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Statskundskabens perspektiver
på sundhedsvæsenet
Forskning i styring, ledelse og motivation kan bidrage
med nye og relevante indsigter

Af Anne Mette Kjeldsen

som ledelse, koordination, mo-

og agere i disse. Politik hører ikke

og Mads Leth Felsager Jakobsen

tivation og ressourcefordeling

blot til i folketingssalen og ministe-

vinder ved inddragelsen af sup-

rierne men flytter helt med ud i mø-

Det danske sundhedsvæsen er

plerende perspektiver. Et af

det mellem lægen og patienten.

komplekst. Der er utallige spe-

disse perspektiver kommer fra

cialer, mange fagprofessioner,

statskundskaben.

Statskundskaben har en særlig
interesse for den offentlige sektor,
hvor politikerne er tæt på. Men

spredning af opgaver på
mange organisationer og ni-

Statskundskab handler som fag om

statskundskaben har også et stor

veauer, tværgående problema-

magt og fordelingen af værdier i

overlap til andre samfundsfaglige

tikker og stor politisk inte-

samfundet. Det gør sundhedsområ-

discipliner, og flere af denne artikels

resse. Samtidig er området i

det meget relevant, idet eksempel-

temaer og pointer kunne ligeså vel

hastig forandring. Det siger sig

vis placering af nye supersygehuse,

tilskrives for eksempel sundheds-

selv, at ingen fagdisciplin alene

omstrukturering af medicinske spe-

økonomiske, sociologiske eller orga-

kan give en dækkende forstå-

cialer, effektivisering og besparelser

nisationspsykologiske perspektiver.

else af sundhedsvæsenets pro-

i høj grad involverer politiske og

cesser og resultater. Læge- og

faglige magtkampe og kompromis-

sygeplejefaglighed er helt

ser.

uundværlig i produktionen af

Det er vigtigt for aktører på alle

sundhedsydelser, men forståel-

niveauer i sundhedsvæsenet, at man

sen og håndteringen af forhold

kan forstå disse politiske processer
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Byder ind med forskning i
styring, ledelse og motivation
Formålet med denne artikel er at
udfolde en række af de bidrag, hvor
statskundskaben særligt kan byde

ind med relevante indsigter. Det vil

viser, at denne støtte og disse for-

først og fremmest sige forskningen

ventninger kan tilskrives, at folks

i styring, ledelse og motivation, der

holdninger til sundhedsområdet

kan kaste et vigtigt lys på og hjælpe

dannes ud fra en fortjenstfuldheds-

med at håndtere udfordringer som:

logik.

• At tilpasse styringen til forskellige

1

Vi er ganske enkelt evolutionært

mål for sundsvæsenet og i særde-

disponeret til at danne holdninger

leshed mål om kvalitet

til offentlig politik ud fra vores op-

• At håndtere styringen ledelses-

fattelse af, om folk fortjener hjælp.

mæssigt, så man faktisk kan gen-

Og denne mekanisme er indrettet

nemføre forandringer og resulta-

sådan, at folk betragter sundhed,

ter

som noget vigtigt alle fortjener. Det

• At sikre sig, at man drager fordel

skaber bred støtte til at bruge

af og ikke ødelægger sundheds-

penge på sundhed. Modsat for ek-

personalets motivation gennem

sempel arbejdsløshed opfattes

uhensigtsmæssig styring og le-

sundhed som et gode, som folk ikke

delse

selv er herre over, og som de derfor
fortjener.

