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4 n Kapitel 1 n Indledning

KAPITEL 1.

Indledning
Formålet med dette hæfte er at bidrage med ideer og anbefalinger til, hvordan man
bedst muligt bedriver sideordnet ledelse. Det henvender sig primært til de afdelingsog afsnitsledere, som i dagligdagen varetager ledelsen på de somatiske og psykiatriske
hospitaler.

Når ledelse sander til
Ideen til hæftet er affødt af et projekt Region Midtjylland har gennemført i samarbejde
med Dansk Sundhedsinstitut i perioden 2009-2011 om ledelse af store afsnit, med
økonomisk støtte af Forebyggelsesfonden.1
Konklusionen på dette projekt var, at i takt med, at de enkelte afsnit er blevet større, er
der en tendens til, at ledelseskapaciteten bliver for lille. Herved bliver der en risiko for,
at ledelse af de store sengeafsnit (> 35 medarbejdere) sander til, at ledelse bliver diffus
og at det bliver vanskeligt at prioritere, hvilke ledelsesopgaver, der er de vigtigste.
Selv om der også er fordele – blandt andet med fleksibiliteten i vagtbemandingen – får
det for store ledelsesspænd betydning for udvikling af den faglige kvalitet, for den
organisatoriske ledelsesopgave med at skabe sammenhængende og effektive forløb for
patienten og for trivslen for lederen selv og dennes medarbejdere.
Hvordan skal man så organisere sig i store afsnit? Her peger forskningen om ledelses
spænd på, at det både afhænger af konteksten, opgaverne, lederen og medarbejderne.
En af anbefalingerne fra projektet er, at sideordnet ledelse kan være et svar på et for
stort ledelsesspænd. For at få formidlet konkrete ideer og erfaringer til andre, har vi
derfor taget pulsen på 6 store afsnit i Region Midtjylland, hvor man i kortere eller
længere tid har arbejdet med sideordnet ledelse.
Vi håber, at vi med hæftet kan videregive inspiration til andre ledere, der måtte
ønske at arbejde i store afsnit med sideordnet ledelse, eller overvejer den for form for
organisering.

Tak til
Vi vil gerne rette en særlig tak til afdelings- og afsnitsledelser, samt medarbejdere
fra de deltagende afdelinger på Aarhus Universitetshospital, Hospitalsenhed Midt og
Hospitalsenheden Horsens, der via interviews og kommentarer til pjecen har bidraget
med deres erfaringer.
Med venlig hilsen
Per Bo Nørgaard Andersen, kontorchef,
Koncern HR, Organisation, Ledelse og Procesoptimering
Christina Holm-Petersen, Annette Tolsgaard, Mette Bødiker Vestergaard, Susanne Østergaard, Færre ledere til flere
medarbejdere – Ledelsesspænd på store hospitalsafsnit. Nov. 2011. ISBN 978-87-7488-689-1
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»Mulighederne er, at de får masser af ledelsessparring
ift. problemstillinger. Det at drive butikken er langt,
langt stærkere end hvis vi havde delt det op.
Vi er aldrig i venteposition.«
(Interview med oversygeplejerske)
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KAPITEL 2.

Erfaringer med
sideordnet ledelse
Hvorfor er der ikke flere afsnit, der har sideordnet ledelse?
Når man spørger forskellige ledere om, hvorfor der ikke er flere afsnit, der har
sideordnet ledelse, svarer de blandt andet:
n	»Måske fordi man har manglende mulighed for at udøve sin magt, eller skal konkurrere om
magten«
n »Man skal have mod og turde at udstille sine svagheder over for hinanden«
n	
»Andre tænker måske, at man ikke er dygtig nok, hvis man skal være mere end én leder af
afsnittet«
n »Det koster sikkert flere penge«
n »Man skal have en vis størrelse for, at der er behov for flere ledere«
Denne pjece tegner et billede af en række ledere og medarbejdere, der har erfaring
med sideordnet ledelse, hvilke anbefalinger de generelt har til andre, der overvejer
at indgå i denne form for organisering af et stort hospitalsafsnit, og hvilke fordele,
ulemper og dilemmaer de ser i denne form for organisering.

Hvor har man praksiserfaring med sideordnet ledelse?
Der findes kun få, svarende til ca. 10-15 blandt de somatiske afsnit i Region
Midtjylland, hvor man bedriver sideordnet ledelse. De er enten etableret
fordi afsnittene er blevet større, eller etableret i forbindelse med fusioner og
omstruktureringer. Ledelsesspændet varierer fra 60-100 medarbejdere.
Koncern HR, Organisation, Ledelse og Procesoptimering har interviewet en række
af de sideordnede ledere samt deres oversygeplejersker og medarbejdere. I alt 18
interviews.
Det drejer sig om følgende afsnit:
n	Anæstesiologisk Afdeling, Intensiv Terapi Afsnit og OVITA, Aarhus
Universitetshospital
n	Kirurgisk Afdeling, Kirurgisk Afsnit K11, Hospitalsenhed Midt (tre sideordnede
ledere)
n	Anæstesi og operationsafdeling, Anæstesi, Hospitalsenhed Midt
n	Akutafdelingen, Skadestuen, Hospitalsenheden Horsens
n	Ortopædkirurgisk Afdeling E, Skadestuen, Aarhus Universitetshospital
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De interviewede afdelingssygeplejersker på de seks afsnit har i forbindelse med
udvidelser eller fusioner alle enten selv valgt eller accepteret at indgå i sideordnet
ledelse.
De interviewede medarbejdere repræsenteres af ansatte, med erfaring både med en og
to ledere. Et par af dem er TR eller koordinatorer.

