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FORORD 

Dette projekt er udarbejdet af Anette Arleth og Helle Hauge på 3. studieår på uddannelsen 

Master of Information Technology in Health Informatics (MI) på Aalborg Universitet i 2011. 

Den overordnede ramme for masterprojektet er ifølge studieordningen: ”Sundhedsinforma-

tik i et videnskabeligt perspektiv”. 

Projektet handler, med udgangspunkt i problematisk ledelsesinformation, om hvad der giver 

sygeplejersker og controllere mening i forbindelsen med dokumentation og dokumentati-

onsprocessen. og hvordan begrebet ”at give mening” kan afdækkes.  

For at få et aktuelt billede af en fuldstændig tidstro problematik, har vi fået hjælp af KL, IT-

koordinatorer i alle landets kommuner samt af Rasmus, Hanne, Lene, Jane, Elin og Susanne. 

Tak til jer alle – I har alle bidraget med værdifuld viden. 

 

Vejleder: Gunilla Svensmark 
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1 ABSTRACT

Problemstilling 

Projektets udgangspunkt er, at kommunerne 

som følge af de økonomifokuserede ledelses- 

og styringsmodeller og af sparekrav både ef-

terspørger - men sætter også spørgsmålstegn 

ved ledelsesinformationen fra deres elektroni-

ske omsorgsjournaler (EOJ).  Spørgsmålene er 

rettet mod udtrækkenes validitet og årsager 

til, at ledelsesinformationsbehovet ikke kan 

dækkes fyldestgørende. Tilgangen til projektet 

har været søgende og ikke mindst undersø-

gende, fordi litteraturen ikke kunne bekræfte 

vores aktuelle antagelse om en generel pro-

blematisk ledelsesinformation. Billedet af 

problemfeltets virkelighed er derfor opnået 

dels ved et interview med KL og dels en lands-

dækkende spørgeskemaundersøgelse til én IT- 

koordinator i hver af landets 98 kommuner. 

Undersøgelsen bekræftede med en svarpro-

cent på 88,8 % vores antagelse om kommu-

nernes problematiske ledelsesinformation. 

50,7 % af respondenterne svarede, at ledel-

sesinformationen var meget problematisk 

eller problematisk. 

Baggrund 

Projektet undersøger en af de potentielle 

årsager til den problematiske ledelsesinforma-

tion, som IT-koordinatorerne pegede på, nem-

lig at dele af dokumentationen ikke giver me-

ning, og disse dele derfor ikke dokumenteres. 

Nationale instanser og andre toneangivende 

aktører lancerer løbende tiltag, der skal for-

bedre ledelsesinformationen, og de under-

streger også betydningen af meningsfuld do-

kumentation. Ingen definerer dog klart, hvad 

”mening” er, hvorledes meningsfuld doku-

mentation afdækkes og ej heller, hvad der skal 

til for at give dokumentationen mening. Fokus 

i undersøgelsen er derfor på meningsdannel-

sen i forhold til at dokumentere og til doku-

mentation, dvs. datainput og dataoutput. 

Metode 

Mening afdækkes gennem kvalitative inter-

views, hvor Laddering-metoden anvendes som 

hjælp til at fremkalde respondenternes værdi-

er gennem teorien om Means-End Chain 

(MEC), og præsenteres derefter grafisk i kog-

nitive kort. Rammen for analysen af de empi-

riske data er teori om Sensemaking, og sup-

pleres med teori om translation af organisati-

onskoncepter for at belyse sygeplejerskers og 

controlleres polariserede meningsdannelse. 

 

Resultat 

Sammenholdes de to faggruppers værdier ses, 

at de er meget forskellige, og teorien om 

translation kan dels underbygge og føre for-

skelligheden tilbage til overgangen til NPM, 

som medførte et overaltskyggende fokus på 

økonomiens logik og begreber. Denne logik 

tager ikke højde for kompleksiteten og for-

skelligheden i den offentlige sektor.  

 
Konklusion 

Det er muligt via MEC-metoden, Laddering-

teknik, kognitive kort og Sensemaking at defi-

nere, hvad der giver mening i forbindelse med 

data og dokumentation for henholdsvis syge-

plejersker og controllere i kommunal ældre-

pleje. Der er klare forskelle på, hvad der giver 

mening for de to faggrupper. Forskellene er, 

at det for controlleren er data til afregning og 

ledelsesinformation, der giver mening - og for 

sygeplejersker er det faglige data, der anven-

des inden for egen gruppe, som giver mening, 

og dermed kan ses som en af årsagerne til den 

problematiske ledelsesinformation i kommu-

nerne. 
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1.1 LÆSEVEJLEDNING 

Hvor det er relevant vises en summering af afsnittets indhold i punktform. Formålet med 

disse korte overblik er dels at give en introduktion til afsnittet og et hurtigt overblik over 

budskabet. 

 

2 PROBLEMFELT 

I dette afsnit vil vi kort redegøre for: 

 De overordnede linjer i New Public Management 
 Den Fælles kommunale Digitaliseringsstrategi 
 De nationale tiltag ift. øget økonomisk styring 
 Grundlæggende karakteristika for de elektroniske omsorgsjournaler 

 

2.1 ØKONOMISK STYRING - DEN FÆLLESKOMMUNALE DIGITALISERINGSSTRATEGI 

Efterspørgslen efter ledelsesinformation i kommunerne kan ses som en følge - eller en 

del af den fremherskende virksomhedsmodel på det kommunale område, New Public 

Management (NPM). NPM er den samlede betegnelse for de styrings- og ledelsesprincip-

per, som har vundet indpas i den offentlige sektor i Danmark og i det meste af verden. 

Mange af NPM-modellerne er meget resultatorienterede, og for at måle på resultaterne, 

genereres der ledelsesinformation (Greve - 21, Offentligt Ansattes Organisationer).  

 

Der findes mange forskellige virksomhedsmodeller eller markedsorienterede styrings-

former, som kommunerne kan benytte. Herunder nævnes fem eksempler, hvortil vi kort 

knytter deres væsentligste karakteristika. (Greve – 1, Offentligt Ansattes Organisationer) 

 

 Mål - og rammestyring  større ansvar og mere frihed 

 Bestiller-Udfører-Modtager-modellen (BUM- modellen)  klarere opgaveforde-

ling og øget produktivitet 

 Traditionel kontraktstyring  fokus på mål og indsats  

                                                                 

1
 Nummerering indsat, idet der er forskellige link til de enkelte web-sider 
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 Dialogbaseret kontraktstyring  alle skal tage ejerskab 

 Områdeledelse  ledelsen samles ét sted 

Carsten Greve spår i sit indlæg, at der vil blive fokuseret mere på standardisering af ser-

viceydelser, større sammenlignelighed af omkostninger mellem offentlige og private le-

verandører samt et øget centraliseret fokus på evaluering og kontrol, herunder bench-

marking (Greve - 2, Offentligt Ansattes Organisationer). 

NPM-modellerne handler om, hvilke resultater der kan skabes for de ressourcer, der nu 

en gang er til rådighed. Denne ”value-for-money”-tankegang har i høj grad præget den 

kommunale styringstankegang og forstærkes antageligvis nu af regeringens aktuelle spa-

reforslag.(ibid) 

 

Debatten om NPM har her i landet især koncentreret sig om "djøficering2" og har handlet 

om fire faktorer: 1) manglende fokus på demokrati, herunder demokratisk brugerindfly-

delse, 2) reform er mere "snak" end "handling", at 3) modellerne indføres på vidt forskel-

lig måde, så det ikke giver mening at tale om en samlet NPM- model samt 4) usikkerhed 

om effekten af reformerne.(Greve - 3, 2002) 

 

Andre kritikere af NPM skitserer modellen som et redskab, der kan stille den offentlige 

sektor til regnskab for sit økonomiske forbrug, sine aktiviteter og sine faglige resulta-

ter.(Nicolaj Ejler et al, 2008 s. 17) 

 

Efterspørgslen efter ledelsesinformation blev intensiveret, da regeringen bebudede i for-

året 2010, at Staten skulle spare 10 mia. kr. Heraf skulle kommunerne, spare 4 mia. kr., 

og udmøntningen skulle ske ved nedlæggelse af 8000 stillinger (Børsen, april 2010).  

I forlængelse heraf lancerede KL i august 2010 en ny version af ”Den Fælleskommunale 

Digitaliseringsstrategi”, som estimerede en besparelse i 2015 på 2 milliarder kr. om året 

for kommunerne (Kommunernes Landsforening, aug. 2010, s.10)  

                                                                 

2
 Dansk Jurist og Økonomiforbund – ”djøffer” er almindeligt brug slang om cand. polit’er, økonomer o.a.  
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Det overordnede, tværgående mål for den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi er at 

skabe økonomisk råderum for kommunerne gennem effektivisering. De tværgående mål 

skal nås gennem digital ledelse på et konkurrencepræget IT-marked og gennem digital 

borgerbetjening (ibid. s.11).  

Vores fokus afgrænses naturligt til det kommunale ældreområde, som vi kender indgå-

ende, og visionen for dette område er ifølge digitaliseringsstrategien, at alle myndig-

hedsafgørelser skal IT- understøttes for at skabe kvalitet i afgørelser og effektive arbejds-

gange. Velfærdsteknologi skal bruges til at mindske behovet for arbejdskraft. Borgerne 

skal have adgang til information, skal kunne følge egne sager og skal kunne kommunikere 

digitalt - og sidst men ikke mindst - og vores interessefelt: 

- at IT skal skabe dokumentation, som understøtter politiske beslutninger og økono-

misk styring, og som samtidig er meningsfuld for medarbejderne (ibid. s.56) 

 

Indsatsområder for social- og sundhedsområdet 

Af de 5 strategiske indsatsområder, der er opsat for social- og sundhedsområdet, interes-

serer vi os primært for indsatsområdet, der fokuserer på ”Dokumentation af ældreområ-

dets sundhedsydelser og fokus på fælles mål og vurdering af effekter i indsatsen”. 

Herunder beskrives:  

”Kommunerne mangler et IT-værktøj til at dokumentere ældreområdets mange sund-

hedsydelser. De eksisterende omsorgssystemer har primært fokus på indsatser efter ser-

viceloven. En bedre dokumentation af sundhedsydelser efter sundhedsloven kræver fx 

dokumentation af diagnoser og symptomer, hvad der ikke er muligt i dag” (Kommuner-

nes Landsforening, aug. 2010, s. 62) 

Det beskrives bl.a. også i høringsversionen, at det ikke er de korrekte data, der findes i 

omsorgssystemerne, og at kommunerne ikke har adgang til alle de data, de har brug for 

(ibid. s.12 s.59 og s.62).  
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2.2 STRATEGIEN OG DE ELEKTRONISKE OMSORGSJOURNALER (EOJ)  

Tesen i strategien om de manglende og/eller ukorrekte data fra kommunernes EOJ vakte 

vores undren.  

I strategien omtales kommunernes EOJ og her følger en kort skitsering af funktionerne i 

disse. 

3 leverandører leverer hver deres andel af EOJ-systemer til de 98 kommuner. Disse 3 for-

skellige systemer genererer på forskellig vis data, der anvendes dels til dokumentation, jf. 

gældende lovgivning. Systemerne håndterer planlægning, kommunikation internt og fx 

via sundhedsdatanettet, visitation til styring og koordinering af kommunernes lokale ind-

satsområder og lokal intern økonomisk styring. Via snitflader overføres dataindberetnin-

ger til nationale kliniske databaser, der skal anvendes til benchmarking. 

Vi kender to af EOJ-systemerne indgående, men har kun overfladisk kendskab til det tred-

je system. Kommunerne har i alle 3 systemer, i forhold til mange funktioner, frie hænder 

til at træffe valg og beslutninger om lokale opsætninger, arbejdsgange og brug af syste-

merne.  

Vi formoder og ved derfor, qua vores kendskab til de to systemer, at der er forskel på, 

hvorledes data indtastes, og dermed også på hvilke data, der igen kan hentes ud af sy-

stemerne. Men at specifikke data ikke kan tastes og efterfølgende hentes ud igen i form 

af ledelsesinformation, stod vi umiddelbart uforstående overfor. 

Vi finder det væsentligt for konteksten at præsentere vores grundlæggende tilgang til 

disse sundhedsinformatiske problemstillinger, nemlig det socio-tekniske perspektiv. Vi vil 

gennem projektet flere gange referere til ”socio-teknik”. Tilgangen skitseres meget kort 

og uddybes i øvrigt ikke yderligere i dette projekt. 