Vi starter imidlertid bredere ved at

Det betyder, at sundhedsområdet

se på befolkningens støtte til og op-

støttes uafhængigt af folks gene-

mærksomhed på sundhedsvæsenet.

relle politiske overbevisning og de
de facto store uligheder, der findes i

Støtten og forventningerne
til sundhedsvæsenet
Statskundskaben giver nemlig også
et langt bredere bidrag til forståelsen af de mekanismer, der ligger
bag befolkningernes store støtte og
høje forventninger til sundhedsvæsenet, både i Danmark og globalt.
Ny og banebrydende forskning

sundhed. Vi har altså at gøre med et
politikområde, der er noget særligt.
Der er derfor en blivende folkelig

Realiserer mål gennem
styringsinstrumenter
Styring handler om, hvordan man
gennem styringsinstrumenter som
aftaler, regler, strukturer og incitaments- og kontrolsystemer forsøger
at realisere mål som f.eks. effektivt,
lighed og kvalitet.2
Sundhedsvæsenet er fyldt med
styring, og det vil føre for vidt at
berøre det hele her. Men der er relevant statskundskabsforskning om
blandt andet professionalisme og
betydningen af offentlige og private
sundhedsudbydere 3, 4, om akkreditering 5 og om den omfattende aftalestyring mellem de mange forskellige niveauer inden for sundhedsvæsenet.6
Bredere og alternative forståelser
af styring, der inddrager blandt andet borgeres kapacitet og medarbejderes motivation, er også noget
statskundskaben kan bidrage med.
7, 8

og politisk opbakning til en stor of-

Her zoomer vi ind på et enkelt

fentlig indsats, men samtidig er der

centralt styringsaspekt i sundheds-

stor opmærksomhed på, om sund-

væsenet i form af resultatorienteret

hedsvæsenet lever op til folks for-

styring baseret på takstmodeller.

ventninger.

Dette er både relevant for at forstå
den efterhånden mangeårige DRGS U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 5–2016
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styring i sundhedsvæsenet, men

til at håndtere de enkelte regioners

på et komplekst område, kan styre

ikke mindst nyere debatter om for-

udfordringer for eksempel i form af,

meningsfuldt på resultater samtidig

bedrede incitamenter og værdibase-

at mange patienter søger behand-

med, at man udnytter fagprofessio-

ret styring.

ling uden for regionerne. Dette har

nernes store ekspertise.

Statskundskaben byder blandt

dog også været kombineret med en

andet på teoretisk viden om, hvor-

vis mistillid til og politisk uenighed

når man kan forvente at styring ba-

med nogle af de incitamenter, der

seret på incitamenter vil virke. Det

ligger i DRG-finansieringen.12

afhænger af graden af målbarhed,
troværdighed, professionelle normer og ikke-økonomisk motivation
blandt medarbejderne.9

Blandede resultater af
resultatbaseret styring
Empirisk er resultaterne af resultatbaseret styring blandede. Det har
for eksempel været svært at spore
effekter på hospitalers effektivitet
af DRG-finansiering, hvilket måske
skyldes, at sådanne systemer i perioder har haft lav troværdighed.10
Det har i hvert fald vist sig rigtig
svært at føre systemerne helt igennem – måske fordi de netop altid
ikke passer til den komplekse virkelighed i sundhedsvæsenet, når vi
kommer til praksis.11
Omvendt er der også forskning,
der viser, at man i regionerne har
forsøgt at bruge DRG-finansieringen
16

Forskning i opgøret
med DRG finansiering
I dag står vi en situation, hvor man i
sundhedsvæsenet er i gang med at
genoverveje, hvordan området skal
styres, men det er samtidig noget,
som vi fra forskningsmæssigt hold
forsøger at forklare og forstå.
Det gælder f.eks. Region Midtjyllands prøvehandling »Ny styring i et
patientperspektiv«, der kan ses som
et opgør med DRG-finansiering og
eksterne resultatmål.13,14 Selvom
sundhedsøkonomi og andre discipliner spiller en stor rolle her, så har
disse udviklinger i statskundskaben
også affødt teoretiske modeller for,
hvordan man kan forstå og teoretisere styring, ansvar, professionalisme og læring i sundhedsvæsenet.15, 16 Centralt står her udfordringen med, hvorvidt og hvordan man
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Forskning i
transformationsledelse
Sundhedsvæsenets kompleksitet og
høje grad af specialisering har også
præget den historiske udvikling af
ledelse på sygehusområdet. Her har
fagprofessionerne stået stærkt. Men
vi er nu i en tid, hvor mange typer
af forandringer med stadig stigende
hastighed skal gennemføres i sundhedsvæsenet.
Ud fra generelle teorier om forandringsledelse bidrager statskundskaben her med et perspektiv på,
hvordan det udfolder sig i en offentlig kontekst præget af mål om både
kvalitet og effektivitet.
Et eksempel fra vores egen forskning i ledelse i sundhedsvæsenet illustrerer dette. Ved dannelsen af
Hospitalsenhed Midt i Viborg i
2011/2012 stod hospitalsledelsen
overfor gennemførelsen af to meget
forskellige reformer: En sygehussammenlægning med omfordeling
af specialer og generelle besparelser

