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Spørgsmålet:  Skal I fremover være

* Uldkræmmere og kommercielle 
charmetrolde ?  

eller

* Producenter af omsorg, trivsel og 
værdighed for alle? 



3

Sundhedsområdet

Feltet
Hospitaler (sundhedssektor) 
Hjemmeplejen (sundhedssektor) 
Plejehjemmene (socialsektor)

Rationalitetssammenstød:

økonomisk effektivisering omsorgsrationalitet

Arbejdspladsen (prioriteringskonflikter f.eks.) 
Regionen (budgetmodeller f.eks.)
Landspolitisk (kvalitetsreform f.eks.)

Krydspressituationer på flere niveauer:
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Stress på sundhedsområdet

Eksempler:

a) TRer for sygeplejerskerne på
provinssysgehus: arbejdspres løses ved, 
at ”man må gøres sig kold og hård”

b) Ny storkommunes vision på
ældreområdet uden ressourceopbakning 
fører til, at opgaver nedprioriteres: 
afmagt, skyld og skam-følelse
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Stress

DSI Institut for Sundhedsvæsen om sygeplejerskers 
prioritering af opgaver:

”De opgaver, der kan udskydes, bliver udskudt. 
Her er den tætte patientkontakt og den nære 
omsorg det nemmeste at nedprioritere, da 
omsorg ikke er defineret som det vigtigste at nå i 
hverdagen”

- Kan man tillade sig at vælge fra?
- Er det nødvendigt resultat af effektivisering?
- Er der andre handlemuligheder?
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Målefetischisme på sundhedsområdet

”Kun det, der kan tælles, tæller”

Men nu er det kun lægernes aktiviteter, 
der tælles: DRG´ere
Hvad med andre gruppers handlinger?

Modforestillinger?
Vidensvakuum i.f.t. nye styrings- og 
ledelsesprincipper?
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Spændinger mellem forståelser og hensyn

”Handelsvare”:    markedsformidling
økonomisk nytteværdi
privatinteresser
effektivisering/efficiens

”Offentligt gode”:  politiske prioriteringer
fælles brug og fælles nytte
almenvellets interesser
det gode, rette og retfærdige
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Foretrukne midler

Handelsvare:       konkurrence og kontrakter
pengene følger borgeren
frit valg (”exit”-muligheder)
brugerindflydelse
benchmarking

Offentligt gode:   politisk styring og planlægning
frie rettigheder
offentligt udbud
dialoger om produktion og
faglige standarder
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Sundhed har ikke varekarakter
• Fælles ansvar for medmennesket (er unikt og 

uerstatteligt)
• Værdighed fundamental værdi
• Omsorg for liv den moralske målestok
• Patient-/behandler-relationen er 

flerdimensionel m.h.t. kontakt, er gensidig og 
unik

• Professionelle organisationer: mål indbygget i 
normer, regler og faglige standarder

• Kommunikativ ledelse påkrævet

Sundhedsområdet har som mål at bekæmpe 
sygdomme, forebygge sådanne og sikre tryghed.
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Men:

* Den offentlige sektors modernisering
har effektivitet og efficiens som mål

* Kvalitetsreformen giver muligheder –
men ingen fælles definition af kvalitet

* Kvalitet skal erobres – som begreb og 
som strategi – for at sikre sundhed som 
offentligt gode



11

KVALITET

- et begreb uden modhager
- alle er for mere …
- et problem er løs …

- tilstand - balance:  
- Velstand - Velfærd/omsorg
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Fra velfærds- til kvalitetsdebat

Velfærdsdebatten startede med: 
- Velfærdsstatens langsigtede finansieringsproblem
- Globaliseringens ”udfordringer”

Situationen lige nu:
- Mangel på arbejdskraft
- Enorme årgange, der runder de 60 år
- Grupper, som har svært ved at finde beskæftigelse

Kvalitets-debatten startede med:

- VK-regeringens vælgerproblem med offentligt ansatte

- Den offentlige sektors fremtidige rekrutteringsproblem
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Moderniseringsprogrammer 
Oversigt over moderniseringsprogrammer 1983-20061983-1992 1993-2001 2002-

Program ”Modernisering af den 
offentlige sektor” (1983)

”Nyt syn på offentlig
sektor” (1993)

”Med borgeren ved
roret” (2002)

Indhold • Budgetreform
• Ledelsesreform

(Fra chef til leder)
• Regelforenkling
• Markedsstyring
• Ny teknologi

• Kontraktstyring
• Ledelsesfokus og statslig
personale-politik
• Offentlig-privat samspil
• Info-samfund og det
digitale Danmark

• Regnskabsreform og
resultatstyring
• God offentlig topledelse
og ny personalepolitik
• Regelforenkling
• Markedsstyring: 
privatisering, udbud, 
udlicitering
• Fritvalgs-ordnin-ger