2.3 SOCIOTEKNISK MILJØ (STS) 

I dette afsnit vil vi redegøre for: 

 Det socio-tekniske perspektiv opfatter teknologi og menneskelig praksis som et ligeværdigt samspil og en gensi-
dig tilpasning til hinanden 

 Kompleksiteten i sundhedsarbejdet 
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Science-Technology-Society studies (STS), er et forskningsfelt der består af en række posi-

tioner, der med afsæt i den socialkonstruktivistiske forskningstradition opfatter teknologi 

og menneskelig praksis som et ligeværdigt samspil eller som en gensidig tilpasning af 

mennesker og teknologi til hinanden. Når STS i stedet for et akademisk felt betragtes som 

en praksis anvendes ofte benævnelsen ”socio-teknisk miljø”, som vi efterfølgende vil 

bruge. (introduktion til STS s. 8)  

Nøhr og Høstgaard beskriver i det socio-tekniske perspektiv sundhedsvæsenets arbejds-

praksis og natur ved hjælp af netværk af mennesker, værktøjer, arbejdsrutiner, doku-

menter mv., der formes og bestemmes af konstituerende elementer fx sociale normer, 

rutiner og vaner, roller og værdier. Konstellationen af arbejdspraksis, de kollektive sociale 

beslutningsprocesser og de mange afbrydelser betegner sundhedsarbejdets kompleksi-

tet. (Nøhr og Høstgaard, 2004 s.9,10)    

Meget af STS-litteraturen fokuserer på det fænomenologiske niveau ift. at identificere de 

typer af socio-teknologiske interaktioner, der forekommer, når mennesker bruger IT i 

sundhedsvæsenet. STS-analyser har været med til at synliggøre, hvorfor IT-design, som er 

udviklet med gode intentioner, ender med at blive forkastet af brugere eller mislykkes, 

når teknologien møder den komplekse praksis.  (Coiera, 2007 s. 98,99)  

 

2.4 UNDERSØGELSE 1 – INTERVIEW MED KL 

I dette afsnit vil vi: 

 Kort beskrive vores tanker før mødet med KL 
 Beskrive metodisk tilgang til interviewet 
 Beskrive undersøgelsesdesign for interviewet 
 Kort præsentere resultat i form af highlights fra den viden, som vi opnåede via interviewet med KL 

Kernen i vores undren var, om KL i deres tilgang til formuleringen af strategien havde 

frembragt og baseret strategien på viden om det dataflow og de præmisser, der er 

grundlaget for ledelsesinformation. Ledelsesinformationen genereres i hver kommune af 

utallige medarbejdere, der er underlagt lokale beslutninger og som har forskellig bag-

grund, og som ikke mindst agerer i varierende kontekst i og med, at de er en del af det 

socio-tekniske miljø, der er kendetegnende for det sundhedsfaglige arbejde. 
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Målet med interviewet var at kvalificere vores problemformulering ved at få et mere nu-

anceret kendskab til den tilgang, som KL har til deres vejledning og bistand til kommu-

nerne, i kraft af den toneangivende position KL har.  

Vi bad i september 2010 KL om et møde, og fik medio oktober 2010 en times interview 

med en konsulent fra Kontoret for Social- og Sundhedsforhold i KL.  

 

2.4.1 METODISK TILGANG – UNDERSØGELSE 1 

Kort sagt var vores formål at opnå viden om og at afdække faktorer med konsekvenser 

for det ledelsesinformationsgrundlag, som kommunerne og KL havde identificeret, og 

som strategien skulle understøtte/løse. 

Vi baserede denne undersøgelse på samfundsvidenskabens fænomenologiske perspektiv 

(uddybet i metode afsnittet)og gennemfører herefter et semistruktureret interview, hvor 

spørgsmålene er struktureret således, at vi kan få belyst vores spørgsmål i forhold til stra-

tegien, men samtidig med mulighed for at følge relevante spor, der måtte opstå i løbet af 

samtalen. 

Et interview er en samtale, der har en struktur og et formål.  

Det kvalitative forskningsinterview har til formål at producere viden, primært om menne-

skers egen opfattelse af den sociale verden, som de indgår i (Kvale og Brinkmann, 2008 

s.18-19). Forskningsinterviewet forsøger at forstå verden ud fra interviewpersonernes 

synspunkt samt at udfolde den mening, der knytter sig til deres virkelighed. 

Riis beskriver, at kvalitative interviews også anvendes som metode til at få eksperters 

forklaringer eller udbygninger af dokumenters oplysninger (Riis, 2005 s.99), og med dette 

udgangspunkt anvendte vi interview som metode i undersøgelse 1 - til hos KL at få uddy-

bet oplysningerne i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi.  
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2.4.2 UNDERSØGELSESDESIGN FOR INTERVIEW - UNDERSØGELSE 1 

Som baggrund for det indledende interview udarbejdede vi en interviewguide (bilag 1). 

Guiden er udarbejdet med udgangspunkt i Kvales model (Kvale og Brinkmann, 2008), 

indeholdende forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål.  

Fokus i interviewet var dels deltagerkredsen, der deltog i udarbejdelsen af strategien, 

dels de præsenterede udfordringer i forhold til dokumentation og ledelsesinformation og 

omfanget af kommunernes deltagelse i udarbejdelse af strategien.  

Interviewet havde en varighed af en time, blev gennemført med to interviewere og én 

informant, og interviewet blev optaget på bånd. 

Vi valgte at modificere transskriberingen til kun at omfatte et referat, som interviewper-

sonen har godkendt efter en enkelt korrektur. (Referat foreligger - bilag 2) 

2.4.3 RESULTATER - HIGHLIGHTS FRA INTERVIEW MED KL - UNDERSØGELSE 1  

Resultatet af interviewet betragter vi udelukkende som en del af belysningen af problem-

feltet, og vi refererer herunder vore udvalgte highlights fra mødet: 

 KL går i front – det er sparetider, der er fokus på effektivisering, og udvikling af IT-

løsninger er et vigtigt værktøj i bestræbelserne på at opnå mere effektiv forretnings-

førelse. KL nævner bl.a., at udvikling af et sagsstyringsredskab på det specialiserede 

socialområde er prioriteret af 80 % af kommunerne, - ligesom velfærdsteknologi, 

Sundhed.dk, FMK og FSII v.2 også har stor bevågenhed.  

 Konkrete manglende data – som beskrevet i strategien, er for sundhedsområdet, 

udførerdelen, data der synliggør opgaveglidningen mellem sygehuse og hjemmesy-

geplejen samt mellem hjemmesygeplejen (Sundhedsloven) og Hjemmeplejen (Lov om 

social service) - og er en del af FSII v.2 

 AL ledelsesinformation skal have baggrund i workflows/arbejdsgange – og der skal 

arbejdes med bedre arbejdsgange. 
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 Landsdækkende udbredelse af nye metoder fordrer kompetenceudvikling.  Midler til 

implementering af nye metoder skaffes via beskrivelse af business cases til ABT- fon-

den. 

 Forudsætning for valid dataindberetning er dels standardisering og dels, at dataind-

beretningen giver mening for den enkelte medarbejder. 

 At identificere, vægte og formidle interaktionen og samspillet mellem mennesker i 

sundhedsvæsenets kollektive komplekse arbejdsprocesser - og hvordan denne inter-

aktion begrænser eller former interaktionen mellem mennesker og teknologi (det so-

cio-tekniske miljø), er ikke faktorer, der opereres med i KL Der er ingen forskel KLs di-

gitaliseringsprojekt til andre projekter i forhold til at lave gode planer, afsætte pas-

sende ressourcer mv. – altså er der her tale om almindeligt kendte organisationsfor-

andringsteorier. 

 Gevinstpotentialet for projekterne skrues for højt op – erfaringen er, at det ellers ikke 

kan lade sig gøre at få midlerne fra ABT- fonden. En særlig problemstilling er, at det 

er svært for sundhedsområdet at opgøre effekten, fordi vi her har med blødere ting 

at gøre. KL medgiver, at kritikken er berettiget - at business case potentialet er for 

stort. Gevinster modsvarer først udgifterne efter flere år. I kommunerne skal man gø-

re op med sig selv, om projektet er godt eller ej og så betragte det som et kvalitets-

projekt i stedet for et effektiviseringsprojekt.  

KL har altså fokus på effektivisering, og udvikling af IT-løsninger og udvalgte tiltag præ-

senteres kort i næste afsnit.  

 

2.5 TILTAG MED HENBLIK PÅ FORBEDRING AF LEDELSESINFORMATION 

Det er ikke kun KL, der lancerer metoder og redskaber til forbedret ledelsesinformation 

og styring af ældreområdet. Andre toneangivende aktører er fx Socialministeriet, Service-

styrelsen og Rambøll Management, og vi ønsker kort også at referere deres tiltag. Ingen 

af de nævnte tiltag behandles dog detaljeret i denne rapport, men medtages som gene-

relle, nationale tendenser.  
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1. Fælles plan/Fælles Sprog II version 2 (FSII v2) - Projektets overordnede formål er at 

forberede og understøtte udbredelsen og implementeringen af FSIIv2 på det kom-

munale sundheds- og ældreområde. Redskabet er fortsat under udvikling. Heraf for-

ventes: 

 Bedre indsats på sundhedsområdet - sammenhæng og helhed 

 Bedre dokumentationspraksis - emnebaseret dokumentation og øget struktu-

reringsgrad 

 Effektivisering af kommunikation - målretning og fokusering 

 Effektivisering af arbejdsgange – fokus på borger, opstilling af delmål for ind-

sats, synliggørelse af koordinering på tværs 

 Mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse – fokuseret kompetenceudvikling, brug 

af klassifikationer hvormed der således bidrages til refleksion og læring ift. 

Egen praksis. (KL, 2008 s.2 og 4) 

 

2. FLIS – Udvikling af et fælles system til ledelsesinformation og dokumentation i alle 

kommuner. Udviklet i et samarbejde mellem KOMBIT, KL og 26 kommuner. 

”FLIS skal i sin færdige form give mulighed for at benchmarke sig på opdaterede nøg-

letal og herved identificere effektiviseringspotentialer. Det gælder internt i kommu-

nen, hvor det bliver muligt at sammenligne institutionerne. Og det gælder sammen-

ligning mellem forskellige kommuner.“( Jan Olsen, Cheføkonom, KL /Kombit s.2)  

Kommunerne får med FLIS adgang til deres eget benchmarkingværktøj, hvor ”føde-

kæden” fra kommunernes egne systemer til data og nøgletal i FLIS er intakt og doku-

menteret. FLIS-nøgletallene er “kommunalt skræddersyede”.  FLIS-nøgletallene er ak-

tuelle. De opdateres som udgangspunkt månedligt. FLIS skal benyttes af alle kommu-

ner i 2015. (Kombit3) 

 

                                                                 

3
 Der forekommer intet årstal eller sidenummerering 
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3. ”Dokumentation og styring af hjemmesygepleje” – mhp. at synliggøre opgaveglid-

ning fra det regionale sundhedsvæsen til den kommunale hjemmesygepleje og 

hjemmepleje. 

Et fælles indsatskatalog skal implementeres i landets kommunale hjemmesygeplejer 

med det formål at sondre mellem servicelov og sundhedslov. Derudover skal der ud-

vikles effektive styrings- og dokumentationsværktøjer.(KL januar 2010 s. 5)  

”Det er KL’s opfattelse, at en BUM- model kan bidrage positivt til en bedre styring 

og dokumentation af området, men at der er en række særlige faktorer, der skal 

iagttages for at skabe en meningsfuld og kompetent model.” (ibid. s.16) 

Hermed lægges der op til en modificeret BUM- model, dvs. aktivitetsbaseret afreg-

ning. En modificeret model, fordi visitationskravet ikke er det samme som ved visita-

tioner under Serviceloven, - det er fx. ikke et krav for sygeplejen, at der skal gennem-

føres helhedsvurderinger, herunder hjemmebesøg og funktionsvurderinger(ibid. s. 

17). Derudover lægges der også op til at modificere modellen ift. hvilke opgaver, der 

skal visiteres centralt, og til diskussion af hvilke dele af den direkte og indirekte bru-

gertid (BTP- defineringer, - se også næste afsnit), der ikke skal omfattes af ydelsesbe-

skrivelserne. (ibid. s. 14) 

 

4. Der er i et samarbejde mellem Socialministeriet, Servicestyrelsen og KL i marts 2010, 

udarbejdet en ny revideret begrebsmodel til beregning af Brugertidsprocent (BTP) i 

forhold til timeprisberegning til den aktivitetsbaserede afregning. 

Modellen blev fornyet efter erkendelse af, at registrering af leveret tid til borgerne ik-

ke praktiseres/er mulig. 

BTP- modellen opgør udført tid, set i forhold til medarbejdernes tilstedeværelsestid. 

BTP opgøres i direkte tid, indirekte tid, kvalifikationstid, beredskabstid, udefineret tid, 

regulering, fremmøde og fravær. (Socialministeriet, KL og Servicestyrelsen 2010 s. 2)  

 



 

 

17 

 

5. Deloitte udgav primo 2010 publikationen ”Evidens og dokumentation i den offentli-

ge sektor: Bedre styringsredskaber kan løfte kvaliteten”, hvor temaerne er ”Hold 

hovedet koldt og hånden varm” og ”Måling skal give mere mening”. 

Heri beskrives, at måling skal give mening for alle. Udviklingen skal foregå i dialog 

mellem beslutningstagerne og fagpersonerne i velfærdssektoren og understreges af 

udtalelser fra en stribe toneangivende aktører inden for måling, dokumentation og 

kvalitetsudvikling. Udviklingen hæmmes af en modvilje mod dokumentation og må-

ling nogle steder i den offentlige sektor. Måling og dokumentation er indimellem ble-

vet opfattet som unødig administration eller bureaukrati. (Deloitte, 2010) 

 

6. Bogen ”Når måling giver mening”, introducerer ”Meningsfuld dokumentation gen-

nem resultatbaseret styring”. Forfatterne (Nicolaj Ejler et al, 2008) mener ikke, at do-

kumentation og faglighed behøver at være hinandens modsætning, men at de kan 

være hinandens forudsætning, forudsat at dokumentation og faglighed bruges intelli-

gent. (s. 22) Der argumenteres for en udfasning af den aktivitetsbaserede styring af 

den offentlige sektor til fordel for effektbaseret styring - performance management. 