✒

samt lanceringen af en ny langsigtet

Om forfatterne

kvalitetsorienteret strategi for hospitalet.

Mads Leth Felsager Jakobsen
Lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Forsker i styring, ledelse og innovation i
den offentlige sektor med et stort fokus på de danske hospitaler. Udbyder fag om styring og ledelse i
sundhedsvæsenet på kandidatuddannelserne i
statskundskab og folkesundhedsvidenskab. Uddannelsesansvarlig for den Fleksible master i offentlig
ledelse (FMOL). mads@ps.au.dk

Det er eksempler på to typer af
reformer i sundhedsvæsnet, der udgør meget forskelligartede udfordringer for ledelsen, og som samtidig fortæller os noget om magten i
sundhedsorganisationer.17 Medspillere på den ene type reform bliver
hurtigt til magtfulde modspillere på
den anden type og omvendt. Det
stiller krav til klar kommunikation

Anne Mette Kjeldsen
Adjunkt ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Forsker i ledelse, motivation og jobtilfredshed i den offentlige sektor i sammenligning med
den private sektor med særligt fokus på det sociale
område og sundhedsvæsenet. Underviser i metode
og offentlig forvaltning på statskundskabsuddannelsen. annemette@ps.au.dk

om rationalerne bag reformerne, og
hvilke mål de sigter mod til gavn for
patienterne.
Forskningen i transformationsledelse, som handler om at lave og
formidle visioner, sætter netop fokus på, hvordan ledere kan skabe
opbakning til organisationers mål
og strategier. Her viser overbevisende international forskning, at ledelse med fokus på visioner og me-

sanktioner. Det styrker faktisk de

mer som oftest også kræver, at

ningsdannelse kan have betydelig

offentligt ansattes kompetencefø-

medarbejderne er involverede i den

positiv effekt på sundhedsprofessionelles motivation og

lelse og

indsats.19

daglige ledelse.

indsats.18

Nyere dansk statskundskabsforskning viser dog også, at en sådan ledelse med fordel kan kobles
med betingede belønninger og

Her tilbyder noget af den nyeste

Forskning i
distribueret ledelse
Her er det dog en vigtig pointe, at
succesfuld gennemførelse af refor-

statskundskabsforskning viden om
begrebet distribueret ledelse. Det
handler om, at ledelsen og medarbejderne deles om ledelsesopga-
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verne i forhold til fordelingen af res-

styring og ledelse i sundhedsvæse-

Der er en del, som tyder på, at

sourcer, beslutninger og fastsættel-

net, er at anvende de forskellige le-

public service motivation kan ud-

sen af mål.

delsesværktøjer og styringsredska-

gøre et skjult potentiale for forbed-

ber med blik for de ansattes motiva-

rede velfærdsydelser, hvis vi kan

fungerende offentlige serviceorgani-

tion. En sejlivet opfattelse har gen-

formå at understøtte denne motiva-

sationer. Navnlig i sundhedsvæse-

nem mange år været, at offentligt

tionsform i højere grad.24

net, hvor organiseret samspil mel-

ansatte forsøger at lave så lidt som

lem mange forskellige faggrupper

muligt for deres løn – eller det har i

rende af de ansatte, kan udhule

og niveauer er en nødvendighed, er

hvert fald været forestillingen bag

både arbejdsglæde og motivation.