At arbejde hierarkisk og sideordnet
Litteraturen peger på, at der er grænser for, hvor mange medarbejdere en
afdelingssygeplejerske effektivt kan lede. Jo dygtigere lederen er og jo mere
veluddannede medarbejderne er, desto større ledelsesspænd kan lederen håndtere,
men selv de dygtigste kan kun håndtere op til en vis størrelse. Vælger man således
at organisere sig med mellem 40-80 medarbejdere, bør man som udgangspunkt
organisere sig med tilsvarende formel ledelseskraft, fx med to sideordnede
afdelingssygeplejersker.1

To hoveder tænker bedre end ét
Sideordnet ledelse er en del af et bredere begreb, kaldet »Shared Leadership«2.
Grundtanken er her, at lederskabet formelt er fordelt mellem flere individer frem for at
være i hænderne på en enkelt person. På den måde, bliver lederskabet i højere grad en
dynamisk og interaktiv indflydelsesproces, som adskiller sig fra almindelig hierarkisk
ledelse ved at være mere end bare en enkelt leders nedadgående indflydelse på sine
medarbejdere.
Målet med sideordnet ledelse og dermed mere formel ledelseskapacitet er at skabe
mere værdi til afsnittet og organisationen som helhed. De forbedrede målresultater
sker blandt andet gennem den synergieffekt, der opstår, når to afdelingssygeplejersker
kan udnytte deres respektive styrker samtidig med, at forskellige måder at tænke på
som oftest munder ud i en mere nuanceret beslutningskompetence. Ydermere viser
undersøgelser3, at afsnit med sideordnet ledelse både har mindre stressede, men også
mere motiverede ledere. To afdelingssygeplejersker har nemlig større mulighed for
at påtage sig de ledelsesopgaver, de er bedst til og derfor mest motiveret for at løse.
Opdelingen af ledelsesopgaverne betyder ligeledes, at afdelingssygeplejerskerne ikke
bliver unødigt overbelastede, og derfor mindre stressede.

Tre opmærksomhedspunkter
På trods af de mange fordele, som kan udledes af sideordnet ledelse, viser litteraturen
også, at der er en række dilemmaer forbundet med denne form for organisering.2
De sideordnede ledere kan eksempelvis komme til at udføre de samme opgaver, hvis
1

2

3

 hristina Holm-Petersen, Annette Tolsgaard, Mette Bødiker Vestergaard, Susanne Østergaard, Færre ledere til flere
C
medarbejdere – Ledelsesspænd på store hospitalsafsnit. Nov. 2011. ISBN 978-87-7488-689-1.
C raig L. Pearce og Jay A. Conger, Shared Leadership – Reframing the Hows and Whys of Leadership. 2003. Sage
Publications.
Michael D. Kocolowski, Shared Leadership: Is it Time for a Change?. 2010. Emerging Leadership Journeys, Vol. 3.
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»Vi kan tage en diskussion,
vi kan være uenige i nogle
ting, men når vi går ud af
døren, så er vi enige.

ikke opgavefordelingen er tydelig nok. Desuden kan der opstå modstand mod selve
implementeringen af sideordnet ledelse, da man har været vant til at tænke ledelse
som én person og ikke flere. For at imødegå disse problematikker, fremhæver Pearce
og Conger, at det er essentielt at have øje for især tre faktorer, der betyder noget for
sideordnet ledelse:
n	Rammen, der er sat for de to afdelingssygeplejersker af oversygeplejersken. Det er
vigtigt, at det hierarkiske lederskab understøtter den sideordnede ledelse, fx ved
at lederne modtager den støtte og ledelsesmæssige sparring de har brug for fra
oversygeplejersken.
n	De intrapersonelle forhold. Hvilke personlige værdisæt gør sig fx gældende for de
to afdelingssygeplejersker. Er de komplementære eller ens – og hvad er den bedste
forudsætning for samarbejdet mellem de respektive ledere?
n	Interdependensen lederne imellem. Jo flere opgaver lederne fordeler mellem sig,
desto mere øges interdependensen mellem dem. Man er afhængige af hinanden i
opgaveløsningen og arbejder mod et fælles mål. Et særligt fokus på kommunikation
og koordinering mellem de to ledere er derfor nødvendigt for at få opgaveløsningen til
at glide.

I de følgende kapitler…
I de følgende kapitler fremføres en række lederes og medarbejderes erfaringer med
sideordnet ledelse. Dels deres mest gennemgående oplevelser af fordele, ulemper og
dilemmaer, dels en vifte af konkrete anbefalinger til god praksis, som er forbundet
med denne form for organisering.
På mange måder understøtter litteraturen deres erfaringer.
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»Én afdelingssygeplejerske ville ikke
kunne overkomme ledelsesarbejdet for
så mange medarbejdere, så ville der
ikke være tid til personalepleje.«
(Interview med medarbejdere)
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KAPITEL 3.

Fordele
Set fra afdelingssygeplejerskernes perspektiv
	Vores struktur med to afdelingssygeplejersker er ikke unik, men i hvert fald ekstremt givende.
Vi kan læsse af på hinanden. Vi kan holde hinanden fast på nogle aftaler. Vi har også
hinanden at skulle stå til ansvar overfor, hvis tingene ikke fungerer. Og vi kan reflektere
sammen om nogle beslutningstiltag i modsætning til, hvis man er aleneleder, hvor det hele
vejer tungt på ens skuldre.
Når afdelingslederne i de seks afsnit skal pege på fordele ved at arbejde med
sideordnet ledelse, fremhæver de først og fremmest, at det er en fordel for driften af
afsnittet. Men især også sparring nævnes som en helt overordnet fordel. Sparring giver
dem en mulighed for at fokusere mere på strategisk tilrettelæggelse af ledelsesarbejdet,
bedre personaleledelse og bedre faglig ledelse, og så fremmer det sammenhæng i den
enkeltes eget arbejdsliv. Deres pointer kan samles i flg. hovedpunkter:

Sparring
Lederne peger samstemmende på, at det at have en sideordnet leder tæt på, som man
løbende kan drøfte ledelsesopgaver og dilemmaer med, giver mulighed for nogle
langt mere kvalificerede og nuancerede beslutninger. Dels fordi man får belyst en
problemstilling fra flere vinkler og med forskellige sæt af erfaringer, dels fordi man
både i forhold til medarbejdere, ledere og i tværgående udviklingsopgaver er bedre
forberedt.
Desuden er det af betydning at have et sted at kunne læsse af i forhold til særlige
dilemmaer og oplevelser
	Sparringen er prioritet nr. 1. Du er aldrig alene. Et eller andet sted skal du selvfølgelig kunne
tage nogle beslutninger alene, det kan vi også, og det gør vi også. Men man ved ligesom, at
er man lidt i tvivl, så kan man lave en nødløsning lige nu og her, indtil vi har drøftet det på
mandag.
	Man bliver udfordret i sin vanetænkning.