Forfatterne beskriver resultatbaseret styring som et fagligt regnskabssystem, der in-

formerer faglige skøn og ledelsesmæssige beslutninger, for at sikre det bedst mulige 

grundlag for at realisere organisationens strategiske mål. 

”En resultatbaseret styringsmodel skaber data, der kan benyttes i refleksion og læring 

af både ledelse og medarbejdere. Hertil er dialogbaseret ledelse et stærkt redskab” 

(ibid., s. 233). 

Styringsmodellen baseres på resultat-/effektindikatorer, på nye management-

systemer og forandringsteorier (ibid.s.253) 

Ovenstående tiltag fra nationale instanser og andre er blot udvalgte eksempler. De kunne 

indikere en generel erkendelse af en problematisk ledelsesinformation og deraf en ikke 

optimal styring. Som det ses ”skydes der med spredehagl” – de nævnte indsatser har 

forskellige fokus. Tiltagene stiler henholdsvis mod øget standardisering, nye beregnings-

metoder, ny ledelsesmodel og nyt ledelsesinformationssystem. Vi formoder, at denne 
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spredning er en konsekvens af en kompleks problemstilling, der ikke kun består af et en-

kelt problem, og at der dermed ikke kan eller skal findes en enkelt løsning.  

 

2.6 DOKUMENTATION AF PROBLEMER LOKALT MED LEDELSESINFORMATION 

I dette afsnit vil præcisere problemstillingen gennem: 

 Visning af konkrete eksempler på problematikker, som digitaliseringsstrategien og de øvrige tiltag vil møde i 
den virkelige verden 

Vi vil tillade os at antage, at uanset digitaliseringsstrategier, modeller for beregningsme-

toder, nye ledelsesinformationssystemer eller andre overordnede tiltag, så er der pro-

blemer med ledelsesinformationen lokalt i kommunerne og dermed også på nationalt 

plan og med den ledelsesinformation, der anvendes til styring, benchmarking og til Dan-

marks Statistik.   

Referencerammerne er brede – vi har således mange forskellige erfaringer med fx at 

operationalisere og konkretisere den kommunale ledelses behov og mål gennem konfigu-

ration af systemer, beskrivelse af workflows og omsætning af arbejdsgange til klik på en 

computerskærm. Hele processen fra operationalisering til konkrete arbejdsgangsbeskri-

velser er blevet omsat i diverse undervisningsprogrammer. Disse har så igen dannet bag-

grund for de mange undervisningsseancer med medarbejdere fra de kommunale hjem-

meplejer. 

 Efter endt implementering og forankring af EOJ-systemet gik man ud fra, at det nu var 

muligt at trække data ud af systemerne til brug for opfølgning og ledelsesinformation, 

men ofte har udtrækkene blot bekræftet en mistanke om, at datavaliditeten var kom-

promitteret – enten på grund af fejl i visitationer eller leveringer eller på grund af mang-

lende dokumentation. 

Kompromitteret datavaliditet har vi selv mange erfaringer med, og vi har valgt at doku-

mentere den som stikprøver fra et af EOJ-systemernes statistikdatabase. Herunder ses 

uddata, der i to forskellige former beviser, at der er problemer med datavaliditeten og 

dermed også potentielt ledelsesinformationen. 
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Figur 1 - Ex 1 - Afregningsskabelon (1 måned 2010) 

Figur 1 viser ydelser, der er blevet visiteret til levering af diverse leverandørgrupper og 

som via denne skabelon bliver afregnet for den tid, der er blevet visiteret.  

Der er to ydelsestyper: personlig pleje (gul) og praktisk hjælp (grøn).  

Disse to ydelsestyper leveres til forskellige takster: Personlig pleje kan kun leveres til tak-

sterne ”hverdag bekvem (6-17)” af daggrupper, ”hverdag ubekvem (17-6)” af aften-

/natgrupper og ”weekend” af både dag- og aften-/natgrupper. Praktisk hjælp kan kun 

leveres til taksten ”dag” af daggrupper. 

For overskuelighedens skyld er figuren sat op, så de gule takstgrupper hører sammen 

med den gule personlig pleje ydelsestype – og den grønne takstgruppe hører sammen 

med den grønne praktisk- hjælp ydelsestype.  

Visitator skal i selve visitationsøjeblikket vælge ydelsen, den korrekte takstgruppe samt 

leverandøren. Udfører skal selv trække ydelsen ud fra leverandøren til den gruppe, der 

skal levere ydelsen. 

De røde ovaler indikerer problemerne.  

Eksempel 1: (Forkert takstgruppe i forhold til ydelsestype): 

Gruppen K Dag har fået visiteret 178,62 timers personlig pleje ud til levering i takstgrup-

pe ”dag”. Dette er en visitationsfejl, da denne ydelsestype ikke kan leveres til denne 

takst. Som det ses i kolonnen ”afregningsbeløb” genkender systemet ikke denne ydelses-
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type og takstgruppe som en kombination, der udløser en bestemt pris. Ergo tjenerudfø-

rer ingen penge på denne leverance, medmindre den opdages og rettes. 

Eksempel 2: (Forkert leverandørgruppe): 

Daggruppen K Dag har fået 67,38 timers personlig pleje i takstgruppe ”hverdag ubekvem 

(17-6)” ud til levering. Fejlen opstår, fordi udfører trækker den visiterede ydelse ud til 

den forkerte leverandørgruppe. Denne fejl kan opstå, når samme leverandør har flere 

grupper, der til sammen dækker både dag, aften og nat. Konsekvensen er, at afregnings-

beløbet til leverandøren er fejlbehæftet. 

Risikoen for fejl her vil typisk være øget ved de ydelser, der via deres ydelsesnavn ikke 

indikerer, hvornår på døgnet de skal leveres – fx ”toiletbesøg”, ”hjælp til kropsbårne 

hjælpemidler” eller ”medicingivning”. Risikoen for at udfører, placerer ydelsen forkert er 

mindre for ydelser som fx ”morgenbesøg”, ”middagsbesøg” eller ”aftenbesøg”, idet de 

blot via deres navn sender et signal til udfører om, hvilken gruppe de tilhører. 

 

Figur 2 - Ex 2 - Kontrol af akutydelser uden tid 

Figur 2 viser fejl i registreringen af akutte besøg, som medarbejderne lægger ind på deres 

PDA. På trods af muligheden for at vælge akutydelser med standardtid til besøgene, læg-

ger mange medarbejdere de forkerte, ikke-standardiserede ydelser ind og glemmer i 
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samme arbejdsgang at registrere tid på ydelsen i besøget. Konsekvensen er, at udfører 

ikke får betaling for de akutte besøg, der er registreret forkert. 

De viste eksempler er bare to ud af den store mængde ledelsesinformation, som kom-

munerne trækker ud af EOJ-systemerne, og problemerne skaleres typisk, når behovene 

for sammenstilling af data bliver komplekse, idet gennemskueligheden af fejl og mangler 

da bliver vanskeligere. 

Kompromitteret datavaliditet som konstant præmis? 

Ovenstående to eksempler på fejl vil medføre økonomiske konsekvenser. Vi antager, at 

lignende fejl vil kunne findes, i større eller mindre omfang, i alle de danske kommuners 

ledelsesinformation.  

Umiddelbart kunne det virke, som om fejlene burde være ligetil at korrigere, men som 

tidligere nævnt arbejdes der vedvarende med konfiguration af systemer, beskrivelse af 

workflows og uddannelse af plejepersonalet i forhold til indtastninger i systemerne. Vi 

erfarer imidlertid, at de ihærdige aktiviteter ikke løser problemerne, og at vigtige faktorer 

af socio-teknisk karakter overses med de konsekvenser, at problemer med datavalidite-

ten og dermed også ledelsesinformationen forbliver uløst. 

Udfordringerne skal desuden sammenholdes med det faktum, at IT i over 10 år har været 

implementeret som dagligt arbejdsredskab på det kommunale ældreområde. 

Det har ikke været muligt for os at finde dokumentation, der beskæftiger sig med disse 

aktuelle (2010-2011) udfordringer, i forhold til grundlæggende indtastninger af data ge-

nereret af social- og sundhedsmedarbejdere i den kontekst, de nu engang indgår i, når de 

vidende eller uvidende producerer data til ledelsesinformation.   

Det kan derfor virke, som om kompromitteret datavaliditet er en præmis, som alle kom-

muner lever under, og som der kontinuerligt arbejdes med. Det virker også, som om da-

tavaliditeten er en påvirkelig faktor, der er afhængig af mange forskellige forhold. I det 

følgende tegnes et billede af volumen – altså hvor mange medarbejdere der egentlig har 

en finger med i spillet, når det handler om at producere data.  
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2.7 OMFANGET AF PROBLEMET 

KL offentliggjorde pr. 22.11 2010, at der var 85.912 fuldtidsstillinger (Figur 3) besat af 

social- og sundhedsmedarbejdere i kommunerne. (KL, d. 22.11.10)  

 

 

 

 

 

 

Antallet af fuldtidsstillinger på 85.914 var baseret på faggrupperne social- og sundheds-

assistenter (SSA) og SSA-elever, social- og sundhedshjælpere (SSH) og SSH-elever, syge-

hjælpere, plejehjemsassistenter og ufaglærte medarbejdere. Fordelt på antal medarbej-

dere ses, at det handlede om 91.640 (Figur 4) personer i alt og deraf udgjorde faktisk hele 

18.509 (Figur 5) medarbejdere ufaglært arbejdskraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 - Antal fuldtidsstillinger, sept. 2010  

Kilde: Det fælleskommunale løndatakontor (FLDnet) 

Figur 4 - Antal stillinger, fordelt på medarbejdere, sept. 2010 - Kilde: Det fælleskommunale løndatakontor (FLDnet) 
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Dertil kom faggruppen af sygeplejersker, der androg godt 9000 medarbejdere, og fag-

gruppen af terapeuter, der indeholdt både fysioterapeuter og ergoterapeuter, androg 

knapt 7000 medarbejdere.  

Det kan derfor konkluderes, at antallet af medarbejdere var på den gode side af de 

100.000, og at disse ret beset, potentielt producerer data, der bruges til ledelsesinforma-

tionen. 

 

2.8 OPSUMMERING AF PROBLEMFELT 

Kommunerne står altså her i 10’erne foran store udfordringer på de områder, som vi ind-

ledningsvist og i undersøgelse 1 har berørt – nemlig øgede krav til dokumentation og krav 

om dokumentation også af administrative data, som kan benyttes til styring og bench-

marking.  

Derudover kompliceres billedet af et stigende antal ældre, der skal serviceres af et fal-

dende antal ”varme hænder”, dvs. de godt 100.000 medarbejdere, der med årene vil 

reduceres som følge af mindre årgange. Vi bemærker desuden, at omkring 20 % af med-

arbejderne, der betjener borgerne og dermed har andel i dokumentationen, er uuddan-

net arbejdskraft. 

De eksemplificerede tiltag og vores interview med KL giver os grund til at antage, at de 

toneangivende instanser ikke vægter indsigt i præmisserne for datagenerering, dvs. det 

at have et indgående, nuanceret eller fuldendt billede af den kontekst, som data genere-

Figur 5 - Antal ikke-uddannet social - og sundhedspersonale, sept. 2010 
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res i. En vægtning kunne i vores optik antageligvis give et nyttig og værdifuld ”helikopter-

perspektiv” som afsæt for nye tiltag og ikke mindst som grundlag for sparring til kommu-

nerne. Kommunerne arbejder ihærdigt og konstant på optimering af systemkonfigurati-

on, workflows, undervisning mv. - altså de gængse metoder for stringent datagenerering, 

men konteksten, som de dertil selv er en del af, vurderer vi er en uigennemskuelig og 

ukendt faktor for kommunerne.  

Vi bemærker samtidig, at flere af kilderne til de nye tiltag i flæng nævner, at dokumenta-

tionen skal give mening, men ingen definerer, hvad begrebet ”mening” dækker over, og 

hvorledes en eventuel afdækning og udmøntning af meningsfuld dokumentation kunne 

sættes i værk.  

Vi har i det foregående set eksempler på, hvor hurtigt og let det kan lade sig gøre at do-

kumentere en tvivlsom datavaliditet i de kommunale EOJ-systemer – og det er ydermere 

tankevækkende, at det netop er herfra, at de centrale, nationale databaser fodres – 

Danmarks Statistik, FLIS mv., alt sammen i forsøget på at opnå bedre ledelsesinformati-

on. 

Vi ønsker at finde ud af, om den ”skæve” ledelsesinformation, som her er dokumenteret, 

opleves som en generel udfordring for danske kommuner eller ej. 

For at komme videre i vores søgen efter virkeligheden bag ledelsesinformationen på æld-

reområdet og især for at kunne kvalificere en endelig problemformulering, valgte vi at 

foretage endnu en undersøgelse. 

