes altså ikke at følge rollen,
men mere en bestemt måde at varetage rollen på, dvs. følger tilsyneladende en oplevelse
blandt lægerne af, at faglige og kliniske interesser nedprioriteres eller opgives til fordel
for hierarkisk fastsatte mål og resultater
af en leder, der ”er gået over på den anden
(mørke) side” og således svigter fagets idealer og værdier.

”Jeg oplevede, at jeg blev distanceret; jeg var
udenfor (klanen). Der kom ikke flere invitationer til fodboldlørdage. Det forsvandt. Så
det var prisen og det var også okay, fordi så
fik man jo en anden omgangskreds blandt
ledere”. (Tidligere ledende overlæge).
Flere beskriver oplevelser af ledere, der bliver
isoleret, at der bliver stille i kaffestuen, når
lederen kommer ind. Den isolation opleves ikke som attråværdig, men heller ikke
specielt afskrækkende. Flere nævner i den
forbindelse andre relationer, andre fortrolige
som nok så betydningsfulde alternativer til
klanen.

”Jeg havde fået stillingen som lægelig chef og
min gamle mentor var dybtfølt skuffet: ”Hvad
vil du dog der?” Nu svigtede jeg mit kald.....
det var virkelig det, han sådan med hjertet
gav udtryk for”. (Centerchef).

Enkelte respondenter – for hvem fællesskabet syntes at have stor betydning - er lidt
mere uklare eller nuancerede i forhold til,
om man nu på én eller anden måde ikke kan
opretholde sit tilhørsforhold til klanen. F.eks.
ser en afsnitsleder det som sin vigtigste opgave at være bindeleddet mellem de fagprofessionelle og ledelsessystemet og således
som delvist med i klanen:

Som Eva Zeuthen Bentsen beskriver det i
(Lægelige ledelse - om at gøre en forskel,
2001), er den ledende position vanskelig at
indtage i forhold til de ”sideordnede kolleger” i en stærk autonom og selvforvaltende
fagprofessionel kultur. Overlægerne er en
gruppe, der giver modspil, de er stærke mennesker, der er vant til at have stor indflydelse,
og de kan være besværlige at lede.

”Jeg vil jo bare mine kolleger det bedste og
det føler jeg også, at jeg ville kunne give
dem... det handler jo om, at vi spiller hinanden gode. At vi skal formidle deres ønsker og
behov længere oppe i systemet”. (Afsnitsledende overlæge).

Ledelse af læger kaldes ofte for primadonnaledelse, og det er da også sandt, at der er
mange lighedstegn mellem denne gruppe og
Helle Heins primadonnaer (Hein, 2013) fra
det Kongelige Teater og generelt de vidensmedarbejdere, som Rob Goffee beskriver i
bogen, (Clever – Leading your smartest most
Creative People, 2009).

Udelukkelse af klanen synes således ikke at
være en vigtig barriere i forhold til overvejelserne om at varetage en ledelsesposition.

3.2.6 Ledelse af primadonnaer ikke nødvendigvis et problem
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Fælles for disse medarbejdere, som benævnes primadonnaer er, at de brænder stærkt
for deres opgave, som ofte ses som et kald.
De tager gerne et stort ansvar og en stor
arbejdsbyrde på sig. De insisterer på at blive
inddraget i strategiske beslutninger og hader
at spilde tiden på ”det forkerte” f.eks. overdreven dokumentation og møder, som ikke
har direkte betydning for kerneopgaven.
Det er dog fejlagtigt at tro, at primadonnaerne ikke vil ledes. De skal bare ledes på en
ganske særlig måde, bl.a. via en psykologisk
kontrakt baseret på ligeværdighed og autonomi, der stemmer overens med graden af
ansvar. Anvendelse af formel autoritet, kontrol og detailstyring vil få dem til at stejle og
kan ofte resultere i en dekobling af lederen,
der opleves at stille sig i vejen for den højere
sag. (Hein, 2013) og (Goffee & Jones, 2009).
Jævnfør afsnittet om incitamenter er der
blandt de interviewede læger en ganske god
forståelse af ledelse i den særlige kontekst
klinikken udgør, og ikke mindst et incitament
til at leve op til de ledelsesværdier og idealer,
som er forbundet med ledelse af vidensmedarbejdere.
De yngre læger finder det skræmmende at
lede de ”gamle” overlæger, men har alligevel
en tanke om, hvordan det skal gøres - eller
ikke gøres:
”Meget af den ledelsesteori, man har stiftet
bekendtskab med i speciallægeuddannelsen
preller fuldstændigt af på de mennesker dér.
De er umulige at lede, nogle af dem... Det
kan ikke lade sig gøre. Det er ikke mange, der
har et særligt godt tag i dem. Det kunne man
gøre mere snildt, tror jeg. Og der har jeg oplevet nogle ledende overlæger, der bare siger
”sådan bliver det bare”, og hvis der er noget,
man ikke skal sige til sådan en flok gamle
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mandlige overlæger, så er det det. Så har
man underskrevet sin egen nekrolog”. (Yngre
læge).
For nogle af respondenterne er skiftet i position i forhold til tidligere mentorer og vejledere den største udfordring, hvilket konkret
betyder, at et skifte til en lederposition - eller
et avancement til ledende overlægestilling - kun er relevant i en anden afdeling, så
man ikke har en historie og en plads at skulle
kæmpe sig væk fra i et gammelt fasttømret
hierarki.
Andre ser fordele i at blive leder i en afdeling,
hvor man kender ”sine lus på travet” og er
ikke skræmte ved tanken om at blive leder
for ældre læremestre, som man måske oven
i købet kan læne sig op ad, hvis man opnår en
alliance.
”Jeg er opdraget på det ene sted (afsnitsleder i fusioneret afdeling). Det kan godt være,
at det er mig, der sidder tilbage med den
fornemmelse, men det fylder mindre, end
jeg havde frygtet, at det ville. Og det handler
måske om, at vi har valgt at respektere de
tidligere roller, som folk i afdelingen havde,
så de stadig har indflydelse”. (Afsnitsledende
overlæge).
Alt i alt synes det at være en mindre barriere,
at man skal lede ”primadonnaer” eller potentielt besværlige ældre overlæger og der
synes at være en god fornemmelse for, hvordan man bedst griber denne særlige form
for ledelse an. Faktisk kan ledelsesopgaven i
forhold til andre faggrupper og yngre læger
med en anden indstilling til arbejdslivet være
mere skræmmende:
”Det er store forventninger og krav, de unge
læger har i dag (...) De skal på kurser og
udvikles. Det gider jeg ikke. Det er bagsiden.

Nogen kalder dem curlinggenerationen. De
regner med at jeg skal ordne alting for dem.
Enorme forventninger til et meningsfyldt liv
og små forventninger til, hvad de skal yde.
Der er mange af de unge i den lønmodtagergruppe. Det er nemmere at lede primadonnaer. Også fordi jeg selv er primadonna”.
(Tidligere ledende overlæge).

3.2.7 Organisatoriske barrierer
Uklar og stenbelagt vej til ledelse
Især de yngre læger peger som noget af det
første og mest frustrerende på uklare og
stenbelagte karriereveje til ledelse. Der er
en oplevelse af, at der ikke er tradition eller
overordnet strategi for at spotte og udvikle
ledertalenter på samme måde, som man kender det inden for det forskningsmæssige og
det kliniske område. Det er ikke klart, hvem
der egentlig har opgaven, og hvem man kan
henvende sig til, hvis man som yngre læge er
interesseret i ledelse.
”Der er ingenting, der supporterer dig i det
forløb. Det skal du virkelig løbe selv. Inden
for det forskningsmæssige og kliniske, er
der også meget du skal løbe selv, men der er
også meget støtte. Ledelsesvejen har ingen
støtte”. (Ledende overlæge)”
Ud over oplevelsen af, at man selv skal drive
toget og være godt fremme i skoene, er der
blandt flere en oplevelse af, at man som
yngre læge og afdelingslæge bliver decideret
bremset af ledelsessystemet, bl.a. via konsekvent afslag på deltagelse i kurser:
Jeg ville jo i gang med ledelse og ledelsesuddannelse.... men det blev jeg bremset i af
afdelingsledelsen ”for det var ikke for afdelingslæger”.... Så jeg skulle bruge min ferie
og fritid på det, og også selv finansiere det”.
(Centerchef).

Uddannelsesmulighederne i ledelse for yngre
læger (under overlægeniveau) beskrives som
begrænsede, og der bliver kun stillet få øvebaner til rådighed.
”Jeg har været interesseret i ledelse i mange
år, og da jeg så blev afdelingslæge tænkte
jeg, at nu måtte det da være muligt at komme
i nærheden af ledelsesfaget. Men dels er
der noget i at være afdelingslæge... så er
det svært at komme i nærheden af ledelse
eller bare få uddelegeret et lille område. Det
kræver i hvert fald rigtig meget opsøgende
arbejde”. (Afdelingslæge).
I forbindelse med talentforløb inden for såvel
de somatiske som psykiatri- og socialområdet, har flere læger oplevet, at der var tale
om en lukket proces, hvor det ikke blev italesat tilstrækkeligt, hvorfor man var – eller ikke
var – blandt de udvalgte.
Lige så meget et incitament, det kan være at
blive set og peget på som ledertalent, lige så
demotiverende kan det være at blive forbigået – især hvis der er en oplevelse af, at processen har været lukket og uigennemskuelig.
Det synes paradoksalt, at man efterspørger
yngre lægers interesse for ledelse, og at de
selv oplever, at ledelsesvejen er uklar, at der
mangler strategier for at finde, inspirere og
udvikle lederpotentialer fra klinikken, og at
man som ledelsesinteresseret yngre læge
løber ind i rigtig mange forhindringer – bl.a.
fra ledelsessystemet.
Socialisering som barriere
Flere respondenter nævner betydningen
af, at lægerne helt tilbage fra studietiden
ikke socialiseres til at tænke i ledelsesbaner,
hvilket er paradoksalt i og med, at den yngre
læge jo skal påtage sig ledelse fra det øjeblik
han/hun kommer ud i klinikken, f.eks. i for-
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bindelse med at skulle lede stuegange og i
samarbejdet med sygeplejerskerne.
Ikke nok med, at de unge læger ikke er særligt
opmærksomme på betydningen af ledelse i
forhold til kerneopgaven, de mangler angiveligt ofte organisationsforståelse, idet
socialiseringen – både præ- og postgraduat
– nærmest synes at fremme udviklingen af
en individualistisk silo-tankegang samt en tilsyneladende manglende interesse og forståelse for sammenhæng og helhedssyn.
Den individuelle orientering, som læger socialiseres ind i, passer således stadigt dårligere til de nye krav og værdier i sundhedssystemet, idet der tilsyneladende ikke lægges
den store vægt på kompetencer, som fordrer
samarbejde og helhedssyn i forbindelse med
udvælgelse og træning undervejs i uddannelsen.