Bedre strategisk tilrettelæggelse
Afdelingslederne oplever, at sideordnet ledelse giver mere tid og mulighed for
at planlægge og organisere ledelsesarbejdet, modsat at man som ene leder har

Kapitel 3 n Fordele n 11

tendens til at arbejde med driftsopgaver, hele tiden afbrydes og derved ikke kommer
tilstrækkeligt op i helikopterperspektivet.
Desuden ser de det som en stor styrke at være fælles om at udarbejde mål og
årsberetning, hele tiden at kunne støtte hinanden i opfølgning heraf og at holde
kursen.

Bedre faglig ledelse og udvikling af patientarbejdet
Afdelingssygeplejerskerne oplever, at den faglige udvikling let kommer til at vente,
når man er alene om mange medarbejdere. I sideordnet ledelse står den faglige
udvikling ikke stille på samme måde. Her sparer man meget tid ved at kunne fordele
opgaver og funktioner imellem sig, så man kan løse dem bedre, – mere i dybden end
de tidligere kunne som ene afdelingssygeplejerske. Med forskellige ansvarsområder
kan lederne fx bedre sikre at holde fokus på faglig nytænkning og faglig videndeling,
så patientarbejdet hele tiden effektiveres og udvikles.

Mere synlig og tilgængelig ledelse
Med sideordnet ledelse oplever de fleste af de adspurgte ledere, at man er mere synlig
og tilgængelig i dagligdagen. Man sikrer større ledelseskapacitet ved at kunne dække
hinanden af i forhold til møder, ferie og sygdom, så der alligevel er ledelse til stede i en
travl hverdag med mange dilemmaer fra patienter, pårørende og personale. Det giver
en bedre ledelseskvalitet.

Bedre arbejdsliv som leder
Afdelingslederne oplever det som en fordel i deres eget arbejdsliv at være sideordnede
ledere. Alene det at turde vælge lederjobbet, fordi man ikke er alene. Men både
som ny og garvet leder peger de også på det positive i at kunne få en feedback på sit
ledelsesarbejde fra en ligestillet leder, fx på et personalemøde eller lignende, hvor man
har håndteret en vanskelig situation.
Endelig peger de på, som et gode, at man med ro i sindet kan holde fri. Som aleneleder
sad man tit hen på eftermiddagen og i weekender. Med sideordnet ledelse arbejder
man mindre hjemme, fordi man kan nå at strukturere og organisere hverdagen. Og
har man af forskellige grunde ikke været til stede, ligger der ikke en store mængder af
opgaver, når man vender tilbage.

Set fra oversygeplejerskernes perspektiv
Oversygeplejerskerne giver samstemmende udtryk for, at sideordnet ledelse er skabt
af nødvendighed, da man ikke ledelsesmæssigt kan håndtere arbejdsflowet omkring
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patienterne og de mange medarbejdere i så store afsnit. De peger især på styrken i, at
afdelingssygeplejerskerne kan få sparring af hinanden i den daglige ledelse. Ledelse
kan være et ensomt job. Det giver desuden en større fleksibilitet i afsnittet i forhold
til vagtbemanding og et langt bedre flow i dagligdagens patientarbejde. Endelig kan
man bedre overskue sine medarbejdere, som man i øvrigt er mere tilgængelig over for,
fremhæver oversygeplejerskerne.
	Før i tiden havde vi souschefer og afdelingssygeplejersker, men der kom ligesom en oplevelse
af, at når lederen ikke var der, så kunne du ikke få det samme ekspederet.
	»Mulighederne er, at de får masser af ledelsessparring ift. problemstillinger. Det at drive
butikken er langt, langt stærkere end hvis vi havde delt det op. Vi er aldrig i venteposition.
Du får et span of control, som du kan håndtere.

Set fra medarbejdernes perspektiv
De seks medarbejdere, der har deltaget i interviewene, oplever udpræget sideordnet
ledelse som en fordel. Især peger de på følgende forhold:
n	At lederne med deres forskelligheder supplerer hinanden med hver deres
kompetencer, så man får mere kvalificerede og velfunderede beslutninger. Det giver
ro, og en oplevelse af kompetent ledelse.
n	At der er mere synlig ledelse. Det betyder en lettere informationsgang, og at man
hurtigt kan få løst et problem, da der som regel altid er én af dem i vagt.
n	At der er større overskud fra lederen til at kende den enkelte, så der er en tættere
kontakt og kendskab til den enkeltes ressourcer.
n	At »mangfoldigheden« af ledelseskompetencer gør, at man som medarbejder ikke
er så låst i forhold til at kunne gå til den ene eller anden af lederne for at drøfte
problemstillinger af både faglig og personlig karakter.
	De kan supplere hinanden både personligt og fagligt. De har nogle punkter, hvor de minder
meget om hinanden, men så er der også punkter, hvor de adskiller sig meget fra hinanden, så
man får en meget bredere afdelingssygeplejerske. Hvis man har et eller andet at tale med dem
om, så kan man vælge den, man synes passer bedst ind i den situation, man står i.
	Den helt store fordel er, at man med to ledere får en mere kvalificeret og mere nuanceret
beslutning, fordi de to ledere supplerer hinanden personligt og fagligt. Fx ved personalesager,
men også i forhold til de store forandringer, der pågår.
	Én afdelingssygeplejerske ville ikke kunne overkomme ledelsesarbejdet for så mange
medarbejdere, så ville der ikke være tid til personalepleje.
	Jeg tror de har stor gavn af hinanden, og det er til gavn for os.
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»Vores struktur med to
afdelingssygeplejersker er
ikke unik, men i hvert fald
ekstremt givende. Vi kan
læsse af på hinanden. Vi
kan holde hinanden fast
på nogle aftaler. Vi har
også hinanden at skulle
stå til ansvar overfor, hvis
tingene ikke fungerer. Og
vi kan reflektere sammen
om nogle beslutningstiltag
i modsætning til hvis man
er aleneleder, hvor det hele
vejer tungt på ens skuldre.«
(Interview med
afdelingssygeplejerske)
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KAPITEL 4.

