Nye tal o
om ledels
sesspænd
d på store
e hospitalsafsnit i Region M
Midtjyllan
nd

I 2009 - 2011 gennemførte Reg
gion Midtjyl land i sama
arbejde me
ed Dansk S undhedsins
stitut (I
mmuners og
g Regioners
s Analyse o
og Forskning) et
dag KORA – Det Nationale Institut for Kom
projekt om
m Store Hos
spitalsafsnit. Projektett var et dok
kumentatio
ons- og udv
viklingsprojekt, der
satte fokus på, hvad store hosp
pitalsafsnit b
betyder forr ledelse og
g psykisk arrbejdsmiljø.1
et nye tal fo
or 2015 om
m antal afsn
nit og ansattte. Det ske
er i
Her fem år senere err der trukke
e med en publikation
p
om emnet i det engelske videnskabelige tid
dsskrift Jou
urnal of
forbindelse
Health, Orrganisation and Manag
gement.2
erialet fra rapporten
r
i 2011 trukk
ket fra BI-p
portalen på
å baggrund af
Tallene er som i mate
fraværsdata leveret fra
f lønsyste
emet Silkeb
borg Data.3
n dengang og i dag err, at sengea
afsnit bliverr større:
Tendensen
- I pe
erioden 200
08 til 2010 steg andellen af store
e sengeafsn
nit i Region Midtjylland
d med
ove
er 35 ansattte fra 42 % til 49 %
- I ta
allene fra 2015 fremgå
år det, at a
andelen af store
s
senge
eafsnit med
d over 35 ansatte er
steget yderligere til 59 % af alle se
engeafsnit i regionen.
g tallene de
esuden en tendens
t
til, at de små afsnit under 20 ansattte i period
den 2008 –
Der er bag
2015 er fa
aldet (fra 8%
% - 5%), mens
m
andel en af afsnitt over 50 ansatte er ssteget (fra 12%
1
24%).
ne, bilag A.
Se figurern
projektet frra 2009–2011 og i dattamateriale
et fra 2015 været forsø
øgt at unde
ersøge
Der har i p
sammenhæ
ængen melllem afsnits
sstørrelse o
og henholds
svis sygefra
avær, meda
arbejdertilffredshed,
personaleo
omsætning og patientttilfredshed . Det har dog
d
som dengang værret forbundet med
stor usikke
erhed, fordi de system
mer, data trrækkes fra,, ikke har fuldstændig
g samme affgrænsning
og benævn
nelse af afs
snittene. De
engang og nu er der med
m
de ana
alyser der e
er mulighed
d for at
gennemføre, ingen konsistente sammenhæ
ænge over årene.
egede bland
dt andet på
å følgende anbefalinge
a
er:
Projektet ffra 2001 pe
 At ledelsesspæ
ænd i senge
eafsnit som
m udgangsp
punkt ikke bør
b være sttørre end ca.
c 35-40
edarbejdere
e
me
 At a
afsnitsstørrrelser med op til 80 m
medarbejdere som udg
gangspunktt organisere
es med
tilsv
varende led
delseskraft, fx med 2 sideordned
de afdelings
ssygeplejerrsker
 At man fortsat delegererr ledelsesop
pgaver i sto
ore afsnit tiil udvalgte nøgleperso
oner, men
ansvaret fo
ormaliseres
at a
e varetagess ledelsesop
pgaven i sto
ore afsnit fflere stederr i form af
Siden projjektets gennemførelse
d på forsk
kellig vis de
eler
sideordnett ledelse, dvs. to afdelingssygepllejersker, der
ledelsesop
pgaven.4 Ma
an har også
å mange stteder forma
aliseret et tydeligere tv
værfagligt
1

Christina Ho
olm-Petersen,, Annette Tols
sgaard, Mette Bødiker Veste
ergaard, Susa
anne Østergaa
ard. Færre led
dere til flere
medarbejderre – Ledelsess
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Publiceres a
af Christina Ho
olm-Petersen,, KORA.
3
Identificerin
ng af sengeafs
snittene sker på baggrund af deres benæ
ævnelser i hen
nholdsvis løn – og økonomisystem
(hvilket kan v
være forskelliigt) og med sttøtte fra hosp italernes hjem
mmesider. Såffremt der ikke
e har været en
n tydelig
afgræsning a
af enheden, err den frasorteret i datasætttene.
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ledelsessamarbejde, således at overlægen
n tager et organisatori
o
sk ledelsessansvar for
mmen med en afdeling
gssygepleje
erske.5
hospitalsaffsnittet sam
Desuden e
er der i man
nge af de store
s
afsnit suppleret med
m
koordiinatorer. Så
åledes har der siden
projektet b
blev afslutttet i 2011 været
v
genn emført 19 uddannelse
esforløb á ttre dages varighed forr
koordinato
orer i Konce
ern HR-regi.
så fremove
er at overve
eje udviklingen af lede
elsesspænd
det, jvf. figu
uren
Det er væsentligt ogs
pænd gør en forskel, sselvom lede
elsesstil og interaktion
n mellem le
edere og
nedenfor. Ledelsessp
dere anses for at være
e en mere b
betydnings
sfuld faktor end større
else. Der er behov for
medarbejd
løbende att have foku
us på hvad størrelse b etyder for ledelsesvilk
kår, arbejdssglæde og
produktivittet samt fo
or mulighed
d for rekrutttering af ledere.

Fig. Susanne Østergaaard, Christina Holm-Petersen, 2011 - inspirerret af Mintzberg 1979 oog Barrasa et al. 2007
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Bilag A – Procenttvis forde
eling af se
engeafsnittene i fo
orhold till antal an
nsatte.

2008: FFordeling af ssengeafsnit i forhold til aantal ansattte
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