3.2.8 Afsnitsledende overlæger
slås med et uklart mandat
og for lidt tid til ledelse
Mens opgaven og rollen i forhold til ledende
overlægestillingen synes at være rimelig veldefineret og klar, er dette tilsyneladende ikke
tilfældet i afsnitsledelsesfunktionen.
Betingelserne for varetagelsen af afsnitsledelsesfunktionen er forskellige for de fire
afsnitsledere, der har deltaget i undersøgelsen. Men alle er enige om, at vilkårene lader
meget tilbage at ønske.
Tre ud af fire afsnitsledere er udnævnt, dvs.
at stillingerne ikke har været slået op, og der
er ingen formel funktionsbeskrivelse. Opgaven varierer fra en formelt defineret ledelsesposition til en mere uformel position, hvor
afsnitslederen primært fungerer som bindeled mellem ledelsen og de menige overlæger:
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”Vi får jo tusindvis af projekter presset ned
ovenfra. Min rolle er også at presse det
videre ned i lægegruppen, som jo er ret svær
at komme ind til... jeg er en rolig person, som
man (afdelingsledelsen) kan styre(…..)”. (Afsnitsledende overlæge).
Når opgaven og beslutningsmandatet ikke
er klart beskrevet og meldt ud til medarbejderne/overlægerne i afdelingen, så oplever
afsnitslederne, at de hele tiden skal forhandle sig frem til deres ledelsesmandat, og
at handle- og beslutningsmulighederne er
begrænsede.
”Det giver jo nogle problemer. Det kan godt
være, at jeg er leder af x-afsnit sammen med
min afdelingssygeplejerske, men der er andre
overlæger tilknyttet, som nægter at se mig
som en, der kan bestemme. Altså, læger er jo
meget autonome. Så det er nok det største
problem, at jeg ikke kan sige; ”På vores afdeling, der gør vi sådan (….)”. (Afsnitsledende
overlæge).
For alle afsnitslederne er der en oplevelse af,
at der er afsat alt for lidt tid til ledelse. Igen er
der meget forskellige betingelser afhængig
af opgaven og afdelingens størrelse, men den
formelt afsatte tid varierer fra 50% ledelsestid til 40 minutter om ugen (!). En afsnitsleder
har slet ikke formelt fået ledelsestid, men må
hele tiden stjæle sig tid til ledelse, hvilket skaber irritation hos de andre overlæger, der skal
kompensere for hendes fravær i klinikken.
For en af afsnitslederne betyder disse vilkår,
at hun overvejer sin stilling som afsnitsleder,
med mindre funktionen og mandatet bliver
gjort formel og eksplicit:
”Det der ligger som en bombe, det er, at jeg
vil være formel afsnitsleder, jeg gider ikke
blive ved med det her... leder uden at have

mandatet i overlægegruppen(…)”. (Afsnitsledende overlæge).
Endelig betyder den manglende formalisering af afsnitslederfunktionen, at den ledende overlæge ikke kan udnytte strukturen i
forhold til uddelegering optimalt.

3.2.9 Løn, økonomi og signalværdi
På trods af at løn ikke er viet den store opmærksomhed i litteraturen, er lønnen dog en
faktor, som mange af de interviewede læger
kommer ind på.
Det opleves paradoksalt, at man som nyudnævnt leder snildt kan miste 200.000 om året,
og i hvert fald skal regne med at kunne tjene
noget mindre end sine medarbejdere på
grund af mistede vagttillæg og færre muligheder for at påtage sig aflønnet merarbejde i
klinikken eller i privat regi.
Ikke mindst signalværdien, i forhold til en
position, som i forvejen har svært ved at
opnå status, angives som uhensigtsmæssig
og som et negativt incitament i forhold til at
påtage sig opgaven.
”Ja, jeg har ikke tænkt mig at gå ned i løn, hvis
jeg skal være helt ærlig, så vil jeg tænke mig
om igen (...). Men jeg forstår slet ikke, hvordan det kan være, når man står med det overordnede ansvar for hele butikken, og det er
dig der får på pelsen, hvis en af dine overlæger skærer det forkerte ben af”. (Overlæge).
3.2.10 Fra kliniknær, fagprofessionel
ledelse til New Public Managementorienteret generalistledelse
I takt med øget fokus på effektivitet og konkurrence i sundhedsvæsenet, fulgt af gentagne omstruktureringsprocesser og stadig
større enheder, er der fra slut 80'erne stillet

nye krav om en mere ”professionel” ledelsesidentitet og ledelsesmæssige kompetencer
hos ledende overlæger. Det bliver forventet,
at de tidligere fagprofessionelle ledere opgiver deres tilhørsforhold til ”klanen”, og for de
ledende overlægers vedkommende erstatter
den med en mere generel ledelsesrolle og
-identitet.
Den gamle fagprofessionelle ledelsestankegang, præget af det klassiske faghierarki,
konsensus-orienteret ledelse og klinisk
autonomi og selvjustits blandt fagfæller
er i stigende grad overtaget af New Public
Management tankegangen, hvis teknologier
og værdier indebærer mere central styring
og kontrol, herunder øgede krav til dokumentation, registrering og evaluering. (Borum,
2000), (Kragh Jespersen, 2005), (Zeuthen
Bentsen, 2001) og (Dickinson & Ham, 2008).
Dette er imidlertid teknologier og værdier,
der synes vanskeligt forenelige med de fagprofessionelles forventninger om individuel
autonomi, medindflydelse og høj respekt for
fagligheden.
New Public Management (NPM) er da også
et udtryk, der bliver flittigt brugt af lægerne
under interviewene, og det er ikke tommeltotten, der vender opad.
De oplevede barrierer, der af respondenterne
knyttes an til ovenstående udvikling, hvor
NPM som forvaltningsmodel bliver rammesættende for lægelige lederes vilkår er:
 Store enheder, ofte på flere matrikler
	Forøgede krav til kontrol, dokumentation
og registrering
	Øget (top)styring – herunder indskrænket
råderum, der ikke stemmer overens med
et stort ansvar
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Oplevede vilkår der i øvrigt også beskrives i
to danske undersøgelser om ledende lægers
arbejdsvilkår fra 2013 (Christensen & Nybo
Jensen) og (FAS, 2010).

krav. At man efterhånden sidder med hovedet inde i computerskærmen ude af kontakt
med patienten og sin egen kliniske fornemmelse for at få sat et kryds i systemet.

3.2.10.1 Større enheder gør
ledelsesopgaven mindre attraktiv
Tendensen med stadig større enheder, ofte
spredt på flere matrikler, er dårligt foreneligt med den kliniknære og synlige form for
ledelse, de fleste respondenter i undersøgelsen higer efter:

Det er hverken en attraktiv eller legitimitetsstyrkende opgave, at skulle være den leder,
der skal implementere og argumentere for
systemer, der af afdelingens læger dybest set
betragtes som unødig brug af tid, der går ud
over kerneopgaven:

”Afdelingen må på en måde ikke blive for
stor. Man skal være en del af klinikken.... Det
kræver, at det er en overskuelig enhed... Jeg
kan kun lede på én måde, og det er ved at gå
forrest, gå bagved og gå ved siden af, og det
kræver jo at man er synlig”. (Tidligere ledende
overlæge).
Ud over manglende synlighed og nærhed
som leder i den store afdeling, angives den
øgede arbejdsmængde, og sluttelig den administrative belastning, som ikke-attraktiv af
lægerne, der primært tiltrækkes af strategisk
og faglig ledelse (jvf. incitamenter):
”Den ledende overlæge kan ikke se over bordkanten. Han har alt for meget at lave. Han
sidder og kæmper med besparelser, besparelser, besparelser og sammenlægninger... Han
er slet ikke nede i driften (i klinikken) eller
personaleledelsen. Hvis jeg ser en afdelingslæge er ved at komme i klemme, så går jeg
til ham, men der sker ingenting på de fronter
der”. (Afsnitsledende overlæge).
3.2.10.2 Øget kontrol, bureaukrati,
dokumentations- og registreringskrav
er skidt for overlægernes motivation
Der er en udbredt oplevelse af, at man i stort
omfang (mis)bruger sin tid på uendelige retningslinjer, dokumentations- og evaluerings-
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”Hvis jeg skulle noget med ledelse, så ville det
(dokumentation og kontrol) være et nødvendigt onde. Jeg tror også, at det er nogle
ting, man har puttet ned over et system, der
måske bare er blevet for stort og kompliceret, så der ikke sker nogle fejl. Der kan man
tit som læge have en opfattelse af, at alt det
der dokumentation og kontrol, det løser ikke
nødvendigvis den opgave, det skal. Og man
kan let miste modet med at udføre det (...). De
læger, der tit får ros af afdelingsledelsen, er
dem der har alting i orden; afstemmer alting
og registrerer alting. Det er ikke nødvendigvis
dem, som giver en specielt god behandling eller er specielt rare at snakke med for patienterne”. (Yngre læge).
Flere peger på nedsat trivsel og motivation i
overlægegruppen som følge af omsiggribende brug af styrings- og reguleringsstrukturer
og -teknologier. En tendens, der kan bekræftes af (Regionens TrivselsUndersøgelser og
LedelsesEvaluering, TULE, RM, 2015), hvor
overlægernes tilfredshed med trivsel og ledelse i de senere år har været faldende.

Både ledende og menige overlæger i herværende undersøgelse har den samme bekymring:

”Min tese er, at den styring, som er kommet
ovenfra både regionalt og nationalt... den
har været inde og pille ved motivationen hos
overlægerne. Det her med at få lov til at løse
opgaven, have rum til fagligheden, rum til at
synes at jeg gør det rigtige for patienten...
Det er derfor at lægerne er blevet lønarbejdere. Altså de går kl. 14.24, for der har de fri.
”Fri” var ikke et begreb man brugte tidligere”.
(Centerchef).
En overlæge udrykker det således:
”Hvis vi begyndte at sige; ”jamen det er fint
nok, hvis I har så dårlig tillid til os, så går vi
også bare kun på arbejde i de timer, vi skal
være her”. Så ryger systemet fuldstændigt på
røven. For der ligger mange gratis timer”.
Styringssystemer og øget kontrol synes altså
at støde sammen med den autonome og
medindflydelseskrævende fagkultur og betragtes som kontrol af - og manglende tillid til
lægerne. (Dickinson & Ham, 2008), (Zeuthen
Bentsen, 2001), (Edwards et al, 2002) og
(Christensen og Nybo Jensen, 2013).
3.2.10.3 Lægelig ledelse – en uriaspost med
misforhold mellem ansvar og råderum
Ligesom i FAS-undersøgelsen af ledende
overlægers oplevelse af vilkår for ledelse
beskriver denne undersøgelses respondenter
den lægelige leders indflydelse og råderum
som stadig mere indskrænket i takt med øget
økonomisk pres og central styring. Adgangen
til hospitalsledelsen og politikere synes mere
og mere begrænset, bl.a. som en konsekvens
af centerstrukturens indførelse på regionens
universitetshospital.
Mange udtrykker stor bekymring for at ende
som den berømte lus mellem to negle eller
at komme til at sidde på en uriaspost, klemt
både oppefra og nedefra. De frygter, at ledel-