Ulemper og dilemmaer
Set fra afdelingssygeplejerskernes perspektiv
Det er knapt så entydigt, hvilke ulemper og dilemmaer afdelingssygeplejerskerne
oplever. Det synes at være forskelligt, afhængigt af konteksten og især hvor lang tids
erfaring man har med sideordnet ledelse. Således peger de på, at det tager tid at få
arbejdet sig ind på hinandens styrker og svagheder og få fordelt opgaverne imellem
sig. Følgende ulemper og dilemmaer nævnes:

Svært at prioritere og afgive sin magt
Det kan være svært at få prioriteret de mange bolde imellem hinanden, fordi man
gerne vil det hele og kan have svært ved at afgive sin magt. Fx kan det være svært
at acceptere, at der er ting man ikke er med til og skal give fra sig. Specielt i den
konstruktion, hvor man har adskilt de kliniske og de administrative opgaver. Desuden
kan det være tidrøvende, hvis man ikke er opmærksom på, med hvad og hvornår man
forstyrrer hinanden.

Svær balance mellem fælles fodslag og plads til forskellighed
Det er en tilbagevendende udfordring at balancere det at have fælles fodslag og plads
til forskellighed. Ikke alle peger på det som et dilemma, men ser det mere som en del
af arbejdet med at kvalificere beslutninger.
Men det kan være svært at være to, hvis man er uenige om forhold, hvor man skal gå
rigtig meget på kompromis (fx omkring ansættelser).

Set fra oversygeplejerskernes perspektiv
Informationsudveksling tager mere tid når man har sideordnet ledelse, så det kan
være et problem, hvis man synes man skal udveksle og afklare alting med hinanden.
Desuden er samarbejdsrelationen et kernepunkt. Hvis denne ikke er koordineret eller
ikke fungerer, får man ikke den synergieffekt, som ellers er en effekt ved sideordnet
ledelse.
	Det med kemien og afklarethed hos den enkelte i forhold til problemfelterne, de afgrænsede
arbejdsområder, osv., er et must at få italesat.
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Set fra medarbejdernes perspektiv
Af ulemper og dilemmaer peger medarbejderne på følgende forhold:
n	Lederne kan have forskellig opfattelse af, hvad der er vigtigt at informere om, hvilket
betyder, at nogle medarbejdere kan føle sig mindre informeret end andre.
n	Det kræver megen planlægning at være sideordnede, hvilket er tidrøvende, men
omvendt meget uro, hvis lederne ikke er samstemte omkring vigtige udmeldinger.
n	Man kan være usikker på, om man på kontoret forstyrrer to ledere, når det kun er den
ene man har brug for at tale med.
n	Hvor man er opdelt i grupper/subspecialer kan der være risiko for, at man udvikler
forskellig fagkultur, hvis ikke man skaber tilstrækkelig rum til faglig dialog og
aktiviteter på tværs af grupperne.
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KAPITEL 5.

Anbefalinger
Forudsætninger
Det rigtige valg af sideordnede
En grundforudsætning for, at en organisationsform med sideordnede ledere bliver
vellykket er, at det er de rigtige ledere, der bliver valgt.
Ved nyansættelse af en sideordnet leder, vægter oversygeplejersker og afdelings
sygeplejersker især, at kemien og værdigrundlaget stemmer overens med den
nuværende leder. Man kan evt. udarbejde personprofiler, for at afklare match i forhold
til nuværende leder. Udover de ledelsesfaglige kompetencer bør man ved valg af leder
have en særlig opmærksomhed på, at vedkommende har gjort sig klart, hvad det
indebærer at arbejde sideordnet.
En vigtig overvejelse er i den forbindelse, om man skal være så ens som muligt eller
så forskellige som muligt. Hvis man er meget ens i tilgangen og måden at arbejde
på, vil samarbejdet sandsynligt opleves nemmere. Er man meget forskellige, er der
til gengæld en større sandsynlighed for, at man supplerer hinanden på de felter, man
ikke selv er så stærk. Det bør i øvrigt overvejes, at man skal have en vis anciennitet og
erfaring som leder eller erfaring i ledelseslignende funktioner.
Ved fusioner vælger man ikke på samme måde hinanden, men her er det vigtigt, at de
to ledere fra hver deres afsnit har ønsket og lysten til at være sideordnede ledere.

Samme værdigrundlag
Både afdelingssygeplejerskerne, medarbejdere og oversygeplejersker peger på, at der
i relationen skal være samme værdigrundlag, samme overordnede tilgang til ledelse,
menneskeligt som fagligt, for at kunne bedrive sideordnet ledelse.
	Vi har selvfølgelig de samme værdier at arbejde ud fra. Vores værdi er, at vi har en
produktion, der skal køre – det er det, der fylder rigtig meget i vores tilværelse.
(Interview med afdelingssygeplejerske)

Udnyttelse af hinandens forcer og forskelligheder
Kemi og værdier skal stemme overens, men det betyder til gengæld ikke noget, at
man som ledere har forskellige lederstile, interesser og forcer. Forskellighederne
kommer til udtryk både fagligt og menneskeligt, og kan ses i interesser for de
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driftsnære eller de mere administrative ledelsesopgaver. Man skal kunne se det som
en fordel at kunne drage nytte af hinandens styrker, og derved supplere hinanden i at
kunne nå hele vejen rundt omkring ledelsesopgaverne.