 

2.9 UNDERSØGELSE 2 – SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE, IT-KOORDINATORER 

I dette afsnit vil vi redegøre for: 

 Formålet med undersøgelse 2 - spørgeskemaundersøgelsen 
 Hvordan vi arbejdede med den metodiske tilgang til spørgeskemaundersøgelsen 

Vores næste mål var at undersøge, hvorvidt de formodede problemer omkring ledelses-

information også i virkeligheden blev opfattet som et problem i de fleste danske kommu-

ner.  

Vi havde som sagt 2 formål med undersøgelsen: 
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 For det første: for at få be- eller afkræftet, at kommunerne har problemer 

med deres ledelsesinformation (vores antagelse) 

 For det andet: for at få indkredset eventuelle årsager til den antagelige 

problematiske ledelsesinformation  

 

2.9.1 METODISK TILGANG – UNDERSØGELSE 2 

Implicit i formålene ligger et grundlag for en kvantitativ undersøgelse til belysning af pro-

blemfeltet, for derved at få en afklaring af, hvorvidt vi havde ret i vores antagelse eller ej. 

Vi valgte på baggrund af formålene og det ønskede omfang af respondenter at gennem-

føre en spørgeskemaundersøgelse. 

Spørgeskemaer og surveys har til formål gennem repræsentative stikprøver at få indsigt i 

”den offentlige mening”. Denne type egner sig ikke til dybdegående undersøgelser, men 

ideen er, at de skal give et overbliksbillede af, hvordan bestemte holdninger og adfærd 

fordeler sig i populationen. (Ole Riis, 2005 s.121). 

Spørgeskemaer kan anvendes før andre metoder; eksplorerende for at få klarhed over en 

problemstilling (hvor, hvad, hvem er problemet) - eller efter andre metoder, for at kvanti-

ficere, når man kender udfaldsrummet for svarene (A. M. Høstgaard, 2010). 

Udformningen af spørgsmålene beror på problemformuleringen, men idet vi kun havde 

vores initierende antagelse, anvendte vi den i udformningen.(Ole Riis, 2005 s.124). 

Indsamling af data vha. spørgeskemaer kan foregå på flere måder – ved postomdelte 

spørgeskemaer, ved telefoninterviews, ved personlige interviews, og via web-baseret 

spørgeskema.  

Der er fordele og ulemper ved hver enkelt metode:  

 De postomdelte har tendens til lav svarprocent, og ikke alle mennesker har 

nemt ved at forstå skriftlige spørgeskemaer. 

 (Telefon-) interviews giver mulighed for at stille opklarende spørgsmål, men 

det kan være svært at holde koncentrationen i en telefonsamtale.  
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Brug af de web-baserede spørgeskemaer stiller samme krav til klarhed ved udformning af 

spørgsmål og svarmuligheder som postomdelte – men respondenterne kan ikke stille 

opklarende spørgsmål. Dataindsamling som web-baserede surveys er derfor mest veleg-

net, når undersøgelsen angår en klart afgrænset population, som er vant til at bruge pc, 

som er motiveret for at deltage og som har regelmæssig adgang til nettet. (ibid. s. 146- 

147) 

I surveys benyttes et standardiseret, struktureret skema, som alle respondenter skal sva-

re på. Som regel er der på forhånd fastlagte svarkategorier og muligheder – altså lukkede 

svar. (ibid. s. 121) Denne fremgangsmåde sikrer kontrol med de stillede spørgsmål og 

letter den efterfølgende behandling af data. (ibid. s. 122) 

Udformning af spørgsmålene bestemmes først og fremmest af problemformuleringen, og 

hvad man ønsker at undersøge – men i selve konstruktionen tages desuden udgangs-

punkt i respondenternes eget sprog (ibid. s. 124). Ofte betyder det, at forskeren forsøger 

at rekonstruere respondentens overvejelser og tanker, når han/hun bliver konfronteret 

med spørgsmålet. Det er centralt, at respondenten skal kunne opfatte og forstå menin-

gen med spørgsmålet for at kunne hente egen viden og erindring, bedømme svarmulig-

heder og dermed vælge et passende svar. (ibid. s. 128) 

 

2.9.2 DESIGN AF SPØRGSMÅL - UNDERSØGELSE 2 

I dette afsnit arbejder vi videre med: 

 Vores antagelse: At de fleste danske kommuner har problemer med datavaliditeten og ledelsesinformationen på 
ældreområdet 

 En præsentation af effektmål, associationsmål og modificerende faktorer – strukturering og sikring af svar på 
det, som vi ønskede at undersøge 

Design og layout af et spørgeskema kan umiddelbart synes lettilgængeligt, men viser sig 

meget hurtigt at være overordentligt vanskeligt, og derfor brugte vi en model skitseret af 

Kirstine Münster til at fokusere og strukturere udformning af spørgsmålene ved at opstil-

le effektmål, associationsmål og modificerende faktorer. 

Formålet var naturligvis at drage nytte af andres erfaringer med spørgeskemaundersø-

gelser. 
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De enkelte kategorier defineres af Kirstine Münster således på (Kirstine Münster, 1996, s. 

80-81): 

 Effektmål er målet for den tilstand/den tese, der undersøges  

 Associationsmål/ekspositionsmål er mål for de faktorer, der ønskes belyst som 

mulige årsager til effektmålene 

 Modificerende faktorer er faktorer, som kan tænkes at modificere eller influere 

den eventuelle sammenhæng mellem associationsmål og effektmål 

Vi havde et sæt antagelser, der kunne være kernen i problemstillingen, og disse ønskede 

vi afprøvet.  Kernen i dette projekt blev naturligt omsat til effektmål. Associationsmål 1 er 

formuleret ud fra instansernes udtalelser om meningsfuld dokumentation og måling. 

Associationsmål 2 er formuleret ud fra vores viden om det socio-tekniske miljø, bl.a. be-

skrevet af Coiera mf. 

Den procentuelle sats for det overordnede undersøgelsesspørgsmål (effektmål 1), altså 

hvorvidt kommunerne har problemer eller ej, er sat arbitrært ud fra, hvad vores egen 

vurdering af, hvad grænsen for generaliserbarhed af undersøgelsen er. Grunden hertil er, 

at vi ikke har kunnet finde dokumentation for en bestemt grænse for generaliserbarhed. 

Effektmål 2 og 3 er en direkte konsekvens af effektmål 1, hvorfor den procentuelle sats 

derfor er den samme. De øvrige procentuelle satser er vores formodede bud på omfan-

get af problematikkerne.  

Numrene i parentes herunder relaterer til spørgsmålsnummeret i resultaterne af spørge-

skemaet, som ses i bilag 3. 

 

2.9.3 EFFEKTMÅL  

Effektmålene er vores antagelser om kommunernes problematiske ledelsesinformation, 

som vi ønsker at verificere.  

1. At mindst 50 % af de danske kommuner angiver at have generelle problemer 

med generering af ledelsesinformation  
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2. At ca. 50 % ikke er tilfredse med resultaterne af ledelsesinformationen på æld-

reområdet  

3. At ca. 50 % af kommunerne lever med risiko for at træffe ledelsesmæssige be-

slutninger på baggrund af ikke-valide data  

Effektmålene belyses ved at undersøge: 

 Hvor problematisk/uproblematisk kommunerne generelt vil beskrive genere-

ringen af deres ledelsesinformation (spg.19) 

 Hvor tilfredse/utilfredse kommunerne er med resultaterne af deres ledelses-

information (spg.20) 

 Hvor enige/uenige kommunerne er i, at der er risiko for, at ikke-valide data 

lægges til grund for ledelsesmæssige beslutninger (spg.15.8) 

 

2.9.4 ASSOCIATIONSMÅL  

Associationsmålene er de årsager, som vi ser som grundlæggende, hypotetiske årsager til 

kommunernes problemer med ledelsesinformation: 

1. At ca. 25 % af IT-koordinatorerne svarer, at medarbejderne ikke oplever, at de 

udfører meningsfuld og vedkommende dokumentationen  

2. At ca. 25 % af IT-koordinatorerne svarer, at medarbejderne ikke ser datainput 

som deres kerneopgave  

Associationsmålene belyses ved at undersøge, hvor enige/uenige, kommunerne er i:  

 At dele af dokumentationen ”giver ikke mening” for medarbejderne og det gør, at 

de ikke dokumenterer (spg.15.4) 

 At medarbejdere ser ikke datainput som en del af deres kerneopgaver (spg. 15.3) 

 

2.9.5 MODIFICERENDE FAKTORER  

De modificerende faktorer ser vi som de tiltag, der kan synes modificerende for målet om 

at bedre ledelsesinformationen, altså det, som kommunerne allerede gør i dag i form af 
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at afhjælpe årsager til problemerne med ikke stringent/manglende brug af EOJ-

systemerne. Det kan være intervention gennem metodemæssige eller organisatoriske 

tiltag som fx undervisning og revidering af arbejdsgange og/eller intervention gennem 

tekniske tiltag som fx ændret systemopsætning.  

Til belysning af de modificerende faktorer formulerede vi nedenstående undersøgelses-

spørgsmål til respondenterne og bad om angivelse af deres enighed/uenighed i: 

 Tilstrækkelig tid og viden om arbejdsgange som sikring af datadisciplin (spg.15.1, 

15.5 og 16.10) 

 Standardisering af data som parameter for sikring af datavaliditeten (spg.16.3 og 

16.5) 

 Undervisning som parameter for bedre datadisciplin og datavaliditet (spg.15.2, 

16.7 og 16.8) 

 At kommunerne har eller overvejer at anskaffe BI, for at kunne drille dybere i data 

og derved bl.a. lokalisere fejl (spg.11 og 12) 

 At kommunerne ser anskaffelse af BI som parameter for sikring af datavaliditet 

(spg.15.11 og 16.5) 

 Manglende ledelsesmæssig forståelse og bevågenhed som parameter ift. at sikre 

input og dermed også output (spg.15.6, 15.7, 15.9, 15.10, 16.1 og 16.2) 

 Nye/ændrede system- eller metodemæssige tiltag til at sikre understøttelse af 

meningsfuld dokumentation (spg.16.4 og 16.9) 

Til belysning af tiltag og effekt i praksis spurgte vi respondenterne:  

 Hvorvidt kommunerne har foretaget ovenstående tiltag indenfor 2009-2010, hvil-

ke tiltag og med hvilken effekt (spg.17 og 18) 

Derudover kunne følgende faktorer ses som mulige modificerende faktorer og samtidig 

som analyseparametre, som respondenterne også blev bedt om at besvare: 

 Hvilken EOJ- leverandør kommunen har (spg.8) 

 IT-koordinators uddannelsesniveau og erfaring (ansættelse) (spg.3 og 4) 

 At kommunestørrelse kan have betydning som parameter for professionalis-

me/fokus på datainput og dataoutput (spg.5) 
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Vi havde nu konkretiseret undersøgelsens fokus ved hjælp af effektmålene og associa-

tionsmålene, og kunne således gå videre med at designe spørgeskemaundersøgelsen. 

 

2.9.6 DESIGN AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN - UNDERSØGELSE 2 

I dette afsnit redegøres for: 

 Design af spørgeskemaundersøgelsen 
 Overvejelser omkring valg af population 
 Bias 
 Design af selve spørgeskemaet 
 Pilottest af spørgeskema  

Design af spørgeskemaet 

For at opnå en høj svarprocent, måtte vi først sikre, at spørgsmålene var så vedkommen-

de som muligt og dernæst så korrekt og kort formulerede som muligt.  

Under udarbejdelse af spørgsmålene blev centrale begreber, som naturligt indgår i IT-

koordinatorernes hverdag og sprogbrug, anvendt. Fx er ord som ”datavaliditet” og ”da-

tadisciplin” naturlige begreber, som ingen eller meget få IT-koordinatorer vil studse over. 

For at sikre ens forståelse af de centrale begreber tilføjede vi definitioner og forklaringer 

af disse under selve spørgsmålet.   

Spørgsmålene blev sorteret efter type, således at de faktuelle, der omhandlede køn, al-

der, anciennitet, EOJ-leverandør og andre konkrete spørgsmål skulle besvares først – 

dernæst kom de attitudemæssige spørgsmål, altså spørgsmål til holdninger, normer og 

værdier ift. problemfeltet.  

Population 

De faggrupper, der var i spil ved udvælgelse af population, var ledere, medarbejdere og 

IT-koordinatorer. De har hver deres behov og interesser i at få et korrekte data-input 

omsat til et så retvisende billede som muligt, når data trækkes ud som statistikker og 

ledelsesinformation.  

Omdrejningsfigurerne i denne proces, vurderede vi, var IT-koordinatorerne, da det som 

tidligere nævnt er dem, der operationaliserer krav til data. Det er også dem, der til en vis 

grad konfigurerer systemerne, så de rette data kan registreres – og i sidste ende har de 
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ligeledes føling med både undervisning og opfølgning, såvel som datadisciplin og datava-

liditet.  

IT-koordinatorerne besidder således en viden om henholdsvis ledelsens krav og forvent-

ninger til EOJ-systemerne og deres uddata – og om medarbejdernes formåen og proble-

mer ift. brug af IT- værktøjer i arbejdsrutinerne. 