sesrollen er ved at udvikle sig til en lidet attråværdig forvalterrolle, hvor man som leder
primært skal implementere politiske administrative krav og beslutninger, der ofte opleves som svært forenelige med fagligheden og
klinikken, men derimod med effektivitet og
økonomi som højeste mål.
”Det er den helt store bekymring for mig for
ikke at søge en sådan stilling (som ledende
overlæge)...pludselig er der et formelt ansvar
for alt, der fungerer under dig, men du har
overhovedet ikke friheden til at lede. Du er
hårdt styret oven fra og får tingene proppet
ned i halsen – altså tingene kommer simpelthen væltende ned oven fra, som du skal
implementere. Budgetansvarlig, ansvarlig
for det hele. Den mellemlederrolle, man stå
i klemme derimellem, dèt er ikke lykken. Det
er en skidt konstellation”. (Afsnitsledende
overlæge).
Ovennævnte vilkår for ledelse afskrækker
imidlertid ikke alle. Nogle ser også positive
bevægelser både i forhold til en mere professionel lederrolle, hvor der er mere styr
på organisering og samarbejde, men også i
forhold til, at man med den nye sundhedsplan
har muligheden for at bringe patienten og
fagligheden i centrum.
”Jeg synes, at det er blevet bedre, og synes
at det har været elendigt. (Godt med) mere
fokus på ledelse. Jeg ser det, som vi har nogle
vilkår, som vi skal lede inden for. Så i stedet
for at sidde og pive over, at nu har politikkerne lavet noget nyt, så må vi finde ud af hvad
vi skal gøre. Hvordan vi kan omorganisere os,
være kreative. Vi er nødt til at tage prioriteringerne og den diskussion”. (Afsnitsledende
overlæge).
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Opsummerende kan man sige, at de barrierer,
der blev tillagt mest betydning for de største
barrierers vedkommende viste sig at være
tæt koblet sammen og gensidigt afhængige
af hinanden. Nemlig:
	Lægernes betænkelighed og manglende
lyst til at slippe det kliniske arbejde
	Den svært opnåelige legitimitet og manglende status i lederrollen og
	Bevægelsen fra en kliniknær og fagprofessionel lederrolle til en mere New Public
Management orienteret generalistlederrolle med stadigt snævrere råderum, der
er dårligt foreneligt med incitamenterne
for varetagelse af rollen

3.3 Lægernes
forslag til tiltag
Lægernes forslag til tiltag læner sig naturligt op af de oplevede barrierer. Dog sådan
at nogle af forslagene er dækkende for flere
af de nævnte barrierer. Forslagene er præsenteret i en rækkefølge, der afspejler hvor
meget forslagene har fyldt i interviewene.
Dette er ikke nødvendigvis udtryk for, hvor
vigtigt punktet har været for respondenterne - der kan lige så vel være tale om tiltag
og løsninger, der ligger mere ”lige for” og er
mere konkrete end andre. Det er eksempelvis
alt andet lige lettere at forestille sig, at man
kan få etableret nogle kurser i økonomi end,
at man kan lave om på NPM-ideologien i stat
og regioner.
Forslag til tiltag og ændringer har kredset om
7 områder:
1.	Etablering af synlige karriereveje - herunder øget fokus på processen omkring
lederspotting og højere prioritering af
lederudviklingsmuligheder
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2.	Øget italesættelse af ledelsesopgaven for
læger – allerede på grunduddannelsen
3. Mulighed for fall-back plan
4.	Formalisering af afsnitslederrollen og
-opgaven
5. Bedre adgang til administrativ bistand
6.	Mindre New Public Management-styring,
mere faglighed, råderum og tillid
7. Løn, der stemmer overens med ansvaret

3.3.1 Tidlig identificering af
talenter og etablering af synlige og
kompetencegivende karriereveje
Forslagene her er primært relateret til barriererne ”Uklar og stenbelagt vej til ledelse” og
”Følelsen af insufficiens i forhold til opgaven”.
Forslagene fra respondenterne handler dels
om mere systematisk og eksplicit spotting
og ledertalentudvikling, tydeligere og lettere
tilgængelige karriereveje, bedre uddannelses- og udviklingsmuligheder med vægt på
praksisnær ledelse samt bedre adgang til
øvebaner i klinikken.
Årligt ”Call for Talents”
Der er enighed om, at der på alle niveauer i
organisationen skal være større tydelighed
om, at ledelse er en karrieremulighed, og at
lederne har en opgave i forhold til at identificere og udvikle ledertalenter på samme
måde, som man traditionelt har gjort det på
det specialefaglige område.
Ligeså skal det være helt tydeligt for de unge
læger, hvor de kan henvende sig, hvis de
har et ønske om at dygtiggøre sig inden for
ledelse.
Det foreslås af flere, at talenterne identificeres tidligere og støttes med såvel tilbud om
uddannelse, ledelsesøvebaner i afdelingen
samt mulighed for afklarende coaching og
deltagelse i netværk undervejs.

”Ja, man kunne godt lave sådan lidt en akademistemning. Ligesom man spotter de dygtigste forskere eller fodboldspillere. Prøve at
puste lidt til, at det også er noget, der ligesom er fedt at være. Det tror jeg kunne være
med til at rykke det for mig i stedet for, at det
er sådan noget, man snubler lidt ind i på et
tidspunkt”. (Yngre læge).

listniveau, hvor tværfaglige aktiviteter giver
yderligere inspiration til ledelsesrollen.

Erfaringerne med lokale og regionale ledertalentprogrammer er hovedsageligt meget positive, dog med undtagelse af, at man kunne
ønske sig en mere åben proces, hvor det blev
meldt tydeligt ud, hvorfor man var udvalgt og
– ikke mindst – hvorfor man måske ikke hørte
til de udvalgte.

”Talentforløbet var fint og afklarende. Men
mere var det heller ikke. Så der burde kunne
bygges på derefter. Og når man så er i funktionen, så tænker jeg også, at man på én eller
anden måde skal få det skræddersyet. De er
angiveligt fine, de som er i regionen, men der
er også risiko for, at de bliver på et for overordnet plan”. (Afsnitsleder).

I den forbindelse er der flere, der påpeger,
at der bør være en mulighed for at melde sig
selv som lederaspirant frem for at afgørelsen
udelukkende ligger hos den nærmeste leder.
At lederaspiranten skriver en ansøgning,
og et centralt ansættelsesudvalg står for
afgørelsen, så man ikke er afhængig af én
persons vurdering.
”Man kunne lave en selektionsproces på de
her mennesker – have nogle opslag engang
imellem, et Call for Talents: ”Vi søger lederkandidater” og rykke dem forbi sådan en som
dig (psykolog), der kunne analysere på dem,
se om de har den personlighed, der skal til”.
(Ledende overlæge).
Lederudviklingsaktiviteter skal
målrettes, synliggøres og prioriteres
Flere nævner, at der bør være et mere alsidigt
og synligt repertoire af lederudviklingstilbud.
De yngre læger er tilsyneladende mest interesserede i monofaglige tilbud, mens der er
en tendens til, at jo mere erfaren man bliver
ud i ledelsesfaget, jo mere interesseret bliver
man i ledelse på mere overordnet genera-

Alt i alt er der dog generel enighed om, at
uddannelses- og udviklingsaktiviteterne bør
være praksisnære og målrettede, dvs. afhængige af, hvor på karrierevejen, man befinder
sig.

I forhold til bekymring for insufficiens i forhold til opgaven efterspørges i særdeleshed
kurser, der kan øge kompetencerne inden for
økonomi, forståelse for den politiske kontekst samt personlig udvikling.
Desuden foreslås også adgang til (uvildige)
coaches og netværk samt øget fokus på, at
lederen skal bakke op om deltagelse i udviklings- og afklaringsforløb, f.eks. ved at være
opmærksom på at uddelegere små ansvarsområder, hvor lederaspiranten kan øve sig i
ledelse.
Deltagelse i lederkurser bør efter lægernes
mening ikke udelukke deltagelse i faglige kurser, men bør prioriteres ved siden af, gerne
med centrale midler.
Endelig foreslås det, at man formelt kan lave
ledelse til et fagspeciale altså en ny type
hoveduddannelsesstilling eller som et sidespeciale særligt for læger:
”Det handler måske om, at man burde have
mere fokus på, at alle skal være dygtige klini-
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kere men så også have et eller anden i ascendanten, som ikke nødvendigvis behøver være
det samme. Altså nogen, der kunne have
noget med forskning, nogen der kunne have
noget ledelse, nogen der kunne have noget
undervisning, kommunikation. Ligesom man
vælger speciale(….)”. (Afdelingslæge).
Altså flere mulige karriereveje inden for og
sammen med fagspecialet.
Tendensen i litteraturen ligger meget tæt
på ovenstående; også her er anbefalingen,
at hospitalerne formaliserer vejen til ledelse
for at identificere, tiltrække og fastholde de
mest kvalificerede ledertalenter, at de lægelige talenter skal identificeres og støttes
tidligt, at kompetenceudvikling skal være
målrettet og praksisnært og understøttes af
øvebaner i dagligdagen sammen med adgang
til mentorer og netværk. (Thrall, 2001), (Huff,
2010), (Ham, 2008), (Dickinson & Ham, 2008),
(Boucher, 2005) og (Spehar, Frisch & Kjekshus, 2012 m.fl.).

3.3.2 Synliggørelse af
ledelsesopgaven – allerede
under grunduddannelsen
Flere peger på, at lederkurser for læger ikke
kun bør være for ledere og lederaspiranter,
men for alle læger, der jo i forbindelse med
varetagelse af egen (faglig) lederrolle har
gavn af at få en forståelse for ledelse og
organisationen.
”Lederkurser er også vigtigt for de folk, som
skal ledes, så de forstår de betingelser, der
ledes under. Jeg har taget alle de lederuddannelser, jeg kunne få. Det, tror jeg, har givet
mig en indsigt i ledelse som gør, at det er
nemmere at lede mig. Fordi jeg forstå godt,
hvorfor de (lederne) gør det (de gør)”. (Afsnitsleder).
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Generel italesættelse af ledelse som del af
lægens kerneopgave og synliggørelse af
ledelsesrollen, og opgaven adresserer barriererne ”Ingen status i ledelse” og socialiseringsbarrieren i ”Uklar og stenbelagt vej til
ledelse”.
Betydningen af, at der er en større synlighed
omkring ledelsesopgaven, så man kan se formålet med den måde der ledes på og – måske
– spejle sig i rollen, betones også:
”Det er rigtigt vigtigt, at man får italesat og
respekteret funktionen som leder. Det skal
ikke lyde, som om man har ondt af dem, men
det skal anerkendes ligeværdigt og ovenfra
gives mere tid og rum til, at dette er den afgørende brik”. (Afsnitsleder).
Men ikke kun den formelle lederrolle og dens
indhold og opgave skal beskrives og italesættes. Også den ledelsesrolle enhver læge har
i klinikken skal italesættes og synliggøres allerede under studiet, hvor de studerende bør
bibringes en organisationsforståelse og en
fornemmelse for, hvorfor ledelse er nødvendig og en del af den kliniske hverdag.
”Jeg blev klar over på Apollo, at man bruger
alt det med ledelsesteori og -kompetence i
hverdagen hele tiden (..) og der tror jeg, at
det at gøre det mere gradualistisk omkring
det at være leder og italesætte det. Jeg kan
huske, da jeg begyndte her og min leder
sagde til mig; ”du skal huske, at du er leder
for de her sygeplejersker”, fordi der var nogle
bissede sygeplejersker på det tidspunkt, ”og
den rolle skal du tage på dig”. Og det er den
eneste, der har sagt undervejs til mig, at ”nu
fungerer du som mellemleder”. Og der tror
jeg det med at få det sagt gør, at man lige reflekterer omkring det. Så det er ledelse både i
stor og lille målestok”. (Afdelingslæge).