Gensidig tillid, respekt og åbenhed
Det er en gennemgående opfattelse for både oversygeplejersker og
afdelingssygeplejersker, at sideordnet ledelse kræver en åben dialog om hinandens
styrker og svagheder, også om de magtbalancer, der måtte opstå undervejs. Det
fordrer, at man har tillid til samarbejde, er villig til at gå på kompromis og at udvise
stor loyalitet og respekt over for hinandens beslutninger.
	Det kræver åbenhed og dialog samt en god indstilling til samarbejdet. Man skal være fælles
om det. Det nytter ikke at tænke i kongeriger – så kan man ikke være i sådan en struktur.
(Interview med oversygeplejerske)
	For, at man skal være sideordnede, så skal man have den der »ikke-magtsyge«
– man skal være gearet til samarbejde.
(Interview med afdelingssygeplejerske)

Overvejelser om organisering i forhold til personalefordeling
Der er blandt de undersøgte afdelinger ikke entydige modeller for, hvordan den
sideordnede ledelse organiseres. Det er snarere dynamiske organisationsformer, som
udvikles og tilpasses efter kontekst, opgaver, ledere og medarbejdere.
	Vi ser os selv som én afdeling, hvor vi er sideordnede ledere. Hvis jeg fx. har en syg, så fylder
vi bare op, så det passer bedst. Vi er enormt dygtige til at se på hele afdelingen. At jeg har en
syg, det er et lige så stort problem for de andre. Vi løser det sammen. Vi tænker aldrig sådan
»mig selv først«, og det synes jeg simpelthen er vores helt store styrke.
(Interview med afdelingssygeplejerske)

Et enkelt af dem har tre sideordnede ledere og det er forskelligt, om de derudover
har organiseret sig med såkaldte koordinatorer. Der, hvor man har delegeret opgaver
til koordinatorer, varetager disse blandt andet tilrettelæggelsen af den daglige
patientlogistik, vagtplanlægning, m.m.
Alle har specialesygeplejersker, kliniske vejledere og andre nøglepersoner,
de delegerer opgaver til. Desuden er det forskelligt, om man samtidig danner
afsnitsledelse med den lægefaglige del.
De følgende afsnit er eksempler på tre forskellige diagrammer i forhold til
organisering af personaleledelse og øvrige ledelsesopgaver.
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Ligelig fordeling af personale
Denne organisering er den mest anvendte organiseringsform.
De sideordnede ledere fordeler mere eller mindre vilkårligt personalet imellem sig
både ift. specialer, anciennitet, alder m.m. Ræsonnementet bag denne organisering
er et ønske om øget fleksibilitet, at styrke det faglige såvel som sociale sammenhold,
minimere grupperinger samt at øge og udvide kompetenceniveauet.
Hvor man opererer med afsnitsledelse, danner kun én af de to afdelingssygeplejersker
afsnitsledelse med afsnitsoverlægen.
Udover personaleledelse deles afdelingssygeplejerskerne om de resterende
ledelsesopgaver.
	I forhold til den store personalegruppe, så har vi ansvar for hver vores gruppe, og kan snakke
med hver enkelt om de ting, der kommer rullende.
(Interview med afdelingssygeplejerske)

Oversygeplejerske

Ledende overlæge

Afdelingss ygeplejerske

Afdelingssygeplejerske

Afsnitsoverlæge

Overlæger
Yngre læger

Ledelse af ½
sygeplejerskegruppe

Specialeansvarlig
sygeplejerske

Koordinator

Sygeplejerske X
Sygeplejerske Y
Sygeplejerske Z

Ledelse af ½
sygeplejerskegruppe

Koordinat or

Specialeansvarlig
sygeplejerske

Sygeplejerske A
Sygeplejerske B
Sygeplejerske C

Fordeling i forhold til specialer
Denne organisering vægter opdeling af ledelsesopgaven i forhold til specialerne,
således at den afdelingssygeplejerske, der har speciale X leder personalet med samme
speciale. Baggrunden for denne organisering er et ønske om, at styrke specialet, men
samtidigt at kunne have mulighed for at være fleksible.
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Her påpeger man fordele ved, at man hurtigt kan tage en ledelsesbeslutning i
samarbejde med lægerne, når der opstår problemstillinger i forhold til logistik og drift.
En yderligere gevinst er, at de tre afdelingssygeplejersker skiftes til at have »hænderne
nede i driften« og dermed hele tiden har fingeren på pulsen tæt på driften.
Der er et ledelsesspænd på ca. 20 ansatte, og afdelingssygeplejerskerne varetager
på skift koordinering af det daglige patientflow for alle tre specialer. Der er
specialeansvarlig sygeplejerske, men ingen koordinator.
Udover personaleledelse deles afdelingssygeplejerskerne om de resterende
ledelsesopgaver.

Oversygeplejerske

Ledende overlæge

Overlæger
Afdelingssygeplejerske

Afdelingss ygeplejerske

Ledelse af
sygeplejerskegruppe
Speciale X

Specialeansvarlig
sygeplejerske

Afdelingssygeplejerske

Ledelse af
sygeplejerskegruppe
Speciale Y

Specialeansvarlig
sygeplejerske

Sygeplejerske X
Sygeplejerske X
Sygeplejerske X

Sygeplejerske Y
Sygeplejerske Y
Sygeplejerske Y

Yngre læger

Ledelse af
sygeplejerskegruppe
Speciale Z

Specialeansvarlig
sygeplejerske
Sygeplejerske Z
Sygeplejerske Z
Sygeplejerske Z

Fælles personaleledelse
Ved fælles personaleledelse refererer den enkelte ansatte ikke til en bestemt leder,
men til et ledelsesteam. Denne organisering er mere sjælden, men er anvendt ud fra
et ønske om at samle afdelingen/afsnittet især ved organisationsændringer, som fx en
fusion. Baggrundene kan være at styrke det faglige niveau og kompetenceniveauet.
Desuden sker denne organisering ud fra et ønske om at minimere grupperinger.
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I nedenstående organisationsform kan det være praktisk, at man som medarbejder
ved, hvilken leder man henvender sig til i forbindelse med ferie, eller andet konkret.
Men det er den sideordnede ledelse, der beslutter, at det er sådan.
Udover personaleledelse deles afdelingssygeplejerskerne om de resterende
ledelsesopgaver.