Sidst, men ikke mindst var det vores formodning, at IT-koordinatorerne er den medar-

bejdergruppen med suverænt mest erfaring med træk af statistik og ledelsesinformation 

på ældreområdet. 

IT-koordinatorernes arbejdsdag foregår som regel foran eller i umiddelbar nærhed af en 

computer. De begrænses ikke af nedsat adgang til eller dårligt kendskab til IT i besvarel-

sen af et IT-baseret spørgeskema – og derfor antog vi, at svarprocenten ikke vil blive på-

virket negativt af, at spørgeskemaet skulle besvares elektronisk. 

Vi valgte at sende et elektronisk spørgeskema ud til én IT-koordinator i hver af de 98 

kommuner.  

Bias 

Der vil være risiko for bias i det omfang, at en IT-koordinator føler sig ramt af spørgsmål, 

som på en eller anden måde kan risikere at stille ”hendes kommune” i et dårligt lys. Selv 

om undersøgelsen var anonym, var vi opmærksomme på den faktor, der kunne kaldes 

”faglig stolthed”, og som eventuelt kunne være medvirkende til, at nogle respondenter 

ikke svarede, hvad de oplever/ser/hører af problemer – men hvad de ved eller tror, deres 

kommune gerne ser/hører på dette felt.   

Vi kunne selv være bias i den forstand, at nogle af respondenterne kender os gennem 

vores arbejde og kontaktflade i øvrigt i forskellige sammenhænge som kunder med den 

samme EOJ- leverandør. Andre igen havde absolut ingen relationer til os. Vi så os ikke i 

stand til at bedømme, hvorvidt eller i hvor høj grad disse forhold ville kunne påvirke 

svarprocenten og/eller resultatet af undersøgelsen – blot kunne vi konstatere, at bias må 

siges at kunne være til stede på dette grundlag. 
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Bias kan også opstå ved, at vi havde opstillet spørgsmålene ud fra vores forforståelse for 

fx årsager til udfordringer/problematikker i forhold til ledelsesinformation - og at vi der-

med ubevidst ikke åbnede op for respondenters input og eventuelle nye viden fra virke-

ligheden. Det faktum, at vi havde valgt ikke at inkludere fritekstfelter kunne få nogle re-

spondenter til at opgive/undlade at svare – eventuelt fordi de så, at de svarkategorier, 

som de ønskede at benytte, ikke var en del af spørgeskemaet. Alternativt kunne de fra-

valgte fritekstfelter give anledning til bias eller fejlagtige data, hvis nogle respondenter, 

evt. pga. manglende interesse eller irritation, svarede tilfældigt i de foruddefinerede 

valgmenuer.  

Skemaets opbygning 

Selve opbygningen af spørgeskemaet har en grundlæggende betydning for, hvordan det 

opfattes og derfor også for, hvilke svar der afgives. Der indledes ofte med spørgsmål, der 

skal vække respondentens interesse og i det hele taget rette opmærksomheden mod 

emnet. Førstehåndsindtrykket er ofte bestemmende for, hvordan spørgeskemaet opfat-

tes, og de første spørgsmål vil derfor præge opfattelsen af de øvrige spørgsmål. Faktuelle 

spørgsmål lægges ofte i starten med det formål at give respondenten et bedre grundlag 

for at kunne besvare de efterfølgende spørgsmål. Misforståelser kan til en vis grad be-

grænses ved at samle spørgsmål om samme emne i klynger for derved at kunne gå i dyb-

den med det emne. Følsomme spørgsmål stilles til sidst. (Ole Riis, s. 145)  

I relation til vores aktuelle undersøgelse ville de følsomme spørgsmål, så som hvad kom-

munerne helt konkret har gjort for at forbedre ledelsesinformationen, blive stillet til 

sidst.  

Dernæst udformede og planlagde vi kodning af spørgeskemaet ud fra vores kendskab til 

respondenterne og deres arbejde. Nedenstående delelementer indgik i vores overvejel-

ser og valg: 

Sideskift for hvert spørgsmål 

For overskuelighedens skyld skal respondenten kun præsenteres for ét spørgsmål ad 

gangen, og der skal klikkes for at komme videre til næste spørgsmål. På en bjælke ne-

derst på siden ses en procentvis angivelse af, hvor langt man er kommet i besvarelsen. 
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Fravalg af fritekst 

I erkendelse af at fritekst er meget svær at behandle elektronisk i en kvantitativ undersø-

gelse, valgte vi at undlade felter, hvori respondenter kan angive bemærkninger eller an-

den fri tekst. Ulempen kan være, at nogle respondenter kan opleve det svært at komme 

til at give korrekt og passende svar i forhold til sin virkelighed og kan som nævnt ovenfor 

derved udgøre bias. 

Manchetter 

Manchetter (fig. 6) kan benyttes som sidehoved til at indsætte forklarende tekster. Vi 

benyttede os af en manchet forud for det første spørgsmål til at gøre opmærksom på, at 

centrale termer vil blive fremhævet og forklaret undervejs i spørgeskemaet. Ligeledes 

indgår en manchet på den sidste side, hvori vi takkede for deltagelsen i undersøgelsen. 

 

Figur 6 - Indledende manchet 

Filtre 

Da det ikke er alle spørgsmål, der er relevante at svare på for alle respondenter, kan der 

indlægges såkaldte filtre med det formål at undgå at stille unødvendige spørgsmål til re-

spondenter, for hvem de ikke er relevante. (Ole Riis, s. 130) 

Vi forholdt os således til, at visse spørgsmål kunne ”springes over” - fx afgjorde udfaldet 

af respondentens svar på ét spørgsmål, at et andet spørgsmål i rækken ikke længere var 

relevant at svare på for netop den respondent.  

Et eksempel: hvis respondenten svarer nej eller ved ikke til spørgsmålet Har jeres kom-

mune et BI-system eller overvejer I at anskaffe et? - så er næste spørgsmål i rækken ikke 

længere relevant - Hvad er grunden til, at jeres kommune har anskaffet/overvejer at an-

skaffe et BI-system? 
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Der blev også lagt spring ind med det formål at afslutte respondentens svarafgivelse, hvis 

det viste sig, at respondentens kommune ikke faldt ind under problemfeltet. Fx hvis der 

afgives et svar nej på spørgsmålet om, hvorvidt kommunen fra deres EOJ/BI producerer 

ledelsesinformation på ældreområdet (fig. 7), så vurderes respondenten ikke længere i 

målgruppen for vores undersøgelse, og respondenten ledes hen til slutmanchetten. 

Med baggrund i ovenstående indlægges ”spring” på forhånd i skemaet for at gøre det så 

glidende og relevant en oplevelse som muligt at svare på. 

 

Figur 7 - Filtre – her vises, at såfremt respondenten svarer "nej" eller "ved ikke" til spm. 9, bliver han ledt til afslutningsmanchetten 

(grøn linje) 

Validering 

Ordet validering dækker i denne forbindelse over forskellige meninger – først og frem-

mest en generel validering af spørgeskemaet som helhed, som indbefattede at afprøve 

skemaet i pilottest for at teste svarmuligheder. Var de passende? Forståelige? Manglede 

der svarmuligheder? Var sprog, termer og meninger letbegribelige og relevante?  

Vi ønskede også at teste, hvor lang tid det tog testerne at svare på skemaet, for at kunne 

angive et korrekt estimat over varigheden af besvarelsen til respondenterne ved distribu-

tion. 
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Den anden side af begrebet validering henholder sig mere striks til de tekniske opsæt-

ningsmuligheder, som vi har arbejdet med i SurveyXact. Her har valideringer til formål at 

give støtte til respondenten under besvarelse, fx ved at komme med påmindelser om 

manglende besvarelser og at kontrollere, om respondenten svarer fyldestgørende på 

spørgsmål og svarmuligheder. (SurveyXact håndbog s.91) 

Vi valgte at benytte mulighederne for validering ved at gøre spørgsmålene obligatoriske 

at svare på (fig. 8), dvs. at programmet blev sat op til at prompte respondenten for et 

svar, såfremt han/hun i første omgang havde valgt at springe spørgsmålet over. Denne 

strategi forudsætter dog en meget nøje gennemgang af spørgeskemaets opsætning for 

derved at sikre, at alle svarmuligheder er udtømmende – fx også ved at der kan svares 

”ved ikke” eller ”andet”. 

 

Figur 8 - Valideringer i spm. 13: Heraf ses, at svarkategorien ”Ved ikke” ikke kan vælges sammen med andre svarkategorier i et 

spørgsmål, der ellers godt kan vælges flere svar til. Fluebenet ud for ”Skal udfyldes” angiver, at respondenter vil blive promptet for 

et svar, såfremt han forsøger at gå videre uden at afgive svar. 

Randomisering 

Vi benyttede en anden af SurveyXacts indbyggede muligheder, idet vi relevante steder 

benyttede os af muligheden for at randomisere svarmuligheder. En randomisering af 

svarmuligheder (fig. 9) indebærer, at systemet sørger for at tilbyde svarmuligheder i en 

forskellig rækkefølge for hver respondent. Randomisering af svarmuligheder har til for-
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mål at imødegå den tendens, som mange respondenter har, til at afkrydse kun de øverste 

svar i en række af muligheder. (ibid s. 105) Metoden tilbyder måske ikke en total elimine-

ring af den bias, som den beskrevne tendens medfører, men den nedsætter dog risiko for 

en overrepræsentation af de øverste svar, alene ved bias. Vi benytter os også af mulighe-

den for at undlade randomisering af nederste svarmulighed, når den består af ”Andet” 

eller ”Ved ikke”, idet vi ikke ønsker, at respondenter skal blive mødt med en af disse 

svarmuligheder som den øverste. 

 

 

 

 

 

 

 

Anonymisering 

Vi gjorde i mailteksten, der ledsagede spørgeskemaet, opmærksom på, at undersøgelsen 

var anonym, og at enhver person- eller kommunehenførbar oplysning vil blive fjernet, 

inden den endelige rapport foreligger. 

Valg af testpersoner 

Spørgeskemaet blev testet over tre dage af 10 personer, som vi på forhånd havde lavet 

en aftale med. Kun til dette formål blev skemaet forsynet med et fritekstfelt under hvert 

spørgsmål, som testerne kunne kommentere i. Efter testperioden blev felterne fjernet 

igen.  

Figur 9 - Randomisering i spm. 13: Her ses, at flueben i ”randomiser svarmuligheder” vil sørge for at præsentere svarmulighederne i 

en tilfældig rækkefølge for hver respondent. Endvidere vil flueben i ”randomiser ikke sidste svarmulighed” (her ”Ved ikke”)undlade 

muligheden for, at netop denne svarmulighed kan blive præsenteret øverst. 
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For at sikre den optimale udformning af spørgeskemaet, inden det blev sendt ud til 

kommunerne, blev pilottesterne valgt ud fra bestemte kriterier. Der blev således sikret 

repræsentation fra følgende tilgange:  

 Faglig tilgang (IT-koordinator, typisk garant for korrekt input og korrekt anvendte 

termer) 

 Leder-tilgang (typisk modtager af ledelsesinformation, ofte direkte kontakt med 

brugerne, der leverer input) 

 Statistik/ BI-bruger tilgang (for at sikre korrekt IT-terminologi) 

 Metode-tilgang (DJØF’ere, der har erfaring med udformning af spørgeskemaer)  

Opfølgning på pilottest 

Opfølgningen på pilottesten betød justering af det endelige spørgeskema, bl.a. blev nogle 

termer skiftet ud. Et eksempel: et spørgsmål om har I afviklet undervisning blev omfor-

muleret til har I gennemført undervisning, idet ordet afviklet kunne forstås som ”er I 

holdt op med at undervise”.  

I forløbet efter pilottesten brugte vi tid på at gennemgå analysemulighederne i Survey-

Xact med de data, som pilottesten gav os. Det var vigtigt at få overblik over, om spørge-

skemaets opsætning gav os mulighed for de forventede dataudtræk, eller om der skulle 

yderligere justeringer til. Efter endt tilpasning blev det færdige spørgeskema distribueret 

til respondenterne.  

Plan for distribution og rykkeprocedure 

Spørgeskemaundersøgelsen løb i perioden 6.-16. december 2010, og den 13. december 

sendtes der rykkere ud til respondenter, der ikke havde afgivet svar, eller som kun har 

afgivet nogle svar i håb om at få svarprocenten så højt op som muligt. 

 

2.9.7 RESULTAT AF DEN LANDSDÆKKENDE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 

Dette afsnit indeholder følgende: 

 En præsentation af IT-koordinatorernes svar på effektmål og associationsmål   
 En delkonklusion, der leder hen til projektets endelige problemformulering 
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Vi analyserede den indsamlede empiri i lyset af de formulerede effektmål og associa-

tionsmål, som definerede undersøgelsens fokus. I det følgende fremstilles de resultater, 

der relaterer direkte til de nævnte mål, og resten af resultaterne fra undersøgelsen, kan 

som nævnt ses i bilag 3. 

Svarprocenten på undersøgelsen var 88,8 %, hvilket giver os belæg for at generalisere på 

effektmålene, hvilket beskrives senere. Vi vil gøre opmærksom på, at svarprocenten på 

de 88,8 % skal ses på baggrund af alle, der overhovedet har afgivet svar (87 responden-

ter) . Det er imidlertid ikke alle respondenter, der har afgivet svar på samtlige spørgsmål. 