Centrale
aktører

• Finansministeriet
• Statsministeriet
• KL og
Amtsråds-foreningen

• Finansministeriet
• Økonomistyrelsen
• Erhvervsministeriet
• Forskningsministeriet
• KL og
Amtsråds-foreningen

• Statsministeriet
• Finansministeriet
• Personalestyrelsen
• Økonomistyrelsen
• Økonomi- og
Erhvervsministeriet
• KL og
Amtsråds-foreningen
(Danske Regioner)
• Personaleorganisationer
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Politikudviklinger

Fra REFORMER til    programmer og projekter

Aktive politikker Firmatisering
”Value for money”

Planlægning Evaluering, Kontrol
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Typer af offentlig sektor

egenskaber

statens rolle

påvirkningsinstru-
menter

konfliktløsnings-
mekanisme

borgernes rolle

kvalitetsbegreb

Autoritetsstat Forhandlingsstat Markedsstat

overhøjhed

styring

magt

undersåt

myndighedsbestemt

part

forhandling

forståelse

part

fælles normer

markedsagent

udbud

konkurrence

købere/efterspørgere

individuel 
tilfredshed
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Realvækst i privat og offentligt forbrug 
1995-2001 respektive 2002 – 2005, %. 
(ekskl. pris- og lønstigninger)

0

1

2

3

1995-2001 2002 - 2005

Privat forbrug Offentligt forbrug
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”Bedre velfærd og større arbejdsglæde”, 
regeringen,  august 2007

Brugerne i centrum
Målbare resultater og effekter – høj kvalitet
Standardiseret dokumentation, serviceinformation
Klare incitamenter til optimal arbejdstilrette-
læggelse og effektiv ressourceudnyttelse

OG

Større frihed til at tænke nyt 
Brugerdreven innovation 
Sammenhængende service
Attraktive arbejdspladser
Vækstfora og kvalitetsnetværk
Ansvarlig og professionel ledelse
Arbejdsglæde
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Regeringens medicin for offentlig sektor

KONKURRENCE
- mellem offentlige og private leverandører
- mellem offentlige leverandører
- fritvalgsordninger
- benchmarking

KONTROL
- kontraktualisering
- brugerstyring

- dokumentationer og evalueringer
- resultatmålinger
- processtandardiseringer
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Hvad kvalitet ikke er:

= KVANTITET

= STANDARDISERING

= UDLICITERING

= STRESSEDE MEDARBEJDERE
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Alternativet: Kvalitetens dobbelthed

Kvalitet af den offentlige sektor

Kvalitet i de offentlige ydelser
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Det basale grundlag for offentlig sektor

OFFENTLIG  ETOS :

særlige normer, værdier og 
arrangementer, der gør det muligt,
at vi kan leve fornuftigt sammen 
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Kvalitet:

Af hvad:

- alle typer af offentlige aktiviteter må ses i lyset af den 
offentlige etos: 

- - ikke kun det effektive, men også
- - det ligebehandlende, 
- - det retfærdige og 
- – det socialt fornuftige tæller 

- reel behovssikring vurderingsgrundlaget 

- afhængig af offentligt ansattes forståelser, viden og kunnen

For hvem: os alle - medborgerne
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Politiske styringsforestillinger

Traditionel
parlamentarisk
styring

Fælles
forhandlingsstyring

New Public 
Management

Politik Autoritative regler
fastlægges
(lovgivning)

Fælles opgaveløsninger Opstille mål og
kvalitetskrav til off. 
service

Administration Sagsbehandling Faglig ekspertise Målrealisering
(service/drift)

Forholdet mellem
politik og
administration

Adskillelse
(over-/underordning)

Arbejdsdeling på tværs Adskillelse og
ikke-indblanding

Politikerrolle Beslutningstagere Medspillere Strateger (generelle
målstyrere)

Administratorrolle Embedsmænd Eksperter/konsulenter Ledere og producenter

Borgerrolle Vælgere
(”voice”/stemme)

Berørte parter
(”medansvar”)

(For)brugere
(”choice”/valg)

Orienteringshorisont Interesser og behov
(input)

Gensidig forståelse, krav
(proces)

Individuel tilfredshed
(output)
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Roller i forhold til det offentlige:

Klient: Rettighedssystem
(modtagere af offentlige ydelser)

Bruger: Privatiseret demokrati
(individuel bruger)

Kunde: Pengepung styrer offentlig service
(køber af offentlig service)

Borger: Fællesskab og retfærdighed
(politisk myndighed)
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OFFENTLIGE  AKTIVITETER

BRUGER-niveau:            individuel nytte

INSTITUTIONS-niveau:  udvidet nytte

SAMFUNDS-niveau:       fælles værdi
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Kvalitet i offentlige ydelser noget 
særligt:

⌦kan ikke standardiseres let 

⌦afhængig af de ansattes kompetencer

⌦produktet produceres i samspil

⌦særlige hensyn at tage til udsatte, syge, 
svage, børn, omsorgsbehøvende, fremtidige 
generationer