Oversygeplejerske

Afdelingssygeplejerske

Ledende overlæge

Afdelingss ygeplejerske

Overlæger
Yngre læger

Fælles
ledelsesopgaver inkl.
personaleledelse

Koordinat or

Sygeplejerske X
Sygeplejerske X
Sygeplejerske X

Specialeansvarlig
sygeplejerske

Anbefalinger om fordeling og prioritering af de ledelsesmæssige opgaver
Det helt essentielle i at bedrive sideordnet ledelse er, at der er to med de samme
ledelsesmæssige beslutningskompetencer, der kan dække de opgaver, der hører til
ledelse. Det kræver, at der er klare linjer ift. fordeling af opgaver og en prioritering af,
hvornår man skal være to tilstede, så man ikke kommer til at spilde hinandens tid og
ressourcer.
I de seks afsnit, er det meget forskelligt, hvordan man har fordelt opgaverne imellem
sig. Afsættet afhænger af, hvorvidt man har organiseret sig i forhold til specialer eller
ej, men især også i forhold til hvilke interesseflader og kompetencer man som leder,
hver især bestrider.
Især i starten er rammesætning i samarbejde med oversygeplejersken vigtig. Primært i
forhold til, hvordan de sideordnede ledere udnytter deres ressourcer bedst, og hvordan
de bedst fordeler opgaverne imellem sig.

Kapitel 5 n Anbefalinger n 21

Udover samarbejdet med afdelingsledelsen, peger flere også på vigtigheden af, at man
trækker på lederkollegaer eller eksterne sparringspartner fx en gang årligt, så man får
et »eftersyn« i forhold til fortsat udvikling og prioritering af ledelsesopgaven.

Overordnet fordeling
Der tegner sig flere billeder af, hvordan man overordnet kan fordele og prioritere
opgaverne:
n	Man kan fordele opgaver efter interesse og derefter fordele de øvrige opgaver i forhold
til ligelig ressourcefordeling.
n	Man kan overveje at fordele opgaverne imellem sig i forhold til: hvem beslutter, hvem
udfører, hvem konsulteres, hvem informerer.
n	Man kan fordele opgaver ud fra et ønske om, at en af afdelingssygeplejerskene er
meget driftsnær og en anden, der er mere administrativ og personaleorienteret, men
dette kan dog give et særligt dilemma i forhold til at kunne dække hinanden af i de
forskellige ledelsesopgaver.
n	Man kan afklare opgaver og fordeling ved at gennemgå strategiske, faglige,
personalemæssige og administrative ledelsesopgaver.

Ledelsestrekanten
Strategisk
ledelse
Faglig
ledelse
Administrativ
ledelse

Personale
ledelse

Henrik W Bendix, Annemette Digmann, Per Jørgensen, Kjeld Møller Pedersen:
Hospitalsledelse. Organisatorisk fænomen og faglig disciplin. Børsens Forlag. 2008

Overvejelser i forhold til de strategiske ledelsesopgaver
n	Afsnittet ses som en helhed, så uanset hvilken måde man har organiseret sig på,
anbefaler de sideordnede ledere samstemmende, at det er en fælles ledelsesopgave at
arbejde med udarbejdelse og opfølgning af afsnittets mål. Det gælder også i forhold til
afdelingens tværfaglige og økonomiske udvikling, nytænkning af det sygeplejefaglige
arbejde, og når der sker organisatoriske ændringer og nye projekter skal udvikles og
implementeres.
	Man kan hæve sig i helikopterperspektiv fordi man ikke hele tiden er syltet ind i den daglige
drift.
(Interview med afdelingssygeplejerske)

22 n Kapitel 5 n Anbefalinger

n	Hvor man har etableret formaliseret afsnitsledelse med en overlæge, kan man
overveje, at kun den ene af afdelingssygeplejerskerne deltager i møder med de øvrige
afsnitsledelser for at spare ressourcer.
n	I forhold til strategi og handleplan for, hvordan man får ressourcerne til at slå til i
forhold til uddannelse, anbefales det at have en fælles holdning hertil, hvilket kan
være en fordel, når man bliver i tvivl i forhold til konkrete henvendelser.

Overvejelser i forhold til personalemæssige forhold
n	Som udgangspunkt anbefaler de sideordnede ledere, at man begge er til stede, når
det drejer sig om de afsluttende ansættelsessamtaler, særligt vanskelige samtaler og
personalemøderne.
n	Medarbejderne kan med fordel fordeles imellem de sideordnede ledere i
forbindelse med udviklingssamtalen. Det har også sin fordel, at man i forhold til
besparelsesrunder har et godt kendskab til den enkelte medarbejders kompetencer.
	I starten havde vi fordelt det sådan, at jeg havde alle 70 medarbejdere. Det er for mange.
Alle de svære samtaler fylder så meget, at man brænder ud.
(Interview med afdelingssygeplejerske)
n	Af hensyn til kontinuiteten i MEDudvalg og arbejdsmiljøforhold, er det en fordel,
at en af lederne varetager opgaven. Dog således, at den anden kan træde ind som
stedfortræder.

Overvejelser i forhold til den faglige ledelse
Sikring af høj kvalitet ses som et fælles ansvar, men typisk prioriterer de sideordnede
ledere, at en af dem har et særligt ansvar for Den Danske Kvalitetsmodel.
Ligeledes anbefaler de, at man fordeler udviklingstiltag, der går på tværs af afsnit og
afdelinger imellem sig.
	X står for praktikvejledere, både for assistenterne og sygeplejerskerne, så der får jeg ikke
henvendelser med mindre X ikke er til stede. Så der er jeg nødt til at sige, at med mindre det er
meget presserende, må I tage det med X, når X er tilbage«. Det er jo en stor fordel, at man ikke
skal fordybe sig i det hele.
(Interview med afdelingssygeplejerske)