Der er således brug for ændringer i både
grunduddannelsen og speciallægeuddannelsen, så de kommende speciallæger kan
tilegne sig ledelsesforståelse og kompetencer inden for tværfagligt samarbejde. Det
kan eksempelvis gøres ved at oprette såvel
mono- som tværfaglige kurser for læger og
andre store faggrupper, som sygeplejersker,
som en integreret del af videreuddannelsen
til speciallæge.

3.3.3 Mulighed for Fall-back plan
Dette tema adresserer bekymringen for at
slippe det kliniske arbejde og miste de kliniske kompetencer. Respondenterne i undersøgelsen vægter muligheden af at bevare
tilknytningen til klinikken, både fordi det er
klinikarbejdet, man brænder for, men også
for at holde fast i sin kernefaglighed og -kompetencer, som det udtrykkes.

”Ærefulde udveje” nævnes af (Boucher,
2005), som del af en hensigtsmæssig struktur og klare karriereveje.

3.3.4 Formalisering af
afsnitslederrollen
Afsnitslederne i denne undersøgelse pointerer betydningen af, at der afsættes tid og
ressourcer til ledelsesopgaven, også så der
er en anerkendelse af opgavens betydning.
Desuden og ikke mindst skal opgaven og
mandatet være formelt og eksplicit, ligesom
stillingen skal opslås og søges.
”Det skal slås op og ansøges... jeg tror på
at vejen frem er at få det formaliseret og
legaliseret, også ved de andre overlæger”.
(Afsnitsleder).

3.3.5 Administrativ bistand
Som alternativ til at opretholde en vis klinisk
aktivitet som ledende overlæge, nævner
nogle muligheden af en ”fallback plan”, dvs.
en aftale om en genuddannelse/opdatering
af kompetencer, evt. af en varighed, der matcher den tid, man har været væk fra klinikken.
En synlig og legal tilbagevej fra lederstillingen kan også sikre en værdig overgang til en
stilling som menig overlæge.
”... så man ikke kommer til at sidde i et job,
som man hader i årevis. Også så det ikke bliver en tabe-ansigt-situation”. (Overlæge).
En overlæge nævner desuden åremålsansættelser som den bedste løsning, ikke kun for
lægen men også for organisationen. Dette
anvendes bl.a. i Mayo-klinikken i USA, hvor
åremålsansættelser kombineres med en sikring af at kunne vende tilbage til det kliniske
arbejde (Berry&Seltmann, 2008), ligesom

Muligheden for bedre adgang til AC-bistand
er dels en løsning på oplevede manglende
administrative kompetencer, dels en måde at
blive aflastet på i forhold til et stadig stigende opgavepres på det administrative område.
Den opgavemæssige aflastning kan således
også give en mulighed for at opretholde en
vis klinisk aktivitet samt mere attraktive
ledelsesopgaver.
Som en ledende overlæge udtrykker det,
vil en bedre adgang til AC-bistand på afdelingsniveau, herunder en decentralisering
af AC'ere i det hele taget, indebære en mere
rationel udnyttelse af sundhedsvæsenets
midler.
”Jeg forstår ikke, hvorfor der skal være ansat
300 AC'ere i Regionsgården. Send dem ud.
Det er derude, de gør en forskel. Det er afgørende, at man har hjælp”. (Ledende overlæge).
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Især bistand til økonomi, sagsbehandler/
fuldmægtig kompetencer efterspørges af
lederne – dels fordi egne kompetencer inden
for dette felt ikke skønnes tilstrækkelige, dels
pga. den store og øgede arbejdsbyrde inden
for dette område.

3.3.6 Mindre New Public
Management-styring, mere
faglighed, råderum og tillid
Forslagene til tiltag inden for dette område
er naturligt nok ikke særligt konkrete, men
medtages alligevel, idet området blev hyppigt
nævnt, når forslag til tiltag blev efterspurgt i
interviewene.
Udsagn som:
”Fagligheden tilbage til ledelse – farvel til NPM”.
”Mindre underlagt politisk strenge krav”.
”Mere vision og mindre styring”.
”Mere frihed og mindre kontrol”.
”Sundhedsmæssige organiseringer skal ske
ud fra en sundhedsfaglig præmis, ikke ud fra
en politisk”.
– er naturlige svar og ønsker i forhold til den
oplevede frustration beskrevet under barrieren – ”Fra kliniknær, fagprofessionel ledelse
til NPM-orienteret generalistledelse”.
Endelig er der jvf. incitamentafsnittet om
ledelsesværdier et stærkt ønske om at være
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leder i et system, der bygger på og muliggør
inddragelse af medarbejderne og som lægger
op til tillid, uddelegering og plads til selvstændig beslutningstagen frem for kontrol.
”Det er vigtigt for at få en afdeling til at fungere, at ledelsen inddrager medarbejderne,
og ikke bare sidder og tilfredsstiller hospitalsledelsen og det system opadtil”. (Overlæge).

3.3.7 Løn som stemmer
overens med ansvar
Endelig påpeger flere, at sygehusejerne
bliver nødt til at overveje det rimelige og
hensigtsmæssige i, at man som fuldtidsansat
kliniker med adgang til ekstraarbejde ofte vil
gå betydeligt ned i løn i forbindelse med overgangen til en lederstilling med større ansvar
og tungere arbejdsbyrde.
Desuden vil en højere løn i kraft af signalværdien angiveligt være med til at øge status i
forhold til lægers varetagelse af en lederrolle,
pointeres det. (Ham, 2008) og (Christensen &
Nybo Jensen, 2013).
I den forbindelse er det dog vigtigt at notere
sig, at overgangen til en lederstilling ikke i
sig selv indebærer en lønnedgang, men kan
blokere for adgangen til vagt- og ekstraarbejde, som kan være særdeles indbringende
for lægerne.

4. Opsamling og Konklusion

Undersøgelsen af lægers oplevede incitamenter og barrierer i forhold til at overveje
ledelse som en mulig karrierevej, har både
bekræftet, til dels afkræftet, og i hvert fald
nuanceret projektets arbejdshypoteser og
udgør således vigtig viden i forhold til tiltag
og strategier på området.

punkt i beskrivelser af gode rollemodeller,
ofte suppleret med mindre gode erfaringer med ledelse, indeholder ledelsesidealer som tillid og inddragelse med henblik
på at sikre motivation og trivsel hos
medarbejderne. Også dette incitament er
typisk koblet sammen med ønsket om at
være en synlig og kliniknær leder.

De vigtigste incitamenter
4 temaer står frem som de vigtigste, når man
spørger lægerne til incitamenter for varetagelse af en formel lederrolle:
1.	Indflydelsesfokus; et personligt incitament i forhold til at tage beslutninger og
have indflydelse på såvel fag, strategier og
drift.
2.	Organisatorisk fokus; et personligt drive i
forhold til at organiserer og få tingene til
at fungere.
Disse to incitamenter hænger ofte sammen
med en interesse for ledelse som fag og de
læger, der betoner dette incitament er ofte
involveret i fagpolitisk arbejde eller varetager
organisatoriske hverv uden for faget.
3.	Fagprofessionelt fokus; et fagligt og patientnært drive, som primært handler om
at styrke afdelingen og specialet, og hvor
ønsket om indflydelse primært er koblet til
den faglige indflydelse. Dette incitament
er ikke uventet tæt koblet til ønsket om at
indgå en meget kliniknær form for lederrolle.
4.	Personaleledelsesfokus; et værdiorienteret personligt drive, der med udgangs-

De vigtigste barrierer
De barrierer, der blev tillagt størst betydning
viste sig for de største barrierers vedkommende at være tæt koblet sammen og gensidigt afhængige af hinanden:
	Læger ønsker ikke at slippe det kliniske
arbejde (helt)
	Der er ingen reel status i ledelse og legitimiteten ligger primært i fagligheden
	Bevægelsen fra kliniknær, fagprofessionel ledelse til New Public Managementorienteret generalistledelse opleves som
ikke-attraktiv

Ledelse og klinisk arbejde
Den barriere, der tillægges klart størst betydning af lægerne, er ulysten til at slippe det
kliniske arbejde og fagligheden, som er en
vigtig del af ens identitet, det man brænder
for og som var grunden til, at man blev læge.
En lederkarriere opleves af mange som et
karrierebrud mere end en karrierevej, de yngste læger oplever, at interesse i ledelse kan
koste lukkede døre i faglig henseende, både
fordi det kan være svært at forene de travle
uddannelsesår inden for det faglige speciale
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med uddannelse inden for det ledelsesmæssige, men også fordi eksplicit interesse for
ledelse af mentorer og ledere kan tolkes som
manglende seriøsitet i forhold til specialet.
De ældre læger har en bekymring i forhold til
at miste kompetencer og komme bagud af
dansen i et fag, der konstant udvikler sig.
Faktisk afviser langt de fleste deltagere i undersøgelsen at indgå i en lederfunktion uden
mulighed for opretholdelse af i hvert fald
nogen klinisk aktivitet, også fordi funktionen
– i hvert fald som ledende overlæge – angiveligt let kan blive en ensrettet vej uden mulighed for en værdig tilbagetræden til en menig
overlægefunktion.
Legitimiteten og status ligger i fagligheden
En anden grund til, at lægerne ikke ønsker
at gå helt ud af klinikken er angiveligt den
præmis, at den ledelsesmæssige legitimitet
fortsat ligger i fagligheden og den klinisk/
forsknings-mæssige ekspertise.
Som i andre videnstunge fagkulturer er
hierarkisk høj placering ikke i sig selv en kilde
til autoritet i lægeverdenen. Loyaliteten og
respekten følger primært den fagligt dygtige leder, der via faglige og organisatoriske
beslutninger og prioriteringer samt synlighed
i klinikken kan demonstrere, at hans/hendes
højeste mål og hovedfokus stadig er patienten og faget.
De yngre læger sætter i højere grad spørgsmålstegn ved den logiske kobling mellem
faglig dygtighed og ledelsesmæssig kompetence, men angiver stadig fagligheden som
en forudsætning for at kunne indtræde i
lederrollen.
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Bevægelsen fra kliniknær,
fagprofessionel ledelse til
New Public Management
orienteret generalistledelse
sætter lægeidentiteten
under yderligere pres
Der er blandt lægerne udbredt forståelse for
og tilfredshed med, at ledelsesrollen er blevet professionaliseret, og at der er kommet
mere styr på tingene i afdelingerne
(= mindre anarki). Styringen har dog angiveligt taget overhånd med negative konsekvenser for lederens opgavevaretagelse og
for den generelle trivsel og motivation hos
lægerne til følge.
Tendenser, der angives som særligt u-attråværdige vilkår for varetagelse af ledelsesrollen og – for nogen – en vægtig grund til end
ikke at overveje en lederkarriere beskrives
som:
 Øget fokus på effektivitet og konkurrence
	indførelsen af NPM som forvaltningsmodel og ramme for ledelse med øget central
styring samt
	stigende krav om dokumentation og kontrol
Større enheder har betydet endnu mindre
mulighed for at opretholde en vis klinisk
aktivitet i klinikken eller for blot at have en
finger på den faglige puls. Vedvarede krav om
besparelser og omstruktureringer, og især
et stort administrativt opgavepres mindsker
angiveligt muligheden for at dyrke de kliniknære ledelsesområder, som oprindeligt
var incitament for varetagelse af ledelsesopgaven.
Endelig opleves øget central styring og kontrol at give en ubalance mellem stort ansvar
og stadig mere snævert råderum, hvor det
kan være svært at komme igennem opadtil i

systemet med andet end økonomiske argumenter. Der forventes ikke megen plads til
at varetage hverken fagligheden, patientens
eller medarbejdernes interesser jvf. incitamenterne for at gå ind i ledelse.
Varetagelsen af en forvalterrolle, der blot
skal implementere centrale beslutninger
uden tilstrækkeligt hensyn til faget/specialet er ydermere et dårligt udgangspunkt for
opnåelsen af medarbejdernes respekt og
opbakning og dermed ledelseslegitimiteten.