Som det ses i nedenstående, udvalgte spørgsmål, er der et maksimalt antal respondenter 

på 70, hvilket vil svare til en svarprocent på 71,4 %.  
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Vi præsenterer nu resultaterne op mod de effekt- og associationsmål, som vi opstillede 

inden undersøgelsen.  For overskuelighedens skyld sættes analyseresultaterne op i ne-

denstående skema, og svarene på de 3 effektmål og de 2 associationsmål vises i den 

grønne kolonne. 

 

Figur 4 - Respondenternes svar på effektmål og associationsmål 

 

 

Figur 10-14 – Svarfordelingen på effekt- og associationsmål 
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2.9.8 DELKONKLUSION PÅ SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN 

Som det ses af resultaterne i fig. 15, ligger den procentuelle besvarelse af spørgsmålene 

kategoriseret som effektmål højere for to af spørgsmålene end de estimerede resultater.  

Estimeringen blev foretaget i et forsøg på at definere en klar grænse, der, - hvis den blev 

overskredet af undersøgelsesresultaterne - i høj grad ville kunne underbygge, at vores 

antagelse om den generelt ”skæve” ledelsesinformation i de danske kommuner, var kor-

rekt. 

50,7 % angiver, at generering af ledelsesinformation er problematisk, 60 % af responden-

terne mener, at der er risiko for, at ikke valide data ligger til grund for ledelsesmæssige 

beslutninger, mens kun ca. 20,2 % af respondenterne ikke er tilfredse med resultaterne 

af deres ledelsesinformation. Umiddelbart ville vi have forventet en tydeligere overens-

stemmelse mellem graden af oplevede problemer og graden af oplevet tilfredshed med 

resultaterne. 

Figur 15 - Resultater af spørgeskemaundersøgelsen holdt op mod effektmål og associationsmål 
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Flere forhold kan have påvirket den lave utilfredshed med ledelsesinformationens resul-

tater. 

En grund kunne være bias i form af ”ærekærhed” hos IT-koordinatorerne. 

Det kan skyldes, at problemerne med indtastning og udtræk af data er besvaret under 

spg. 19, og konsekvenserne i kraft af ikke valide data som grundlag for ledelsesbeslutnin-

ger er besvaret i spg. 15.8, og at koordinatorerne måske derfor besvarer spg. 20 ud fra 

den bearbejdning og præsentation af udtrækkene, som vi formoder, at de efterfølgende 

foretager, og de herefter er tilfredse med det materiale, som de leverer videre til tolkning 

og anvendelse hos ledelsen.  

Det er måske heller ikke uvæsentligt at hele 34,8 % er hverken tilfredse eller utilfredse, 

mens 42 % er tilfredse/meget tilfredse. 

Vi mener dog godt, at vi kan generalisere på IT-koordinatorernes svar. Som tidligere 

nævnt er populationen repræsenteret ved én IT-koordinator fra hver kommune. IT-

koordinatorerne er den medarbejdergruppe, der ifølge vores erfaringer, har størst indblik 

i generering og validering af ledelsesinformation.  

Vi finder det dog væsentligt at påpege, at IT-koordinatorerne - i forhold til svarene på 

associationsmålene - udtaler sig på vegne af de medarbejdere, der indtaster data. Der er 

givetvis ikke nogen tvivl om, at koordinatorerne har en god føling med eventuelle årsager 

til de skitserede problemer, men for at få det virkelige billede af datainput og dokumen-

tation, er det naturligvis essentielt at spørge de medarbejdere, der rent faktisk selv indta-

ster data.   

Som det ses af resultaterne i fig. 15, ligger den procentuelle besvarelse af spørgsmålene 

kategoriseret som associationsmål, dvs. formodede årsager til effektmålene, også væ-

sentligt højere end estimeret, og vi antager derfor fortsat, at associationsmålene kan 

være årsager til problemerne med ledelsesinformationen.  
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3 AFGRÆNSNING OG PROBLEMFORMULERING 

I dette afsnit gennemgås følgende: 

 Opridsning af de potentielle årsager til kommunernes problemer med ledelsesinformation 
 Opridsning af vores bevæggrund for at analysere ”at give mening” (Sensemaking) 
 Kort introduktion til udvælgelsesprocessen, da undersøgelsesfelt og relevante informanter skulle findes 
 Kort introduktion til sygeplejersker og deres dokumentationspligt 
 Kort introduktion til controlleres funktionsområde 
 Problemformulering og begrebsafklaring 

Vi står nu med to potentielle årsager til, at kommunerne har problemer med ledelsesin-

formation: 

 Medarbejderne ikke ser datainput som deres kerneopgave 

 Dele af dokumentationen giver ikke mening for medarbejderne, der derfor ikke 

dokumenterer 

Begge potentielle årsager har interessante karakterer, og begge kunne være en undersø-

gelse værdig, men kun en af de potentielle årsager er muligt at undersøge i dette projekt. 

67,1 % af IT-koordinatorerne svarede, at medarbejderne ikke ser datainput som deres 

kerneopgave. Svaret ligger procentuelt klart højest og kunne være en faktor at vælge ud 

fra. Men da vi valgte at medtage denne formulering som en svarkategori i spørgeskema-

et, var det med baggrund i vores viden fra vores eget 2.årsprojekt ”Når PDA’en rammer 

virkeligheden”. I det projekt placerede vi PDA’en som en del af det socio-tekniske miljø 

og belyste det heterogene netværk og sundhedsarbejdets natur (STS).  

På samme vis kunne dokumentation ses i det socio-tekniske perspektiv, og en sådan ana-

lyse vil være højaktuel, fordi den socio-tekniske problemstilling er aktuel alle steder, hvor 

mennesker og teknologier interagerer.  

Men – vi ser på baggrund af sidste års analyse derfor en udfordring i den anden potenti-

elle årsag, - nemlig at ”dele af dokumentationen giver ikke mening for medarbejderne, 

der derfor ikke dokumenterer”, som hele 54,3 % så som potentiel årsag til kommunernes 

problemer med ledelsesinformation. Samtidig nævner flere af de toneangivende aktører 

på ældreområdet, at dokumentationen skal give mening, uden at de umiddelbart forhol-

der sig til begrebet og uden at de præciserer, hvad der menes med det. 
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 At give mening – Sensemaking 

Vi vælger derfor at analysere begrebet ”at give mening” i relation til de datainput, der er 

nødvendige for at generere den eftertragtede ledelsesinformation. Vi er usikre på, om vi 

og alle andre - eksempelvis nationale instanser og øvrige aktører, - der argumenterer for, 

at dokumentation skal give mening -, ret beset ved hvad vi taler om, endsige om alle har 

samme opfattelse af, hvad der giver mening i relation til datainput.  

Indeholdt i svarmuligheden fra spørgsmålet er desuden endnu et problem: at medarbej-

dere undlader at dokumentere, hvis det, de skal dokumentere, ikke giver mening. For fx 

sygeplejersker er det et problem, idet de har dokumentationspligt.  

Dokumentationspligten beskrives i autorisationsloven kap. 6, stk. 2 og stk. 3:   

”Stk. 2. Patientjournalen skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for en god 

og sikker patientbehandling. Oplysningerne skal journalføres så snart som muligt efter 

patientkontakten. Det skal fremgå, hvem der har indført oplysningerne i patientjournalen, 

og tidspunktet herfor. 

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen fastsætter regler om patientjournalens indhold og andre plig-

ter vedrørende journalføring.” 

(Jørgensen, Retsinformation, 2008) 

Idet sygeplejerskerne er underlagt denne lovgivning, vælger vi derfor at undersøge be-

grebet at give mening hos en gruppe sygeplejersker. Vi vurderer, at 2 sygeplejersker fra 2 

forskellige kommuner, i alt 4 sygeplejersker, er et realistisk antal informanter indenfor 

projektets rammer. 

Rambøll Management udtaler sig bl.a. også som nævnt tidligere om at give mening. Her 

bruges meningsfuldheden i forhold til målinger, dvs. ledelsesinformation. Derfor er vi 

også nysgerrige på, hvad der i forhold til data og dokumentation giver mening for de 

medarbejdere, der bearbejder og videreformidler ledelsesinformationen som dokumen-

tation til ledelsen – altså de kommunale controllere. 

Stillingsbetegnelsen controller er fulgt i kølvandet på NPM, og en controller skal, ud over 

at være fagligt velfunderet inden for regnskab og driftsøkonomi, også skal have kendskab 
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til de mere ”bløde” elementer, som har indflydelse på, om ideer og tiltag accepteres og 

gennemføres af organisationen (Bukh, 2005 s. 1 )  

Vi vælger at undersøge begrebet at give mening hos en gruppe controllere og vurderer, 

at én controller fra 2 forskellige kommuner vil være et tilstrækkeligt og realistisk antal 

informanter inden for projektets rammer. 

Undersøgelsesfeltet afgrænses yderligere ved at sammenstille data fra spørgeskemaun-

dersøgelsen, nemlig parameteren ”kommunestørrelse” og parameteren ”respondenter, 

der finder ledelsesinformationen meget problematisk/problematisk” og som har svaret, 

at dokumentationen ikke giver mening for medarbejderne, der så ikke dokumenterer. Så-

ledes afgrænser vi til et antal kommuner, som vil være potentielle undersøgelsesobjek-

ter. 

Vi forespurgte herefter 2 af kommunerne fra datasammenstillingen, og begge kommu-

ner, som vi ikke kender personligt, indvilligede i at lade os undersøge, hvad der giver me-

ning i forhold til data og dokumentation med henblik på ledelsesinformation, hos i alt 4 

sygeplejersker og 2 controllere.  

 

3.1 PROBLEMFORMULERING 

 

 

 

 

  

 

 

 

Er det, - og hvordan er det - muligt at definere, hvad der giver mening i forbindelse 

med data og dokumentation for henholdsvis sygeplejersker og controllere i kom-

munal ældrepleje? 

 

 Er der i de to forskellige faggrupper typer af data og dokumentation, der gi-

ver mere mening end andre typer – hvilke typer? 

 Er det muligt at drage en parallel fra det, der giver mening for sygeplejer-

skerne at dokumentere, til at denne meningsdannelse kan ses som medvir-

kende årsag til den problematiske ledelsesinformation? 
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3.2 BEGREBSAFKLARING 

At give mening (egen definition): Noget, der virker vedkommende, relevant og brugbart 

for det enkelte individ eller grupper af individer – at give mening er kontekstafhængigt og 

handler om, hvad der virker ”rigtigt” i den enkelte situation. 

At dokumentere (egen definition): For sygeplejersken er det at dokumentere selve hand-

lingen, hvor hun indtaster data i EOJ-systemet – fx notater, medicinlister, fokusområder, 

visitation mv. 

For controlleren er det at dokumentere at trække uddata ud af systemet og præsentere 

dem som ledelsesinformation, afregning eller rapporter. 

Dokumentation (egen definition): For sygeplejersken er dokumentation data i EOJ, som 

hun anvender og producerer i sit daglige arbejde, når hun kommunikerer med samar-

bejdspartnere, borgere, kolleger og ledere.  

Typer af data og dokumentation (egen definition): Her sondres mellem data til sygeple-

jefaglig dokumentation, fx journalnotater – og data til administrativ/økonomisk doku-

mentation, fx visitation.  

At drage en parallel (egen definition): At påvise eller afkræfte at det, der giver mening 

for sygeplejersker, samtidig er en direkte eller medvirkende årsag til den problematiske 

ledelsesinformation 

 

4 TEORETISK ANALYSEPERSPEKTIV  

I dette afsnit redegøres for det teoretiske grundlag via gennemgang af: 

 Sensemaking  
 Means-End Chain – som teori 
 Translation 

Vi ønsker at analysere vores empiri set i lyset af teorien om Sensemaking – altså hvordan 

danner mennesker en ”mening” med det, de gør – hvilke faktorer skal til, for at menne-

sker ser en ”mening” i de aktiviteter, de deltager i – og hvordan er det, at behovet for at 
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se ”en mening med tingene” er styrende for de handlinger, som vi foretager og for, hvor-

dan vi opfatter os selv.  

Til at udrede og få hold på disse forhold har vi valgt at kigge nærmere på Karl E. Weicks 

teori om Sensemaking. 

 

4.1 SENSEMAKING 

Weick taler om, at Sensemaking er centralt, fordi det er her, meninger og forståelse bli-

ver til og former vores identitet og vores handlinger. (Mills 2003, s. 35 if. Weick et al, 

2005, s. 409) 

Mening i en social kontekst  

Det at skabe eller uddrage mening bærer i sig præg af at være en konstant retrospektiv 

proces, hvor omdrejningspunktet er det at skabe meningsfuldhed i en social kontekst. I 

denne kontekst er der flere aktører, der tager del i de igangværende omstændigheder, 

hvorfra de opsnapper signaler eller koder, der tillader dem at ”make sense” omkring dis-

se omstændigheder. (ibid. s. 409). 