det svært at forestille sig, at kerne-

mange New Public Management til-

Det har studier af bl.a. indførelsen

opgaven kan udføres, hvis ikke

tag.

af elevplaner på folkeskolerne,

Det er en mulig vej til mere vel-

medarbejdere uden formelt ledel-

Selvfølgelig vil offentligt ansatte

Styring, som opfattes kontrolle-

25

dokumentationskrav i hjemmeplejen

sesansvar fra tid til anden påtager

gerne have deres velfortjente løn,

26

sig vigtige ledelsesopgaver og funk-

men der er heldigvis også meget an-

vist.27 Omvendt kan en understøt-

tioner.

det og måske endnu vigtigere for-

tende opfattelse af sådanne sty-

hold, som de motiveres af.

ringstiltag have ganske positive ef-

Forskning på Hospitalsenhed

og bonusaflønning til forskere

Midt viser, at niveauet af distribue-

Statskundskabsforskningen har

fekter, hvis det indføres med dialog

ret ledelse på et hospitalsafsnit har

her sat fokus på begrebet public ser-

og respekt for de fagprofessionelles

en positiv sammenhæng med ikke

vice motivation. Det er de ansattes

råderum.

kun jobtilfredshed, motivation og

motivation til at bidrage til samfun-

innovation blandt medarbejderne

det og hjælpe andre mennesker gen-

lertid ikke kun en motivationsform

nem leveringen af offentlige ydelser.

med relevans i den offentlige sek-

Det kommer bl.a. til udtryk ved

tor. På velfærdsområder, hvor (til-

men også lavere

sygefravær.20

Sam-

tidig ses det også, at distribueret le-

Public service motivation er imid-

delse understøttes af både transak-

sygeplejersken, der tager den sund-

nærmelsesvis) identiske ydelser le-

tions- og transformationsledelse ud-

hedsforebyggende samtale, selvom

veres af privatejede organisationer,

tid,22

vist i de formelle ledelseslag på hos-

det tager ekstra

pitalet.21

peuten, der prioriterer handicap-

rumme samme potentiale. Her spil-

pede patienter, selvom disse patien-

ler den markedsstyrede kontekst

ter ofte kræver en ekstra indsats

kontra den offentlige kontekst dog

(der ikke nødvendigvis står mål med

en afgørende rolle for afvejningen

afregningen).23

af, hvordan motivationen kommer

Vigtigt at have blik for
medarbejdernes motivation
En væsentlig opgave, når vi taler
18

og fysiotera-
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kan public service motivation

til udtryk. Offentligt ansatte er ge-

tivation udskriver signifikant mindre

hofteoperationer gennemført på

nerelt mere orienterede mod at give

bredspektret antibiotika end læger

danske offentlige og private hospi-

et samfundsmæssigt bidrag, mens

med en mere patientrettet motiva-

taler.32

privatansatte fokuserer mere på at

tion.31

hjælpe den enkelte bruger/borger.28
29

Denne motivationsforskel opstår i

Forskellene i motivation er altså
ikke kun varm luft; det har reelle

høj grad gennem socialisering på

konsekvenser. Disse konsekvenser

arbejdspladsen og kan have afgø-

er dog mest markante, når vi ser på

rende adfærdsmæssige implikatio-

velfærdsydelser og adfærd, som

ner.30

ikke er reguleret af stærke professi-

Et studie af praktiserede lægers

onelle normer. Der er således ingen

medicinudskrivning har vist, at læ-

forskel på de kliniske parametre,

ger med en høj samfundsrettet mo-

når vi sammenligner for eksempel

Ingen lette styringsløsninger
Artiklen har et enkelt overordnet
budskab: der er ikke lette styringsløsninger. Styring, der ikke er tænkt
godt sammen med sundhedsområdets kompleksitet, fagprofessionalisme, public service motivation
samt det politiske behov for ansvarlighed, vil løbe ind i store problemer.
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