Yderligere 2 vigtige barrierer:
En uklar og stenbelagt vej til
ledelse for de unge talenter
Der savnes en synlig og overordnet strategi
for at finde, inspirere og udvikle ledertalenter
på samme måde, som man kender det fra
det forskningsmæssige og kliniske område
og som man bl.a. kender det inden for det
sygeplejefaglige område. Det er uklart, hvem
der formelt har opgaven, og hvem man kan
gå til med sin interesse. Flere oplever, at det
mange steder er en præmis, at lederkurser
først prioriteres efter speciallægeuddannelsen, og at det nærmest opleves som lidt
suspekt, hvis man som yngre læge har ønsker
i den retning.
Lokale og regionale talent- og afklaringsforløb er værdsatte, men der er en oplevelse af,
at processen omkring udvælgelsen til talentforløbene er for lukket og på den måde kan
virke som demotiverende for de, der ikke bliver udvalgt, og der er tilsyneladende ikke en
opmærksomhed på at følge uddannelserne
op med f.eks. små øvebaner og uddelegerede
ledelses- og organisatoriske opgaver fra
ledelsens side.

Uklart mandat og for lidt tid til
ledelse for afsnitslederne
I kraft af stadig større organisatoriske enheder, får den ledende overlæge i øget grad
behov for at uddelegere ledelse. Tendensen
er således, at der i flere og flere afdelinger
bliver indført afsnitsledelse, som ydermere er
en udmærket øvebane i forhold til at få afprøvet ledelsesinteresser og -kompetencer.
Desværre er der blandt afsnitsledelserne
en oplevelse af, at mandatet er for svagt og
for uklart beskrevet, samt at tiden afsat til
ledelse ikke står mål med opgavens omfang
og ofte må ”stjæles” fra klinikken.
Ofte bliver stillingerne ikke slået formelt
op, og ofte eksisterer der ingen formel og/
eller kendt funktionsbeskrivelse, hvilket
svækker legitimiteten yderligere i forhold til
overlægekolleger, der i forvejen er skeptiske i
forhold til at tage imod ledelse fra andre end
den ledende overlæge.
Af lidt mindre betydning, men stadig vigtig
for overvejelserne om at gå ledervejen er:
	
Balance i arbejdsliv og privatliv hvor der
er en bekymring i forhold til, hvorvidt man
(og familien) kan holde til det voldsomme
arbejdspres og den mentale belastning,
som det store ansvar og forventede pres
fra flere sider indebærer
 Fornemmelsen af insufficiens i forhold
til opgaven knytter sig til såvel faglige
som personlige ledelseskompetencer. Her
nævnes især besiddelsen af djøf-kompetencer, som vigtige for at kunne varetage
stillingen, herunder indgå i forhandlinger
med ledelsessystemet opad til (økonomiske og administrative kompetencer)
 Løn angives af lægerne som en barriere.
Ikke kun i kraft af det ulogiske i, at man
går temmelig meget ned i løn i forbindelse
med overgangen til en lederstilling med
større ansvar og flere arbejdstimer - men
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også i forhold til signalværdien, der kan
svække en i en i forvejen sårbar position
Endelig havde to forventede barrierer angiveligt ikke den store betydning for overvejelserne:
	
At blive ekskluderet af ”klanen” (eller
det kollegiale fællesskab) ses af de fleste
respondenter som et nødvendigt, men
ikke specielt afskrækkende onde i forbindelse med et positionsskifte. Nogle få ser
dog ikke en udelukkelse af klanen som
uomgængelig. Det er angiveligt ikke udelukkelsen fra det sociale, men det faglige
fællesskab, der opleves som en trussel.
	
Ledelse af primadonnaer angives både
som et incitament og en barriere. Barrieren knytter sig mest til vanskeligheden ved at opnå legitimitet og respekt i
overlægegruppen. På den anden side er
der tilsyneladende et incitament i at få
”primadonnaledelse” til at fungere og en
god forståelse for, hvordan man skal lede
vidensmedarbejdere.

36

Forslagene til tiltag
Lægernes forslag til tiltag er naturligt knyttet
til de oplevede barrierer og – bortset fra det
sidste – ret konkrete bud:
1.	Etablering af synlige karriereveje inden
for ledelse, herunder
	Øget fokus på processen omkring lederspotting
	Højere prioritering af lederudviklingsmuligheder for yngre læger
	Praksisnære og målrettede uddannelsestilbud, der bør følges op i klinikken
 Ledelse som fag/sidespeciale
2.	Italesættelse og synliggørelse af ledelsesopgaven for læger – allerede på grunduddannelsen
3. Mulighed for fall-back plan
4.	Formalisering af afsnitslederrollen og
-opgaven
5. Bedre adgang til administrativ bistand
6. Løn, der stemmer overens med ansvaret
7. 
Mindre New Public Management styring,
mere faglighed, råderum og tilli

5. Perspektivering og diskussion

I disse år tales der om behovet for et helt nyt
velfærdsparadigme i Danmark.
Ændringer i demografi, muligheden for at
behandle flere og alvorligere sygdomme og
stadig stigende medicinudgifter er medvirkende til, at vores velfærdssystem er under
øget pres, ikke mindst økonomisk.
Samtidig – eller måske snarere i forlængelse
heraf – introduceres en ny kvalitetsdagsorden, nye store sygehusbyggerier med større
og mere komplekse organisatoriske enheder
oprettes og en sundhedsplan, der fordrer, at
opgaven i højere grad skal løses på patientens præmisser, udfordrer ekspertrollen og
kendte tanke- og handlemønstre i forhold til
kerneopgaven.
Denne bevægelse kalder på tydelig og professionel ledelse, der har øje og respekt for såvel
fag som givne rammer. Ledelse som magter at
finde en balancegang mellem den kliniske viden og det ledelsesmæssige ansvar via en integration af ideer, agendaer og diskurser, hvis
ikke de kommende og nødvendige forandringer skal strande på baggrund af modstand fra
stærke faggrupper, der derfor i langt højere
grad end det nu er tilfældet, bør inddrages i
den strategiske planlægning og den operationelle udmøntning af forandringerne.

Lægerne har lyst til ledelse
– men også til klinik
Denne undersøgelses empiri synes at un-

rolle, heller ikke en NPM-ideologi orienteret
generalistlederrolle, men derimod en slags
hybrid ledelsesrolle (bl.a. beskrevet af Kragh
Jespersen, 2005 og Llewellyn, 2001), der kan
udgøre et bindeled mellem de to kulturer og
sæt af værdier.
En sådan lederrolle vil ikke i samme grad skulle
kæmpe for at opnå legitimitet og følgeskab,
idet manglende respekt og direkte fjendtlighed synes knyttet til en rollevaretagelse, der
af overlægerne opfattes som en kittelklædt
djøf’er, snarere end lederrollen i sig selv.
Når fagligheden har så stor en betydning
for den ledelsesmæssige legitimitet, er det
givetvis ikke mindst som symbolværdi, dvs.
en sikring af integritet og loyalitet i forhold til
speciale og fag.
Det bør nok overvejes, hvordan varetagelsen
af en ledende overlægestilling i højere grad
kan være forenelig med klinisk aktivitet. Der
er jvf. ovenstående mange gode grunde til,
at den lægelige leder i det mindste selv bør
være med til at vurdere muligheden for klinisk arbejde i den konkrete kontekst. Måske
burde det i virkeligheden være reglen snarere
end undtagelsen, at den ledende overlæge
bevarer et ben i klinikken, set i lyset af ønsket
om klinik- og patientnær ledelse.
Sikkert er det i hvert fald, at muligheden for
at bevare en vis klinisk aktivitet for mange
kan være udslagsgivende i forhold til at
vælge lederrollen til.

derstrege lægernes lyst til at varetage - ikke
en gammeldags fagprofessionel ledelses-
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Den primært økonomisk begrundede bevægelse mod stadig større organisatoriske
enheder er ikke uproblematisk i forhold til at
gøre lederopgaven attraktiv, idet opgaverne
i de store enheder opleves som langt fra den
kliniknære ledelsesrolle, som flere nævner
som et ideal.
Der er for nuværende i de store afdelinger
sjældent mulighed for klinisk eller forskningsmæssig aktivitet for læger med afdelingsledelsesansvar, ligesom arbejdsbyrden
skønnes at være så stor, at bl.a. helbred og
overblik opleves at være truet.
En formalisering og tydelig mandatafklaring af rollen og opgaven som afsnitsleder
kan endvidere komme både afdelingsledelsen og afsnitsledere til gode især i de
større afdelinger, hvor strukturen skal
lægge op til, at der er nogen at uddelegere
til. Eksplicitte funktionsbeskrivelser og tydelighed omkring opgaven og den formelle
kompetence vil alt andet lige gøre opgaven
”lettere” og mere attraktiv at varetage,
ligesom der vil være bedre basis for uddelegering af ansvarsområder fra den ledende
overlæge og hermed basis for såvel aflastning som potentiale for de yngre lederes
vækst og udvikling.
Et mindsket tryk på kontrol- og styringspedalen fra centralt hold vil uden tvivl også være
et positivt incitament i forhold til at varetage
en lederrolle for lægerne.
Det er hverken befordrende for respekt og
legitimitet eller attraktivt at varetage en rolle, der ses som ledelsens forvalter, der blot
skal implementere systemets beslutninger,
truffet uden tilstrækkelig viden om og hensyn til speciale og patient. Eller på at bruge
mere tid på at sikre overholdelsen af diverse
mere eller mindre irrelevante dokumentati-
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onskrav, end på at stå i spidsen for og sikre
gunstige betingelser for faglig udvikling.
Anbefalingerne i en netop udgivet rapport fra
KORA i forbindelse med regeringens udmelding om en ny kvalitetsdagsorden er i øvrigt
helt i tråd med ovenstående perspektiver
(Holm-Petersen, Wadmann) og (Vejen Andersen, 2015).
Årsagerne til manglende mulighed for
varetagelse af klinisk arbejde som ledende
overlæge er mange og kontekstafhængige,
det samme er mulige løsninger. Ud over det
naturlige behov for en nedprioritering af
den kliniske opgavevaretagelse til fordel for
ledelsesopgaverne - som er mere udpræget
jo større enheden er - synes der at eksistere
en præmis om, at man ikke kan være professionel leder, hvis man også er i klinik.
Hensigtsmæssigheden af denne præmis bør
nok undersøges nærmere. Det er selvfølgelig en mulighed, at en faglig tilknytning til
et særligt subspeciale kan så tvivl om den
ledende overlæges uvildighed og give mulighed for varetagelse af særinteresser i forhold
til et subspeciale. En sådan favorisering er
naturligvis en fare, men ikke en uomgængelig
en af slagsen, især hvis der sker en løbende
italesættelse af baggrunden for beslutninger
og prioriteringer, og der i øvrigt er tillid til
ledelsen i lægegruppen.
En ny og mere tydelig beskrevet balance mellem ledelse og klinik for såvel ledende overlæger som afsnitsledende overlæger kunne
være retningsgivende, når de lokale aftaler
skal på plads i forbindelse med ansættelser
af læger i lederstillinger.
Men spørgsmålet er, om vi ikke også på
overordnet plan bør drøfte karakteren af de
lægelige lederes opgaver; opgaver uden kli-

nisk/faglig karakter bør minimeres og under
alle omstændigheder, bør det overvejes om
adgangen til uddelegering i forhold til administrativ bistand kunne være en god investering i den forbindelse.
Fordelen ved synligt at have ”fingeren på pulsen”, i forhold til klinikken, synes i hvert fald
alt andet lige at være mere legitimitets- og
tillidsbefordrende end skrivebordsrollen.