Weick siger, at Sensemaking først og fremmest indeholder tre vigtige pointer: 

1. At Sensemaking – altså det, at noget giver mening – starter, når et flow af organi-

satoriske omstændigheder italesættes, dvs. omsættes i ord og kategorier 

2. Selve det at organisere kommer til udtryk i skrift og tale 

3. Det at læse, skrive, samtale og redigere er afgørende handlinger, der for instituti-

oner tjener som instrument til at forme adfærd. (via Gioia et al. 1994, s. 365 if. 

ibid. s. 409) 

Opsummerende tegnes et billede af Sensemaking som en instrumentel, subtil, hurtig, 

social og fortfarende proces, der meget ofte tages for givet, og som er bestemmende for 

menneskelig adfærd. Altså taler vi om en proces, der i høj grad involverer vores sprog, 

tale og kommunikation. (ibid. s. 409) 
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Når noget ikke giver mening, og vores aktiviteter brydes, er det ofte forbundet med, at vi 

opfatter verden forskelligt fra det, som vi havde forventet, eller når vi ikke umiddelbart 

kan se nogen mening i de omstændigheder, vi befinder os i. Det første, der sker så, er, at 

vi leder efter en forklaring, som gør os i stand til at genoptage vores engagement i den 

afbrudte aktivitet – disse forklaringer henter vi ofte fra eksisterende rammer, som for 

eksempel institutionelle begrænsninger, organisatoriske præmisser, planer, forventnin-

ger, acceptable begrundelser og nedarvede traditioner. Det, at noget giver mening, er 

derfor i højere grad et samspil mellem handling og fortolkning snarere, end det er en 

aktiv handling truffet på baggrund af en evaluering og et valg. (ibid. s. 409) 

Kernen i organiseret Sensemaking 

Organisering er i sig selv et forsøg på at tæmme den menneskelige adfærd, at kanalisere 

den hen imod bestemte mål, at give den en særlig form, gennem det at generalisere og 

institutionalisere bestemte regler og meninger. (Tsoukas and Chia 2002, s. 570 if. ibid. s. 

410) 

Mennesker organiserer med det mål at forskellige, divergerende, modsatrettede inputs 

skal give mening – og efterfølgende agerer mennesker denne mening tilbage i verden 

med det mål at gøre verden mere ordnet og forståelig. (ibid., s. 410) 

Weick taler om, at Sensemaking indeholder 8 iboende dimensioner, som i det følgende 

gennemgås kort: 

 

At organisere i en 

strøm af forandring 

og bevægelse 

Det at skabe mening i kaos, fordrer at mennesker uddrager signa-

ler eller afkoder det virvar af kaos, der naturligt befinder sig i et 

aktivitetsflow. (ibid. s. 411) 

At hæfte sig ved 

noget – ”bracketing” 

If. Ordbogen.com handler ”bracketing” om rubricering, men som 

vi opfatter det, henviser bracketing til at hæfte sig ved bestemte 

signaler, at afkode dem – at se dem fra flere synsvinkler, observe-

re, studere - tillader betragteren via mentale modeller at genken-
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de eller genfinde en korrekt respons. (ibid. s. 411) 

Etikettering At sætte en etikette på noget er at kategorisere med det formål 

at stabilisere, at identificere, at klassificere, regulere og gøre mu-

ligt at opøve rutine. I den medicinske verden handler dette om 

funktionel iværksættelse af handlinger – dvs. at etikettere begi-

venheder, der er indbyrdes afhængige med det formål at genere-

re forslag til plausible handlinger for at kunne styre, koordinere 

og distribuere emnet. (ibid. s. 411) 

Retrospektivitet At noget giver mening ses i et retrospektivt lys – fx ved at se til-

bage mod tidligere begivenheder for gennem erfaring at kunne 

identificere mønstre og deraf udlede en passende handling.( ibid. 

s. 412) 

Formodning At en situation eller handling giver mening handler også om at 

forbinde det abstrakte med det konkrete. Sensemaking starter 

ofte prompte ud med handlinger sat i en lokal kontekst og accen-

tueret af konkrete signaler. Som når sygeplejersken agerer på 

baggrund af en ukonkret formodning eller tese og nogle konkrete 

symptomer, som hun tester tesen op imod. (ibid. s. 412)  

Socialt og systemisk  Sensemaking er under indflydelse af en mængde sociale faktorer, 

som fx det faktum at hele sundhedsvæsenet agerer Sensemaking 

gennem planlægning og det kollegiale sociale samspil. Sensema-

king strækker sig ud over hele netværket, er ikke forankret et 

bestemt sted og ageres ud via koordination og information mel-

lem forskellige aktører. (ibid. s. 412) 

Handlinger i cen-

trum 

Handlinger og kommunikation forekommer i cirkulære former, 

når man taler om Sensemaking – og skal ikke ses som lineære 

strukturer. Sensemaking i den medicinske verden handler i lige så 

høj grad om at agere tanker og ideer ud via handlinger og konver-
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sation som det handler om at anvende viden og teknologi i ver-

denen. Mennesker (fx sygeplejersker og læger) står overfor lidel-

se hver dag, og deres handlinger bliver baseret på øjeblikkets 

sandhed, - som tillige kan være foranderlig og forme sig over tid. 

De handlinger, der før – retrospektivt - var rigtige, kan nu vises sig 

at være forkerte. (ibid. s. 412) 

At organisere gen-

nem kommunikation 

Kommunikation er en central komponent i Sensemaking som en 

uafbrudt proces, der uddrager ”mening” i de omstændigheder, 

der nu engang er gældende. At dele en forståelse indebærer at 

løfte tvetydig viden ud af en stiltiende, privat, kompleks, tilfældig 

og af fortiden, for derved at gøre det eksplicit, offentligt, enklere, 

mere ordnet og relevant for situationen. (Obstfeld 2004 if. ibid. s. 

413) 

 

4.1.1 WEICKS RELATIONSHIPMODEL - ENACTMENT, ORGANISERING, SENSEMAKING 

 

Nedenstående model (fig. 16) (Weick, 2005, s. 414) beskriver relationerne mellem 

Enactment, organisering og Sensemaking, som er en skitsering af selve Sensemakingpro-

cessen, som Weick definerer som de mekanismer, der gør, at noget giver mening, og som 

organisatoriske medlemmer bruger til at tilføre mening til begivenheder, altså mekanis-

mer, der ”inkluderer standarder og regler for perception, fortolkninger, overbevisninger 

og handlinger, som typisk bruges i givne kulturelle omgivelser.” (Weick, 1995, s. 4-5) 

Under modellen præsenterer vi nøglebegreberne fra Relationship-modellen og relaterer 

dem til de 8 dimensioner i Sensemakingprocessen med henblik på senere at anvende 

modellen i analysen. 
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Figur 16 - Weicks relationshipmodel 

I denne forbindelse er vi blevet opmærksomme på, at Weick ikke nævner Enactment som 

en af de 8 dimensioner, som ellers har været en af de mest kendetegnende egenskaber i 

Sensemaking, som han beskrev det i 1995. (Weick, 1995, s. 17) Idet vi vil bruge Weicks 

Relationship-model, hvor Enactment indgår som en essentiel del, ser vi os nødsaget til at 

opnå konsistens mellem Weicks 8 dimensioner (Weick, 2005, s. 411-413) og Enactment 

(Weick, 1988) og Relationship-modellen via nedenstående sammenstilling. 

 

 Ecological change = Forandring i omgivelserne - At organisere i en strøm af 

forandring og bevægelse 

 Ongoing update = Konstant opdatering - At hæfte sig ved noget – ”bracke-

ting” 

 Enactment = Enactment – en social konstruktion, der sætter ord og på virke-

liggør hændelser gennem handlinger 

 Retrospect extracted cues = Afkodning af signaler med baggrund i erfaring – 

Etikettering, Retrospektivitet 

 Selection = Udvælgelse – Formodning 

 Identity Plausibility = Identitet forventet / sandsynlighed - Socialt og syste-

misk  
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 Retention = Lagring - Handlinger i centrum 

 Feedback on identity on selection and enactment = Feedback på identitet 

via udvælgelse og Enactment - At organisere gennem kommunikation 

 

Plausibilitet/sandsynlighed og Sensemaking 

Der foregår en konstant redefinering af den virkelighed, som umiddelbart udfolder sig – 

med det formål at gøre virkeligheden og begivenhederne begribelige og at kunne rumme 

flere detaljer eller data om situationen og dermed oparbejde mere modstandsdygtighed 

overfor kritik. Sensemaking er derfor ikke blot et spørgsmål om at finde ind til ”sandhe-

den”, men i højere grad en jagt på præcision med det formål at gøre noget rigtigt. Heri 

ligger motivationen indlejret.  (ibid. s. 415).  

Derudover siger Weick, at man skal huske på, at dét, der er plausibelt, sandt, troværdigt 

for én gruppe – fx ledere – ofte vil vise sig at være det modsatte for en anden gruppe, fx 

medarbejdere.  

Han henviser til Mills (Mills 2003, s. 169-173 if. ibid. s.415 ), hvor en undersøgelse viser, 

at der er større chance for, at noget bliver opfattet som plausibelt og sandt, hvis det er 

noget, der passer ind i allerede eksisterende, accepterede sandheder, som tilmed kan ses 

som i overensstemmelse med andre data, som kan facilitere igangværende projekter, 

reducere tvetydighed og tvivl og tilbyde en fornemmelse af præcision samt en potentielt 

spændende fremtid.  

Det, at Sensemaking snarere er drevet af plausibilitet end af præcision, (Weick 1995, 

s.55, ibid. s. 415) står i kontrast til akademiske teorier og den ledelsesmæssige praksis, 

der tager som givet, at den perceptuelle præcision, som ledere formodes at besidde, er 

direkte bestemmende for effekten af indsatserne. (ibid., s. 415) Dette fokus har sin op-

rindelse i modeller omkring rationelle beslutningsprocesser – nemlig at et givet problem 

vejes i relation til faste mål, og der afstikkes en kurs og udpeges nogle handlinger. I virke-

ligheden passer dette koncept ikke ind i organisationerne. Det, der i virkeligheden fore-

går, er en opsnapning af signaler fra en konstant strøm af inputs og en etikettering af 

problemet, inden der kan tages handling på det.  
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4.2 MEANS-END CHAIN (MEC)   

MEC er en forståelsesramme, oprindeligt udviklet til studier i markedsføring og forbru-

gerforskning. (Jensen, 2005 s.8) Jensen brugte MEC som rammen for at undersøge syge-

plejerskers erfaringer i forbindelse med EPJ-implementeringen på to hospitalsafdelinger. 

MEC er udviklet til studier i markedsføring og anvendes sammen med Ladderingmetoden, 

der er en speciel spørgeteknik til afdækning af niveauerne i MEC. Inden for dette område 

har tilgangen vist sig nyttig i forståelsen af forbrugernes praksis, dvs. givet en direkte og 

dybdegående forståelse af forbrugernes kognitive strukturer. 

Antagelsen bag MEC-teorien er udviklet af Kelly i 1955 (Skytte og Bove, 2004, s.3), som 

hævder, at en person forsøger at forenkle, systematisere og dermed forstå de oplysnin-

ger, som han/hun bliver konfronteret med gennem sæt af bipolare konstruktioner.  

Ifølge Kelly udvikler mennesker konstruktioner – enten via observationer eller erfaringer - 

som indre forestillinger om virkeligheden med henblik på at kunne forstå og håndtere 

verden. Hver konstruktion er bipolar – dvs. forsynet med specifikke detaljer, der gør det 

muligt at afgøre, om en ting er lig med eller forskellig fra en anden ting.  

Denne teori er blevet yderligere udviklet af Reynolds og Gutman og anvendes nu i for-

brugerforskning, og vi beskriver og anvender metoden i undersøgelsen. (Skytte og Bove, 

2004, s.3) 

 

4.3 TRANSLATION 

For at belyse forskellene i meningsdannelsen omkring ledelsesinformation mellem de to 

faggrupper, som vi har undersøgt, ser vi på mulige årsager i det organisationsteoretiske 

perspektiv. 

New Public management (NPM) 

Røvik, der er en norsk organisationsforsker, præsenterer NPM som en klar ideologisk-

politisk dimension, der handler om økonomiens logik og begreber, der massivt forsøges 
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indført i offentlige politisk-administrative systemer, der også er præget af andre logikker 

og værdier end de økonomiske, fx hensynet til demokrati og retssikkerhed. Fortalere for 

NPM argumenterer for at sikre konkurrence i det offentlige, og at NPM er en garanti for, 

at borgerne tilbydes de billigste og kvalitetsmæssig bedste tilbud (Røvik, 2007 s.35). Kriti-

kere fremfører, at NPM tilfører den offentlige sektor ideer og reformer, som ikke tager 

højde for kompleksiteten og forskelligheden i den offentlige sektor, og derfor kræver et 

specielt normativt styringsgrundlag(ibid. s.35) 

Den skandinaviske neoinstitutionalisme 

Til kritikerne hører tilhængere af Den skandinaviske neoinstitutionalisme, der adskiller sig 

fra den amerikanske ved, at opmærksomheden rettes mod de enkelte organisationer og 

de processer, der udløses og spilles ud i ”mødet” mellem eksterne, ofte transnationale 

reformideer og den enkelte organisation med sine traditioner, sin teknologi, sine værdier 

og indsigt baseret på erfaring. Fokus er især på, hvad der sker med disse ideer og koncep-

ter som følge af disse ”møder” (ibid. s. 38).  