Overvejelser i forhold til det administrative
Det er forskelligt, hvordan man prioriterer fordeling af de administrative opgaver,
såsom økonomi, vareindkøb og -styring, lønføring, hjemmesider, ugentlige
informationsbreve, m.m., med mindre man helt overordnet har fordelt de
administrative opgaver.
I forhold til vagtplanlægning er det typisk således, at en af lederne har et særligt
ansvar for den overordnede vagtplanlægning. Dvs. vagtplanlægning er delegeret
til en medarbejder, som lederen støtter med sparring i principielle og vanskelige
situationer.
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Overvejelser om koordinering og kommunikation
	Vi tropper ikke op sammen til de samme møder. Det har vi fordelt hen ad vejen. Og jeg synes
også, at de møder, hvor vi begge går til, der er vi også ved at finde en struktur på det; hvor er
det bedst, at det er mig, der fører ordet og hvor er det bedst at x fører ordet.
(Interview med afdelingssygeplejerske)
Det stiller krav til sideordnet ledelse at få organiseret rammer og arbejdsgange, så man
udnytter hinandens ressourcer bedst muligt, så man undgår at lave dobbeltarbejde og
forstyrre hinanden unødigt. Samtidigt er det vigtigt at give hinanden bevågenhed, så
man fremstår som en homogen ledelse.
Nedenstående overvejelser kan danne baggrund for beslutninger om, hvordan man
bedst tilrettelægger og koordinerer kommunikationen.

Adskilt eller fælles kontor
Der ligger bevidste valg i, hvorvidt man skal vælge fælles eller adskilte kontorer.
n	Adskilte kontorer giver mulighed for, at medarbejderne, læger og andet fagpersonale
samt pårørende har lettere adgang til at komme omkring og få en samtale med
pågældende leder. Desuden giver det den enkelte leder arbejdsro og mulighed for selv
at vælge om døren skal være lukket eller åben i løbet dagen.
n	Fælles kontor giver mulighed for at være orienteret og have indsigt i den andens
arbejdsopgaver og drøftelser med medarbejdere, lederkolleger, læger eller pårørende.
Det er hurtigt at fordele opgaverne imellem sig i dagens løb. Det fordrer dog klare
aftaler om, hvornår man forlader kontoret når den anden har brug for alenesamtaler,
og fælles holdning til at håndtere afbrydelser.

Møder indbyrdes
Man kan med fordel overveje faste ugentlige møder á en til to timer, hvor
man strukturer og organiserer de ting, der måtte være. Fx med »ikke til stedeskilt« på døren, fast dagsorden, således at man når omkring de væsentligste
ledelsesudfordringer. Typisk er det, hvordan det ledelsesmæssigt går med opfølgning
på diverse strategispor, principielle personaleproblemstillinger, vigtige informationer,
koordinering af diverse ledelsesopgaver, sparring til det personlige lederskab, osv. .
	Vi skal prioritere tiden, det er vigtigt. Det skal være plottet ind i vores kalender, at vi ugentligt
har en til to timer, hvor vi sidder og sparer med hinanden. Nu har vi kontor sammen. Nogle
ting kan vente til disse strategimøder, andre kan ikke. Det, der fx ikke kan vente, er nogle
praktiske ting i forhold til driften. Det der kan vente er strategiske overvejelser – fx i forhold
til personalet.
(Interview med afdelingssygeplejerske)
I forhold til særligt vanskelige samtaler, vil man typisk kunne debriefe hinanden i
løbet af dagen, så man »får taget trykket af«. Opsamlingen af vanskelige samtaler, der
har mere principiel karakter kan med fordel ske under de ugentlige møder.
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	Som ene leder kan man have brug for at læsse af. Den afdelingssygeplejerske jeg leder
med, hun kender mere indgående vores hverdag og de personer, der er i den, end min
oversygeplejerske gør. Så jeg tænker, at hun somme tider er en bedre samarbejdspartner end
min oversygeplejerske.
(Interview med afdelingssygeplejerske)

Enighed udadtil
For at fremstå som én ledelse, lægger såvel medarbejdere og ledere vægt på
vigtigheden af at være samstemte i vigtige udmeldinger. Det gælder både i forhold til
medarbejdere og i samspillet med læger, andre faggrupper og pårørende. Som leder
kan man i forskellige sammenhænge være nødt til at sige: »Det skal jeg lige tale med
X eller min kollega om«.
	Vi kan tage en diskussion, vi kan være uenige i nogle ting, men når vi går ud af døren, så er vi
enige. Man kan godt høre fra personalet, at de siger, den beslutning passer vist ikke til dig, så
siger jeg, nej det gjorde det ikke, men det er en fælles, vi har taget.
(Interview med afdelingssygeplejerske)
	Vi har aldrig været mere uenige, end at vi kan snakke os til rette.
(Interview med afdelingssygeplejerske)
Man kan med fordel – som sideordnet ledelse – have en fælles holdning til og
opmærksomhed på, hvornår man fremstår som »stærk« ledelse med en afklaret og
fast mening, og hvornår man er lyttende og inddrager medarbejdernes overvejelser til
diskussion og høring.

Informationsveje
Uanset om man er en eller flere ledere i et afsnit, er det en stor udfordring at håndtere
den uoverskuelige mængde af viden og information, der hver dag skal formidles.
Når man er to ledere, har man på nogle områder flere udfordringer i at give og
modtage information, og på andre områder også nogle styrker. Der peges på følgende
ideer og råd:
n	Ugentlige informationsbreve til medarbejdergruppen (en opgave, som en af lederne
primært er ansvarlig for) hvad, der er sket i ugen – hvem, der har fødselsdag osv.
n	Hurtig morgeninformation til medarbejderne og fra medarbejdere – vigtigste
information indsamlet fra den foregående dag fra afdelingsledelse, andre fora,
afklaring af patient- og pårørendeforhold m.m.
n	At man har nogle fælles overordnede holdninger til, hvad man forstyrrer hinanden
med i dagens løb. Fx kan man i problemstillinger af mere principiel karakter maile til
hinanden, i stedet for mundtligt at afbryde her og nu. Punktet kan så drøftes på det
ugentlige møde, man har med hinanden.
n	Man bør overveje at have en fælles holdning til besvarelse af mails. Fx at man har
nogle overordnede strukturer for hvem, der besvarer hvilke typer mails, så man ikke
laver dobbeltarbejde. Der kan også ligge nogle overordnede holdninger til, hvilke typer
mails man sætter hinanden cc på.
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KAPITEL 6.