⌦offentlig service gennemføres også på trods 
af ”brugernes” ønsker
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Fælles kvalitetsdefinition

Fælles kvalitetsdefinition ved politikere, ansatte og borgere/brugere

Ansatte

Borgere

Forudsætninger

Resultater
Processer

Politikere
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Ledelse – hvordan?
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Ledelse i det offentlige noget særligt

politisk ledelse (med politiske koder)

åbenhed og offentlighed

arbejde med pres og protest

lærings-ledelse (ikke management)

forståelse for videre samfundsansvar
(fællesværdier)
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Byg på de ansattes:

FAGLIGHED (forståelse og kunnen)

VIDEN             (kundskaber og erfaringer)

ENGAGEMENT  (motivation og idérigdom)

OMSORG         (lyst til at hjælpe mennesker)
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Fag-kollektivets kamparenaer

Faglige Fagpolitiske

Forvaltningspolitiske

”gå på tre ben”
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Fagidentitet

• Dispositionsmuligheder
(diskretion kontra tayloristisk organisering)

• Interaktionsmuligheder
(samspil med kolleger, patienter, ledelse)

• Udviklingsmuligheder
(læringstilfælde, læringsrum, ressourcer)

• Fælles begreber, metode og etik
(praksis med eller uden fælles styring)
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Udviklingsveje for personalet

a) Professionalisering (sikring af faggruppernes 
arbejdsbetingelser, kompetencer og kollegiale selv-
regulering)

b) Afprofessionalisering (tab af kulturel autoritet, 
forvaltningspolitisk resultat)

c) Proletarisering (bureaukratiet omformer folk og 
interesser, store grupper vil blive dårligere stillet)

d) Intern fragmentering (faggrupper vil gå delvis i 
opløsning)
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Fra fagforening til serviceorganisation?

NEJ: service kun del af bredere strategi
medlemmer ikke ”kunder” i butikken

Fagforeningen må:
sikre den enkelte rettigheder
skærme mod vilkårligheder
give information af strategisk betydning
skabe forståelse for virket og interesser

være lydhør
skabe identitet
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Fælles arbejde for et mix af:

Kollektive goder

Tunge medlemsfordele

Service
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Påvirkningskanaler

Folkevalgte

Korporative (politisk/administrativ)

Direkte aktioner

Direkte kontakter (lobbyisme)

Opinionsdannelse

Mediekontakter

Institutionaliseret
deltagelse

Ikke-
institutionaliseret 
deltagelse

Aftalevejen

Overenskomster

Lokale aftaler
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Demokratisering – strategiske 
elementer set nedefra

⌦ byg forandringer op nedefra
⌦ få støtte ovenfra
⌦ mobilisér modmagt
⌦ stå vagt om ildsjæle med initiativ
⌦ skab forudsætninger for demokratisk dialog
⌦ lav gadeteater!
⌦ aktioner!
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Timeglasset

Faglige organisationer og medlemsdemokrati

Centrale

Arbejdspladsen

?
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Arbejdspladsniveauet

TR-arbejdets centralitet

TR’ernes opbakning

Arbejdspladskollektivets diskussioner
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Hvad kan du gøre som TR?

Bliv nøglespiller ved at: 
Skabe fokus på kvalitetens kerne
Være med til at finde den meningsfulde dokumentation
Udvikle kvalitetsbevidst styring 
Sikre sygeplejerskerne indflydelse
Bygge bro mellem politikniveau og medlemmer

Og hvorfor er det vigtigt?
For at varetage medlemmernes interesser bedst
For at få faglig stolthed og arbejdsglæde tilbage
Fordi sygeplejerskers arbejde både har betydning på
det individuelle plan, lokalt, regionalt og for samfundet
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Lokalt/regionalt niveau

Arbejdspladsovergribende politikformulering

Politisk indflydelse

Administrativ indflydelse

Mediemæssig indflydelse

Servicere TR’erne, klubber/afdelinger (TR-
uddannelse, backing-up, information, etc.)

Hvad vil vi som lønmodtagergrupper?
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Centralt niveau

Hvordan placere sig politisk
Sætte politiske dagsordener
Politisere ledelsesretten
Politisere moderniseringer/kvalitetsdiskussion

Faglige rammeaftaler
Strategisk handlekraft

Fagets udvikling
Argumentativ handlekraft
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Centrale fagforeningsopgaver

Strategisk-taktiske

Fagligt-professionelle

Kommunikativt-demokratiske
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Moderne fagforening

Repræsentere andet og mere end ”arbejdet”
og dets aflønning
Sikre behovsdækning
Kollektiv intelligens
Kompetencer og faglighed
Forestillingsverdener 

humanisere og demokratisere arbejdsliv,
politik og kultur i en mere globaliseret
verden
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3 kulturer

A.   Ypperlighedens

B.   Fortjenstfuldhedens

C.   Autenticitetens
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