Lederjob med kattelem
Lægernes bekymring for at komme til at
sidde fast i en lederrolle med negative konsekvenser for såvel leder som medarbejdere
bør tages alvorligt. En fall-back plan, der sikrer muligheden for at vende tilbage til klinikken er et enkelt tiltag, der burde kunne indgå
i en ansættelseskontrakt, hvis ansøgeren
ønsker det. Man kunne lade sig inspirere af
Mayo-klinikkens erfaringer med åremålsansættelser og karriereplaner, der altid indebærer en tilbagevenden til klinikken.

Overlægers trivsel og motivation
Flere af interviewpersonerne udtrykker en
bekymring for lægernes og især overlægernes trivsel og motivation, som beskrives som
for nedadgående. Ikke mindst som en reaktion på at traditionen for store frihedsgrader,
indflydelse og ligeværdighed i faggruppen
synes at være afløst af et administrativt
system, der udøver stadig større kontrol og
styring. Denne bekymring underbygges af
trivselsundersøgelser i Region Midtjylland,
som viser at trivslen er dalende hos overlægerne, der hører til blandt de mindre tilfredse
faggrupper i regionen. (Region Midtjylland,
TULE-rapport, overlæger).
Nogle af respondenterne i herværende undersøgelse taler ligefrem om en tiltagende

lønmodtagerkultur i speciallægegruppen,
hvor den ansvarlige, engagerede og selvstændige overlæge, der ellers ikke har kendt
til udtrykket ”fri” går hjem på slaget 15.24 og
lader initiativ, udvikling og ansvar være op til
andre.

På jagt efter talentmassen
Det er paradoksalt, at der efterlyses større
organisatorisk og ledelsesmæssig interesse
fra lægerne samtidig med, at ledelsestalenterne oplever uklare og vanskeligt fremkommelige karriereveje mod ledelse og manglende viden om organisatoriske og politiske
sammenhænge.
Det er endvidere uheldigt, at eksplicit ledelsesinteresse kan indebære lukkede
døre i forhold til den faglige udvikling, som
for de flestes vedkommende alt andet lige
har størst prioritering og desuden ses som
forudsætningen for den ledelsesmæssige
legitimitet.
Talent-projektet iværksat af Region Midtjylland, der har som formål at formulere en
overordnet strategi og indsatsplan for talentog karriereudvikling, falder således angiveligt
på et tørt sted.
Empirien i lægeprojektet peger i hvert fald på
behovet for:
	Mere systematisk og eksplicit spotting og
ledertalentudvikling
	Tydelige, formaliserede og mere tilgængelige karriereveje
	Større prioritering og understøttelse af
yngre lægers ønsker om ledelsesudvikling
	Bedre ledelsesmæssig og organisatorisk
opbakning, når erhvervede kompetencer
skal afprøves og udvikles
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F
.eks. via adgang til øvebaner og
mindre ledelsesopgaver tilpasset karrieretrin og kontekst.

Den ledende overlæges opgave og ansvar
i forhold til at identificere og understøtte
ledelsestalenter skal defineres og formaliseres, såvel som andre nøglepersoners og
funktioners opgave og ansvar lokalt såvel
som centralt. Ledelsesstrukturen bør ikke stå
i vejen for lederens mulighed for at identificere og bakke op om ledelsestalenterne, dvs
ledelsesspændet må ikke være så stort, at
talenterne ”går tabt”.
Ledelse bør ikke nødvendigvis være en konkurrent til faglig udvikling og bør kunne dyrkes parallelt med denne, f.eks. via muligheder
for etablering af sidespecialer postgraduat
og sidefag i ledelse og organisation under
studiet.
De uddannelsesmæssige aktiviteter, der allerede eksisterer (SOL, Talent osv.) bør i højere
grad systematisk følges op med opmærksomhed samt aktiv hjælp til anvendelse af læring og erfaring i hverdagen med henblik på
sikring af ”transfer”. Her spiller den ledende
overlæge samt den uddannelsesansvarlige
overlæge en vigtig rolle.
Yngre lægers organisatoriske erfaringer og
ideer bør i langt højere grad synliggøres og
udnyttes i systemet, hvilket et nyt projekt
på Aarhus Universitetshospital peger på
(Aasholm, 2015). Involvering af yngre læger
i organisering og innovation vil givetvis have
stor betydning for yngre lægers fortsatte
interesse og involvering i organisation og
ledelse.
Endelig bør ledelse som en nødvendig del af
kerneopgaven i det lægelige virke italesættes
allerede fra grunduddannelsen, hvor fun-
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damentet for den senere lægelige identitet
etableres.
Som et medlem af interessentgruppen formulerede det, synes det som om, at optagelseskriterier, indhold og struktur i såvel lægestudiet som i den postgraduate uddannelse
socialiserer lægerne hen mod en lægerolle,
-kultur og -mentalitet, som er uforenelig
med de kompetencer, vi efterspørger nu og i
fremtiden.
Der er brug for, at en primært individuel, specialespecifik og siloagtig tilgang ændres til et
langt mere tværgående helhedsperspektiv
med henblik på sikring af sammenhæng og
helhed i sundhedssystemet.
Dette er ikke ensbetydende med en lægelig
lederrolle, der ukritisk importerer New Public
Management-ideologier og som negligerer
fagligheden, men en lederrolle, der kan balancere mellem kliniske viden og integritet og
en forståelse for den politiske og organisatoriske kontekst, og de særlige vilkår for ledelse
en sådan kontekst indebærer.

En myte at læger ikke vil ledelse
Mange af lægerne i denne undersøgelse
har et stærkt ønske om at være eller blive
en medierende - mellem de to systemer og
værdisæt - leder:
”Hvis vi ikke skal ende med at blive fuldstændig topstyrede, så skal vi have nogle stærke
ledere. Som både kan tage klinikken og
fremhæve den og samtidig også holde den
her organisering tydeligere og stringent”.
(Afsnitsleder).
At man ind i mellem som leder også må gennemføre beslutninger, som man ikke er enig i,
er der grundlæggende et ret realistisk syn på:

”... bedre at der sidder nogen og træffer en
barsk beslutning, som trods alt har fokus på
kerneopgaven end nogen der slet ikke har det.
Da jeg lukkede afdelingen var det fagligt noget af det værste jeg har prøvet i mit liv, fordi
jeg synes at det var så dumt. (Jeg) gjorde
alt hvad jeg kunne for at få den beslutning
bremset(…), men når det ligesom var besluttet, kunne jeg også gå tilbage til de folk, jeg
arbejdede sammen med og sige ’’jeg synes, at
det her er en fagligt meningsløs beslutning,
men vi får sådan set løn for at være her, og så
kan det godt være, at vi (lige nu) ikke arbejder
117%, men 100%” (…) Jeg har aldrig lagt skjul
på hverken før eller siden, at jeg synes, at det
var en tåbelig beslutning, og det hører jeg
sådan set ikke for”. (Ledende overlæge).
Empirien i denne undersøgelse synes at
indikere, at der er en ny generation af ledere
på vej.
Her er ikke tale om den gamle fagprofessionelle leder, der kun ser indad i egen afdeling
og er snævert optaget af eget speciale eller
”forvalteren” den mere djøf-orienterede generalistleder, som har svært ved at få legitimitet til sin ledelsesopgave i egen faggruppe,
fordi han eller hun har mistet passionen for
faget. En stor del af respondenterne synes at
repræsentere en ny generation (og her taler

vi altså også læge på 40+), der ser sig selv
som brobyggere, der har forståelse for såvel
den større politiske kontekst som den lægelige faglighed.

Kom ind i kampen – og brug
bull-shit detektoren
Der er ingen tvivl om, at man bør se på de
angivne vilkår og oplevede barrierer, læger
oplever i forhold til at gå ledervejen og for i
det hele taget at trives i deres arbejde.
Når det er sagt, er det også vigtigt at pointere
vigtigheden af, at lægerne ikke maler sig op i
et hjørne, og fratager sig selv muligheden for
indflydelse, fordi de ser sig selv som ofre for
sundhedssystemets udvikling.
Lægerne bør i højere grad udnytte, at de rent
faktisk har mulighed for at positionere sig og
få i hvert fald noget af den indflydelse, som
de efterspørger til glæde og gavn for alle
parter.
Til gengæld kunne systemet nyde godt af en
med- og modspiller, der er skarp ikke bare på
det faglige og kliniske område, men også har
et potentielt godt blik for overordnede strategier og udviklingstendenser og som synes
at have en udpræget ”bull-shit-detektor”, når
”smarte” HR-, kvalitets- og IT-teknologier
kommer til at stå i vejen for kald og kerneopgave.
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Bilag 1 – Overblik over aldersfordeling
i lederstillinger i Region Midtjylland
Kommunerne- og Regionernes Løndatakontors statistik giver et demografisk overblik over
aldersfordeling fordelt på lederposition (dog uden socialområdet og manglende ønsket udspecificering af ledergrupper).
Antal ansatte – Region Midtjylland – jan 2015
Overenskomstområde

Stilling

Antal Gennempersoner snitsalder

Pers.
30-39

Pers.
40-49

Pers.
50-59

Pers.
60-61

Pers.
over 62

I alt

I alt

2.154

53

85

604

961

172

332

Akademikere,
Regioner

I alt

52

48

10

26

10

2

4

Akademikere,
Regioner

Chefkonsulenter

52

48

10

26

10

2

4

107

52

3

38

48

7

11

1

62

0

0

0

0

1

90

51

3

34

38

6

9

Chefer, Regioner

I alt

Chefer, Regioner

Koncerndirektører-/chefer

Chefer, Regioner

Kontorchefer/
Souschefer

Chefer, Regioner

Sygehuschefer

5

56

0

1

4

0

0

Chefer, Regioner

Viceregionsdirektører

4

54

0

1

2

1

0

Chefer, Regioner

Øvrige chefer

7

52

0

2

4

0

1

Ledende
Servicepersonale

I alt

47

52

4

11

22

7

3

Ledende
Servicepersonale

Rengøringschefer

9

59

0

0

4

2

3

Ledende
Servicepersonale

Servicechefer

22

51

1

8

11

2

0

Ledende
Servicepersonale

Serviceledere

10

47

3

2

4

1

0

Ledende
Servicepersonale

Souschefer

6

56

0

1

3

2

0

Lægesekretærer

I alt

65

50

2

32

21

3

7

Lægesekretærer

Ledende
lægesekretærer

65

50

2

32

21

3

7

Overlæger, lægelige chefer m.v.