Sammenfatning
Vi har i dette hæfte præsenteret erfaringer og anbefalinger fra ledere og medarbejdere
i seks somatiske afsnit, hvor man har organiseret sig med enten to eller tre
sideordnede ledere.
De peger samstemmende på følgende forhold:

Fordele ved sideordnet ledelse
n	At man får et bedre flow i patientarbejdet og fokus på den faglige udvikling.
n	At man som leder har let adgang til sparring i dagligdagen, og dermed får mulighed
for mere kvalificerede og nuancerede beslutninger.
n	At man har mere tid til at planlægge og organisere ledelsesarbejdet – modsat at man
sander til.
n	At man har en mere synlig og tilgængelig leder, en lettere informationsgang, hvor
man som medarbejder hurtigt kan få løst et problem.
n	At man har en tættere kontakt til den enkelte medarbejder og dermed kendskab til
den enkeltes ressourcer.
n	At man har et bedre arbejdsliv som leder.

Ulemper/dilemmaer ved sideordnet ledelse
Ulemperne er knapt så entydige, og synes at være forskellige, afhængig af kontekst og
erfaring med denne organisering. Flere peger dog på:
n	At det kan være svært at få prioriteret de mange bolde lederne imellem, hvis man
gerne vil være med til det hele, eller har svært ved at afgive sin magt.
n	At det er en tilbagevendende udfordring at balancere det at have fælles fodslag,
hvilket samtidigt er en del af den proces at kvalificere beslutningerne.
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Forudsætninger for at lykkes med sideordnet ledelse
Nogle af de væsentligste forudsætninger for, at sideordnet ledelse skal være vellykket
er blandt andet, at man er omhyggelig med rammesætningen og valg af sideordnede
ledere. »Kemien« skal være i orden, dvs. at man har samme værdisæt og samme
overordnede tilgang til ledelse. Til gengæld er det en fordel, at man har forskellige
kompetencer, både fagligt og menneskeligt.
Alfa og omega er dog, at man har en gensidig tillid til det at samarbejde, at man er
villig til at gå på kompromis og at udvise stor loyalitet og respekt over for hinandens
beslutninger.

Anbefalinger overordnet
Når ledere og medarbejdere skal pege på anbefalinger til andre, der overvejer
organisering af store afsnit, peger de desuden på følgende overordnede
opmærksomhedspunkter:
n	At man indtænker personalefordelingen i forhold til konteksten, eksempelvis om der
skal være en ligelig fordeling af personale lederne imellem, eller om man skal fordele
medarbejderne i forhold til specialer.
n	At man skal have en klar fordeling af de ledelsesmæssige opgaver og en prioritering
af, hvornår begge parter skal være til stede.
n	At man bevidst tilrettelægger og koordinerer kommunikationen, herunder tager
stilling til, hvorvidt man skal have fælles eller adskilte kontorer, hvilke møder, der
er behov for, hvordan man skaber enighed udadtil og hvilke informationsveje, der er
bedst at anvende i den daglige mængde af viden og information, der skal formidles.

Litteratur
n	Ledelse er (også) en holdsport, Væksthus for ledelse. lederweb.dk
n	Christina Holm-Petersen, Annette Tolsgaard, Mette Bødiker Vestergaard, Susanne
Østergaard, Færre ledere til flere medarbejdere – Ledelsesspænd på store
hospitalsafsnit. Nov. 2011. ISBN 978-87-7488-689-1.
n	Craig L. Pearce og Jay A. Conger, Shared Leadership – Reframing the Hows and Whys
of Leadership. 2003. Sage Publications.
n	Michael D. Kocolowski, Shared Leadership: Is it Time for a Change? 2010.
Emerging Leadership Journeys, Vol. 3.
n	Henrik W Bendix, Annemette Digmann, Per Jørgensen, Kjeld Møller Pedersen,
Hospitalsledelse. Organisatorisk fænomen og faglig disciplin. Børsens Forlag. 2008

28 n Kapitel 6 n Sammenfatning

Kapitel 1 n Indledning n 29

Om fællesskab og individualitet
»I de første år med Blæserkvintetten var vi nødt til at gå på kompromis
med vores individuelle musikerskab for at få ensemblet til at fungere.
Det hænger sammen med, at noderne, som er døde sorte prikker, skal
levendegøres i en menneskelig bevidsthed for at blive til musik, og vi
havde udviklet forskellige opfattelser. Det fungerer selvfølgelig ikke, hvis
vi har forskellige tempi, eller hvis én spiller markeret, når en tredje spiller
flydende. Så for at få ensemblet til at fungere som en enhed, bliver man
nødt til individuelt at hugge en hæl og klippe en tå. Det kommer der
tit en løsning ud af, som ingen hader, men heller ingen elsker. Det er et
eksempel på et fællesskab, som er på bekostning af individualitet….
Celibidache blev den musiker, som spillede på os som ét instrument, og i
den proces fik vi udviklet klang og artikulation og så videre. Men nok så
afgørende, vi fik udviklet en fælles musikalitet.
På et tidspunkt, da vi havde spillet sammen i nogle år, siger Celibidache:«
Der er sket noget, som jeg har håbet på og ventet på. Nu er Den Danske
Blæserkvintet en langt bedre musiker end I er«, og han nævnte os ved
navn: »Bedre end du er, Verner, og end du er, Bjørn, og end du er, Søren,
og end du er, Fosdal, og end du er, Peter!«
Det er et eksempel på en grundlæggende egenskab ved
skabelsesprocessen, som vi kalder emergens. Det er et mirakel som
optræder både i den udvikling som foregår i naturen og i den vi
mennesker er ansvarlige for, nemlig at det færdige resultat, værket, er
noget helt andet og mere en summen af delene«.
(Peter Bastian, Mesterlære, en livsfortælling, 2011)
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