I alt

1.320

54

31

346

578

102

263

Overlæger, lægelige chefer m.v.

Andre lægelige
chefer

3

56

0

0

2

1

0

Overlæger, lægelige chefer m.v.

Cheflæger

10

59

0

0

6

1

3

Overlæger, lægelige chefer m.v.

Ledende overlæger/professorer

112

57

0

15

60

12

25

Overlæger, lægelige chefer m.v.

Overlæger

139

63

0

1

24

18

96

Overlæger, lægelige chefer m.v.

Overlæger,
løntrinaflønnede

969

52

31

326

447

61

104

Fortsætter på næste side

43

... fortsat

Antal ansatte – Region Midtjylland – jan 2015

Overenskomstområde

Stilling

Pers.
30-39

Pers.
40-49

Pers.
50-59

Pers.
60-61

Pers.
over 62

Overlæger, lægelige chefer m.v.

Specialeansvarlige overlæger/
professorer

87

59

0

4

39

9

35

Pæd. pers. og
husholdn.led.
døgninst.

I alt

10

54

0

5

2

2

1

Pæd. pers. og
husholdn.led.
døgninst.

Forstandere

10

54

0

5

2

2

1

553

52

35

146

280

49

43

Syge- og sundLedende
hedspers., ledere, bioanalytikere
Regioner

20

52

2

5

9

2

2

Syge- og sundLedende
hedspers., ledere, ergoterapeuter
Regioner

10

49

1

5

3

0

1

Syge- og sundLedende
hedspers., ledere, fysioterapeuter
Regioner

27

51

3

8

8

2

6

Syge- og sundLedende
hedspers., ledere, jordemødre
Regioner

17

48

3

6

7

0

1

Syge- og sundLedende
hedspers., ledere, radiografer
Regioner

11

43

4

5

2

0

0

464

53

22

115

249

45

33

4

51

0

2

2

0

0

Syge- og sundI alt
hedspers., ledere,
Regioner

Syge- og sundLedende
hedspers., ledere, sygeplejersker
Regioner
Syge- og sundLedende
hedspers., ledere, økonomaer
Regioner
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Antal Gennempersoner snitsalder

Bilag 2 – EazyCruit
Systemet giver mulighed for at generere et
overblik over opslåede stillinger, antal ansøgere og hvorvidt stillingen blev besat. Data
er indsamlet i EazyCruit oktober 2013 – november 2014. I nedenstående overblik er ikke
medtaget et overblik over besatte stillinger,
idet den funktion ikke anvendes af brugerne.
Det samlede overblik er kun retningsvisende,
idet statistikmodulet i EazyCruit mangler
stringens i håndteringen af stillingsbetegnelser ved publicering af stillingsopslag.

Overblikket giver indtryk af hvor mange
kandidater hvert opslag har haft, og giver
dermed indikatorer på hvor de primære
udfordringer er i dag i forhold til antallet af
ansøgere til opslået lederstillinger (genopslag ikke medtaget). Desværre er tallene for
lægers vedkommende ikke er udspecificeret,
så man kan se antal ansøgere til ledende
overlægestillinger og afsnitsledende overlæger under afdelingsledelsesniveau. Under
alle omstændigheder er det dog interessant,
at der er færre ansøgere end stillinger.

Lederstillingsopslag og ansøgere oktober 2013 – november 2014
Antal stillinger

Antal ansøgere

143

151

Afdelingssygeplejerske

40

132

Afdelingsbioanalytiker

7

24

84

541

Afdelingsperfusionist

1

0

Afdelingsradiograf

2

4

Afdelingsterapeut

2

1

Kantine mv.

5

22

Afsnitsleder

1

0

Funktionsleder

9

82

Vicechefjordemoder

2

2

Fysioterapeuter (ledende, over)

2

2

Ledende lægesekretær

9

82

Ledende psykologer

6

1

Ledende tandlæger

1

0

Ledende sekretær

2

5

Ledende sygeplejerske

7

11

201

154

Oversygeplejersker

11

33

Projektleder

15

228

Afdelingslæge

Afdelingsledere, kontorchefer osv.

Overlæger/ledende overlæger
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Bilag 3 – Metodebeskrivelse
I dette metodeafsnit vil arbejdshypoteser, undersøgelsesmetoder, valg af deltagere samt
fremgangsmåde blive beskrevet nærmere,
herunder hvordan interviewdata er blevet
analyseret.
Undersøgelsen er et empirisk studie baseret
på kvalitative interviews, idet det kvalitative
interview er særligt velegnet til at forstå sociale fænomener og holdninger ud fra aktørernes (interviewpersonens) eget perspektiv
og til at beskrive verden, som den opleves
af informanten (Brinkmann, 2014). Målet
med interviewene er ikke at fastslå, hvordan
verden (objektivt) ser ud, men at afdække de
forestillinger og oplevelser, den interviewede

af verden og de konkrete fænomener, som er
temaer i interviewet (Brinkmann, 2014).

Arbejdshypoteser
Arbejdshypoteser blev udarbejdet dels på
baggrund af litteratur om emnet dels på
baggrund af projektlederens for-forståelse
af feltet fra mange års erfaring med uddannelse, udvikling og rekruttering inden for
sundhedsvæsenet.
Arbejdshypotesernes relevans blev trykprøvet hos en interessentgruppe udpeget af
styregruppen. På baggrund af dette blev der
foretaget justeringer af hypoteserne og nye

tillægger betydning.

opmærksomhedspunkter blev tilføjet.

Det er også en metodisk præmis, at man
som interviewer ikke er fuldstændig objektiv.
Ethvert spørgsmål er udtryk for en hypotese,
og det er derfor vigtigt, at man i forbindelse
med en interviewundersøgelse gør sig sine
for-forståelser klare og eksplicitte. At man
ved, hvor ens spørgsmål så at sige stammer
fra. Intervieweren bliver på den måde en
medproducent af viden, hvor interviewmateriale og analyse bliver interviewerens og
respondentens fælles udviklede forståelse

Hypoteserne blev delt op i personlige, relationelle og organisatoriske barrierer, inspireret
af Cronen & Pearce's kontekstforståelses- og
analysemodel ”Coordinated Management of
Meaning” (Pearce, B. 1994).
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Modellen giver mulighed for en dynamisk
tematisering og strukturering af fundene,
idet de forskellige niveauer er kontekst for
hinanden og gensidigt implikative (Pearce,
1994).

Hypoteserne, der senere dannede udgangspunkt for den udarbejdede spørgeguide, var
følgende:
Personlige:
	Læger ønsker ikke at slippe det kliniske
arbejde
 fordi de brænder for det
 fordi de ikke kan vende tilbage
 	fordi det ikke er attraktivt at gå fra at
være ekspert til at være novice
	Læger bryder sig ikke om administration
og papirarbejde
	Man skal gå for meget på kompromis med
personlige værdier
Relationelle:
 Ingen status i ledelse blandt kolleger
 Få rollemodeller indenfor lægelig ledelse
	Man gør sig upopulær blandt sine egne
(ud af klanen)
	Ledelse af kolleger – primadonnaledelse –
er udfordrende (?)
Organisatoriske:
	Opgaven er uklar og muligvis skræmmende svær
 Man går ned i løn
	Talentidentifikation og -udvikling gælder
kun det faglige område
 	læger socialiseres ”væk” fra ledelsesfeltet allerede under grunduddannelsen
	Vilkår og betingelser for ledelse opleves
dårlige
Arbejdshypoteserne har således primært
været koncentreret om at identificere de
faktorer, der influerer motivationen negativt
og/eller fungerer som barriere.

Undersøgelsesmetode
- fokusgruppeinterviews og
personlige interviews
Som nævnt i ovenstående blev der anvendt
kvalitative interviews for at få indblik i og
fremhæve meningsdannelsen hos de interviewede i forhold til den konkrete problemstilling.
De kvalitative interviews blev foretaget dels
som fokusgruppeinterviews, dels som personlige interviews.

Fokusgruppeinterviews
Fokusgruppeinterviews er specielt anvendelige til at producere data om særlige
gruppers normer og holdninger inden for
specifikke områder, hvor gruppedynamikken med intervieweren som moderator
kan bruges instrumentelt til at inddrage
og udvikle forskellige perspektiver.
Udsagn fra fokusgruppeinterviews må
forventes at være mere bundet af kulturelt betingede normer med de personlige
værdier og følelser mere i baggrunden.
Derfor er det metodisk vigtigt at supplere
med de personlige historier, som de individuelle interviews udgør.
Personlige interviews
Det semistrukturerede personlige interview har sin styrke i den særlige tryghed,
kontekstfølsomhed og fleksibilitet metoden giver mulighed for. I det personlige interview er der i langt højere grad
mulighed for at give plads til at forfølge
uventede veje og logikker i interviewet
samt for at gå mere i dybden med interviewpersonens udsagn og personlige
historier og erfaringer (Brinkmann, 2014)
og (Kvale, 1994).
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Eftersom målet med undersøgelsen er at
forstå noget, nemlig hvorfor så få læger
ønsker at gå ledervejen, er der i interviewet
fokuseret på de interviewedes narrativer og
meningsskabelse i forhold til egne og fagfællers værdier, holdninger og handlinger via
systemisk/narrative spørgsmålstyper.
Spørgeguiden, der var udarbejdet ud fra
arbejdshypoteserne fungerede således mere
som interviewerens huskeseddel og struktureringsværktøj, og meget få lukkede spørgsmål blev stillet undervejs i interviewet.

Valg af deltagere
Fokusgruppedeltagerne blev udvalgt på baggrund af aktuel og tidligere deltagelse i lokale
og regionale ledertalent-, lederafklarings- og
lederintroduktionsforløb.
Der blev udsendt 100 invitationer og gennemført:
	To fokusgruppemøder med henholdsvis 2
og 3 deltagere (afdelingslæger og overlæger)
Desuden blev et hold med 24 kursister i
forbindelse med et SOL-kursus (Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse) for læger
i hoveduddannelse inviteret til et aftenmøde i
forlængelse af dagskurset
	Et fokusgruppemøde med 12 deltagere
blev afviklet
2 planlagte fokusgruppeinterviews med
henholdsvis deltagere i talentforløb for læger
i Social og Psykiatri og et hold lægestuderende på 10. semester måtte aflyses pga. for
få fremmødte.
Respondenterne til de personlige interviews
var sammensat og valgt ud fra ønsket om
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størst mulig variation i forhold til udvalgte
baggrundsvariable (speciale, anciennitet,
matrikel, leder/ikke-lederposition) med henblik på at opnå så mange perspektiver som
muligt.
De konkrete deltagere blev udpeget dels af
styregruppen, dels af interessentgruppen.
Ud over hensyntagen til ovenstående baggrundsvariable blev deltagerne valgt ud fra
en formodet interesse i - og holdning (ikke
nødvendigvis positiv) til - emnet.
4 læger, som meldte afbud til fokusgruppemøderne, men udtrykte interesse for projektet, blev senere inviteret til at deltage i
et individuelt interview, da de passede til de
valgte kriterier.
Ud af 16 inviterede læger deltog 14 i de individuelle interviews.
Fordeling og antal – individuelle interviews:
	4 yngre læger - heraf 1 afdelingslæge og 3
i hoveduddannelsesstillinger
	4 overlæger uden formelt ledelsesansvar;
heraf var en professor og to tidligere ledende overlæger
 4 overlæger med afsnitsledelsesansvar
	1 ledende overlæge og 1 lægelig centerchef
Antallet af personlige interviews var planlagt
ud fra, at en interviewundersøgelse med omkring 15 respondenter når sin udtømningsgrad, dvs. at der herefter sjældent dukker
mere nyt materiale op i interviewene (Kvale,
1994). Den erfaring kan bekræftes i denne
undersøgelse.
Hovedvægten var således lagt på mulige
fremtidige ledere, enten som førstegangsledere eller som avancementkandidater,
ligesom halvdelen af respondenterne havde

konkrete erfaringer med varetagelse af en
lederposition.
Man kan overveje om kriterierne for deltagelse og udpegning kan indebære en vis
undersøgelsesmæssig bias mod en mere positiv indstilling til ledelse end gennemsnitligt.
På den anden side kan det være hensigtsmæssigt at målrette tiltag mod de oplevede
barrierer, som mulige fremtidige kandidater
til lederstillinger oplever. Materialet viste sig
dog at være rigt på både oplevede barrierer
og ideer til incitamenter.
I citater henvises til ovenstående kategorier: ”yngre læge”, ”overlæge uden formelt
ledelsesansvar”/”tidligere ledende overlæge”,
”afsnitsledende overlæge”, ”ledende overlæge” og ”lægelig centerchef”. Selvom navnene
på respondenterne kun er kendt af styregruppen, blev citater fra den sidste gruppe
(ledende overlæge og centerchef) sendt i
kontekst og godkendt af de to respondenter,
der i øvrigt begge foretrak, at deres præcise
stillingsbetegnelse blev anvendt.

Fokusgruppemøde
– Dagsorden og interviewspørgsmål
1.	Introduktion; baggrund og formål med
mødet
2. Metode, spilleregler for dialogen
3. Introduktion og forhandling af formuleringen af de første spørgsmål:
 ”Hvad er de vigtigste barrierer for, at
du som læge har lyst til at varetage
en formel lederposition”
 ”Hvad er vigtige incitamenter?””.
4. Summe i grupper
5.	Opsamling på plenum – alle input skrives op.
6.	Gentagelse af proces med et tredje
spørgsmål:
 ”Hvad kunne være relevante ændringer, indsatser, tiltag, som kunne gøre
det mere attraktivt at varetage eller
søge rollen som leder”
7. Opsamling på mødet/afslutning

Fremgangsmåde

Alle udsagn blev skrevet op på flip af interviewer/processtyrer og der blev taget referat
undervejs af studentermedhjælper.

– indhold og ramme for interviews
Bortset fra SOL-fokusgruppemødet, hvor deltagerne blev mundtligt orienteret af kursuslederen, modtog alle deltagere i forbindelse
med invitationen en orientering om baggrund
og formål med undersøgelsen, det specifikke
tema for interviewet, varighed samt - for
fokusgruppedeltagernes vedkommende - en
dagsorden for mødet.

Personlige interviews
For at sikre såvel kendskab til tema og kontekst som kontinuitet i spørgestil og -teknik
varetog projektlederen selv interviewrollen i
de første 12 interviews. Af uddannelsesmæssige årsager overtog psykologstuderende
interviewrollen i de sidste 2 interviews med
projektleder som bisidder.

Fokusgruppemøder
Fokusgruppemøderne blev i kraft af de (potentielt) flere deltagere planlagt med en klar
og enkel struktur i forhold til spørgsmål og
proces. Møderne var berammet til 2 timer.

Alle interviews blev optaget på diktafon og
transskriberet af studentermedhjælper.
Interviewguiden blev som ovenfor nævnt
brugt vejledende - og faktisk efterhånden i
praksis helt lagt væk, idet Intervieweren valgte at følge de veje, som interviewpersonen
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gik, dog med den struktur at Interviewpersonen (IP) blev ledt tilbage på rette spor, hvis
samtalen og refleksionerne bevægede sig
(for langt) uden for emnet.
Efter de indledende spørgsmål om incitamenter og barrierer for varetagelse af lederrollen
kom respondenterne som regel selv ind på
personlige, relationelle og organisatoriske
barrierer.
Interviewer hjalp undervejs med at synliggøre struktur og opsummerede løbende. Kun
enkelte gange blev der stillet konkrete lukkede spørgsmål, der henviste til hypoteser,
og det blev hver gang ekspliciteret, at dette
var et lukket spørgsmål. (Se bilag 4).
Analyse og bearbejdning af data
Analysedelen begynder allerede under interviewet, hvor intervieweren undervejs samler
op og løbende afprøver tolkninger og meningskondenseringer med henblik på verificering hos interviewpersonen.
Da detaljeringsgraden af transskriptionerne
metodemæssigt befandt sig mellem den
rekonstruerede, (dvs. alt nedskrives) transskription, og den meningskondenserende,
(dvs. materialet samskrives) transskription,
udgør også selve transskriptionen en form
for analyse, idet enkelte udsagn eller beretninger blev valgt fra pga. vurderet manglende
relevans i sammenhængen eller gentagelser.
I bearbejdningsprocessen blev hvert interview efterfølgende meningskondenseret forkortet af projektlederen, hvorefter indholdet
blev struktureret i forhold til fremtrædende
temaer i empirien. Denne tematisering blev
foretaget af såvel projektleder og studentermedhjælper uafhængigt af hinanden, derpå
krydslæst og koblet sammen med temaer fra
fokusgruppeinterviewene.
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Til sidst blev det samlede datamateriale
struktureret efter emne/tema og sammenlignet med de oprindelige hypoteser, som blev
redigeret, nuanceret og udvidet i forhold til
de fundne data, med en særlig opmærksomhed på uventede og mønsterbrydende fund.
I forhold til en erkendelsesteoretisk vidensopfattelse, hvor opfattelser opvejes mod
observeret adfærd, kan det argumenteres,
at dette studie burde være suppleret med
deltagerobservation.
Målet med denne undersøgelse er at afdække forventninger og oplevelser respondenterne har og handler ud fra, ikke en dokumentation af de faktiske vilkår. De vilkår den
enkelte beskriver, er ikke udtryk for en objektiv sandhed, men den beskrivendes subjektive fortolkninger af vilkår og kontekst. Det
betyder, at resultaterne ikke nødvendigvis er
repræsentative for alle lægers oplevelse af
barrierer og incitamenter.
Materialet skønnes således at være sufficient
grundlag for undersøgelsens mål.
Survey som mulig opfølgning
Bortset fra en særlig opmærksomhed fra
afsnitslederne på netop vilkårene for varetagelse af ledelse på niveauet under afdelingsledelsen og de yngre lægers opmærksomhed
på barriererne omkring adgang til ledelse og
ledelsesudvikling for de yngre læger, synes
der ikke at være mønstre, der kobler sig til
særlige grupper, specialer eller karrierestader.
Man kunne som opfølgning på undersøgelsen
overveje at supplere med udsendelsen af et
survey, der kunne belyse den kvalitative undersøgelses resultater, gyldighed og relevans
for forskellige grupper af læger, således at
fremtidige indsatser kan målrettes yderligere.

Bilag 4 – Interviewguide
Interviewguide - oplevede og forventede incitamenter og barrierer i forhold til varetagelsen af en formel lægelig
ledelsesopgave.
Introduktion: Interviewet omhandler dine oplevelser af, hvad der er af incitamenter og barrierer for varetagelse af
en formel lederrolle blandt læger samt hvilke tiltag, der evt. kunne imødegå disse barrierer.
Anonymitet: Dit navn vil blive anonymiseret.
Båndoptagelse: Interviewet vil dels blive transskriberet på stedet, dels blive optaget på bånd.
Tid: Interviewet vil vare ca. 1½ time.
Form: Du vil dels blive præsenteret for nogle åbne spørgsmål vedr. oplevede barrierer og incitamenter i forhold til
varetagelsen af et lederjob. Disse vil blive fulgt op af mere lukkede spørgsmål undervejs.
Forskningsspørgsmål og hypoteser

Interviewspørgsmål

Hvilke barrierer og hvilke motivations-faktorer oplever
læger i forhold til at varetage en formel lederstilling
(ledende overlæge, afsnitsledende overlæge?)

Din historie/forventninger om at blive formel leder:
 Hvad var/er dine største betænkeligheder?
 Hvori bestod/består dine incitamenter?

Ledere og tidligere ledere:
 Hvad har du oplevet som de faktiske største ulemper
hhv. fordele ved at varetage stillingen som leder?

Personlige barrierer
Hypoteser:
 At slippe det kliniske arbejde
 Arbejdsopgaverne ikke-attraktive
 Oplevelsen af eller frygten for manglende kompetencer
 Man skal gå på kompromis med personlige og faglige
værdier (økonomi over faglighed)
 Indflydelse og magt som incitament

 Hvad er særlig vigtigt for dig i dit professionelle virke
 
Hvordan har disse motivationsfaktorer betydning
for dine overvejelser i forhold til at påtage dig en
lederopgave?

Relationelle variable
 Få gode rollemodeller
 Svært at lede læger/kolleger
 Man gør sig upopulær blandt sine egne, mister status
og hører ikke mere med i klanen

 Hvem – synes du – gør det virkelig godt som lægelig
leder?
 
Hvad er det han/hun kan eller gør?
 Hvem har du været mest bekymret for at skulle lede?
Og hvorfor?
 Hvordan taler man om ledelse i afdelingen?
 
Er der status i rollen? Har det nogen betydning?

Organisatoriske variable
 Vilkår for ledelse opleves som dårlige
 Opgaven er uklar og skræmmende svær
 Man går ned i løn
 Ikke tradition for at spotte og nurse talenter
 Uddannelsens betydning

 Hvilke ydre vilkår anser du for at have betydning for
dine overvejelser? – hvordan?
Evt. underspørgsmål
 Er opgaven og rollen tydeligt defineret?
 
Har nogen i systemet opfordret dig eller støttet dig
til at søge ledervejen?
 Hvordan har det haft betydning?
 
Hvilken betydning tænker du uddannelsen har?

Forslag til indsatser – hvad kunne gøre
varetagelsen af opgaven mere attraktiv?

 I forhold til det vi har talt om, hvad er så de vigtigste
plusser og minusser i forhold til at varetage en formel
ledelsesposition?
 Hvilke tiltag kunne det være relevant at pege på med
henblik på at gøre ledelsesrollen mere attraktiv at
varetage for læger?
 
Hvad kunne konkret få dig til at blive/
overveje en ledervej?

 Hvilke ledelses-opgaver/roller tiltrækker dig mindst/
mest?
 
Hvorfor?
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