Translation 

Om end teorien er inspireret af Callon (1986) og særligt af Latour (1986, 1987, 2005), 

som begge er grundlæggere af Aktør-Netværk-teorien indenfor Science-Technology-

Society studies (STS), er Røviks vigtigste reference forskningstraditionen ”translation stu-

dies”. Dette primært, fordi fagfeltet prætenderer, at alle former for social kommunikati-

on og ytringer kan forstås og studeres som translation, herunder også udvikling og distri-

bution af organisationsideer. (ibid. s.254)  

Røvik præsenterer to teoretiske vinkler indenfor Den skandinaviske neoinstitutionalisme. 

Fælles for dem er, at de i særlig grad har indflydelse på, hvorledes organisationer tackler 

reformideer, som kommer udefra. 

 Den ene er den Moderne klassisk institutionalisme, der står for at reformideer bør være 

mest mulig kompatibel med organisationens teknologi, værdigrundlag og handlingslogik-

ker for at blive accepteret og inkorporeret. Jo mindre kompatibel, jo større sandsynlighed 

for at mislykkedes.  
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Den anden vinkel er den translationsteoretiske tilnærmelse, der kritiserer samfundsfor-

skeres forståelse for spredningen af ideer, som Latour mener, bygger på modeller inspi-

reret af fysiske love. Flere forskere har studeret forskellige reformideer og koncepters 

skæbner ved at følge dem over relativ lang tid gennem interne processer i organisationer 

(både forvaltninger, forretnings- og foreningsvirksomheder), fx målstyring, kvalitetssik-

ring, kvalitetsledelse, evalueringsideer, serviceerklæringer, BUM, EPR (Enterprise res-

source Planning), dvs. integrerede ledelses- og informationssystemer. Fundene er, at dis-

se modeller ikke tager højde for, at ideer hele tiden bearbejdes og ændres (oversæt-

tes/translateres) af aktører som modtager dem, og spreder nye versioner af dem videre. 

Translationsteorien udfordrer således den modernistiske og reformoptimistiske forestil-

ling om, at man ved hjælp af planlægning og rationelle teknikker relativt enkelt kan hente 

succesopskrifter ud som om det nærmest var objekter, og overføre og installere dem i 

andre organisationer og således med stor sandsynlighed reproducerer succesen (ibid. s. 

56)  

Årsager til translation 

Årsager til translation kan være bevidste og rationelle handlinger, fx hvis der laves en 

lokal version af en ide ud fra hensynet til at have det bedst mulige værktøj for at øge ef-

fektiviteten og opnå bedre resultater. En anden mulighed er, at translationen foregår i en 

kontekst af modstridende interesser, konflikter og forhandlinger, som udløser og driver 

translationen i forskellige retninger, fx kan translationen af et populært koncept ex være 

motiveret ud fra hensynet til at lave en lokal version som i mindre grad end ”originalen” 

udfordrer bestemte interesser i organisationen (Røvik 1998 if. Røvik 2007 s. 255) En tred-

je mulighed kan være, at translation er motiveret af mere uudtalte hensyn til at opnå 

symbolske og/eller statusmæssige virkninger fx kvalitetsstyring mv. – der måske imple-

menteres, - men i en lokal version, og således øger organisationens anseelse som moder-

ne og ansvarlig. (ibid. s.255) 

MEN slet ikke alle translationer er bevidste og tilsigtede, i mange tilfælde translateres 

ideer ubevidst, dvs. translateres når de bliver implementeret, uden at det kan føres tilba-

ge til nogle aktørers vilje eller hensigter (ibid. s.256) 
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Røvik beskriver overordnet tre typer af ideer, hvor translationen ikke lykkes. Den ene 

kalder han frikobling, dvs. hvor ideerne tages ind, men ikke tages i brug. Frastødning 

dækker over, at ideerne tages ind, forsøges taget i brug, men bliver af forskellige grunde 

fx uforenelighed med eksisterende måder at arbejde på og/eller ikke harmonerer med 

normer og værdier i organisationen og dermed bliver frastødt. Den sidste type handler 

om at ideerne tages ind, tages i brug, men giver andre effekter end forudsat.(ibid. s.320) 

… og for dels at opsummere og dels at trække en tråd til Karl E Weicks teori om ”Enact-

ment” og ”Sensemaking”, som vi anvender til at teoretisere de to faggruppers menings-

dannelse, refererer vi Røvik s. 301 for følgende: 

Organisationers erfaringer og interesser udstyrer deres medlemmer med linser eller 

”rammer” som systematisk ”ser” eller ”overser” forskellige aspekter ved omgivelserne. 

Det udstyrer organisationerne med kraft til at agere (og ikke bare reagere) i forhold til 

omgivelserne, fx at tage initiativ til at konstituere en lokal og konkret variant af en gene-

rel og utydelig ide, som flyder rundt i forskellige dele af omgivelserne i en periode (Weick 

1995) 

Sammendragende kan siges at både Røvik og Weick pointerer, at indførelse af reformi-

deer kan modtages og behandles på flere måder, og at der ved uklarheder eller inkonsi-

stens i indførelsen af sådanne koncepter kan ske/sker en transformation med det sigte, 

at medarbejderne i organisationerne kan agere, dvs. udføre deres arbejde. 

 

5 METODE 

Videnskabelig metodetilgang 

Samfundsvidenskab er videnskab om samfundet. Vores virkefelt er samfundet, - det er 

sundhedsvæsenet, med alle sine medarbejdere, der primært i sociale fællesskaber løser 

sundhedsopgaver, og vores videnskabelige metodetilgang vil derfor være samfundsvi-

denskabeligt funderet.  

Vi har gennemført 2 undersøgelser på baggrund af vores initierende antagelse, fordi vi i 

litteraturen ikke har fundet aktuel dokumentation, der kunne understøtte vores antagel-
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se. Vi kunne ikke konstruere en relevant og klar problemformulering og har derfor tidligt i 

projektet være nødsaget til at træffe beslutning om, hvorledes vi kunne opnå gyldig viden 

fra empirien. 

Kristiansen og Krogstrup definerer opnåelse af gyldig viden, som forholdet mellem teori 

og empiri og som det grundlæggende videnskabsteoretiske niveau – metodologien (Kri-

stiansen og Krogstrup, 1999 s. 13) 

Metodologien kan henvise til eller inkludere adskillelige metoder. En metodologi forven-

tes at formidle svaret til what to do next, at beskrive tankegangen bag samt forudsætnin-

gerne herfor fx den filosofiske baggrund. (Brender4, 2004, afsnit 2.2.4) 

Metodiske tilgange kan overordnet set være kvalitative eller kvantitative. 

Indenfor samfundsvidenskaben og sociologien skelnes mellem to teoretiske perspektiver, 

den empirisk-analytiske videnskabstradition (positivismen), der søger efter kausale år-

sagssammenhæng typisk vha. kvantitative metoder - og fænomenologien, der i højere 

grad søger efter at forstå menneskers handlinger og adfærd ud fra aktørernes egne sub-

jektive perspektiver. (Kristiansen og Krogstrup, 1999 s.14)  

Fænomenologer benytter i højere grad kvalitative metoder, og forskeren bør ikke inte-

ressere sig for sandhedsværdien af menneskers opfattelser, men derimod deres beskaf-

fenhed og meningsindhold – ”hvis mennesker definerer situationer som virkelige, er de 

virkelige, hvad angår deres konsekvenser”(ibid. s.14)  

Et perspektiv har typisk en implicit natur og kan i en generel form forstås som antagelser 

om kausale relationer fx årsag/effekt og kulturel baggrund og er en samling af bevidste 

eller ubevidste epistemologiske og ontologiske antagelser om, hvordan en given ting fun-

gerer. (Brender, 2004, afsnit 2.4) 

Vores tilgang er således fænomenologisk funderet. 

 

 

                                                                 

4
 Der mangler sidetal på referencen, derfor har vi angivet afsnit 
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5.1 UNDERSØGELSE 3 – INTERVIEWS MED SYGEPLEJERSKER OG CONTROLLERE 

I dette afsnit redegøres for: 

 Metodisk tilgang – undersøgelse 3 
 Means End Chain – som metode 
 Laddering-teknik  
 Inspirationskort 
 Kvalitative interviews 
 Interviewguide 
 Kognitive kort 
 Opsummering metodetilgang  

I undersøgelse 3 tog vi udgangspunkt i Tina Blegind Jensens mfl. metode til afdækning af 

Sensemaking ved hjælp Means-End Chain og kognitive kort. Vi har anvendt metoden i en 

tillempet form, idet vort undersøgelsesemne har været forholdsvist begrænset, men fo-

kus netop har været undersøgelse af begrebet Sensemaking. 

 

5.1.1 METODISK TILGANG - UNDERSØGELSE 3 

I dette afsnit redegøres for: 

 Sammenhængen mellem kvalitative interviews, MEC-metoden, Laddering-teknik og de kognitive kort 

Undersøgelsen baserede vi på semistrukturerede én-til-én interviews, hvor målet var at 

få en forståelse af, hvordan fx sygeplejersker oversætter og forarbejder aktiviteter, så de 

bliver forenelige med deres personlige værdier eller motiver (Reynolds og Gutman 1988 

if. Jensen, 2005 s.8). Vi ønskede at blive i stand til at præsentere disse værdier i kognitive 

kort. 

For at afdække informanternes mening anvendte vi Means-End Chain (MEC) metoden, 

der hovedsaligt har været brugt i forbrugerundersøgelser til afdækning af forbrugernes 

mening. Spørgeteknikken, vi anvendte, var den såkaldte Laddering-teknik, der typisk an-

vendes sammen med Means-End Chain. 

Kognitive kort er en grafisk præsentation af, hvorledes mennesker i organisationer på 

baggrund af redigering af oplevelser, således danner mønstre eller kort af personlig viden 

(Weick og Bougon, 1986 ifl. Jensen og Kjærgaard, 2008 s. 4)  

Metoderne Means-End Chain og Laddering-teknik uddybes i de følgende afsnit.  
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5.1.2 MEANS-END CHAIN - MEC-METODEN 

I dette afsnit redegøres for: 

 Detaljerne omkring og niveauerne i MEC-metoden 
 Hvordan vi har oversat de centrale elementer i MEC-metoden og appliceret dem til undersøgelsesområdet 

Formålet med anvendelsen af MEC-metoden til forskningen indenfor markedsføring er at 

opnå en forståelse af det rationale, der ligger bag en persons værdier og dermed hans 

forbrug (Jensen, 2005 s.8).  

MEC hviler på den antagelse, at personlige værdier bliver baseret på og formet ud fra 

aktuelle konsekvenser (Hofstede et al 1997 if. Blegind Jensen, 2005 s.8) 

Dybest set har metoden fokus på sammenhængen mellem produktets egenskaber, kon-

sekvenser og de bagvedliggende værdier for at vælge netop det produkt - illustreret i 

nedenstående tre-trins-kæde – (fig. 17): 

 

 

 

 

 

 

Attributter er et produkt eller produktets egenskaber (Skytte og Bove, 2004, s. 6). I nær-

værende projekt forstås attribut som konkrete aktiviteter, arbejdsgange eller handlinger 

forbundet med eller påvirket af arbejdet.  

Konsekvenser er resultater produceret af attributter – dvs. forventede funktionelle 

og/eller psykologiske implikationer af forbrugerens køb. (Bech-Larsen, Nielsen et al 1997, 

s. 1 if. Jensen, 2005 s.9)  

I vores projekt afdækkes konsekvensniveauet ved at spørge informanten om, hvordan en 

bestemt attribut har påvirket ham/hende – altså hvad det er attributten i form af hand-

lingen eller arbejdsgangen producerer, udfører eller medfører for informanten. 

Værdier 

Konsekvenser 

Attributter 

Højt abstraktionsniveau 

Lavt abstraktionsniveau 

Figur 17 – Niveauerne i Means-End Chain 
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Værdier er det øverste niveau i hierarkiet og repræsenterer det egentlig incitament og 

den bagvedliggende motivation for forbrugerens køb. Det er den eksistentielle ”slut-

status” eller ”slut-tilstand”, som individet stræber efter at opnå (Skytte og Bove, 2004, s. 

5).  

For vores projekt repræsenterer værdiniveauet begreber som ”formål” og ”mål” samt 

”mening” – sidstnævnte skal i sidste ende klarlægge både controlleres og sygeplejerskers 

bevæggrunde ift. de handlinger, som de foretager i deres arbejde med henblik på, at do-

kumentationen skal give mening for dem. 

Altså udgør selve Means-Ends-relationen attributten, konsekvensen og værdien. Det er 

denne relation eller kæde, som vi ønsker at afdække ved at benytte MEC-tilgangen sam-

men med Laddering-teknik og derved få afspejlet sygeplejerskers og controlleres under-

liggende værdier i forbindelse med dokumentation. 

 

5.1.3 LADDERING-TEKNIK  

I dette afsnit redegøres for: 

 Hvordan Laddering-teknik anvendes med henblik på at afdække attribut-, konsekvens- og værdiniveauerne i 
MEC-metoden 

Laddering-teknik (Bourne, H. and Jenkins, M, 2005, s.410-428 if. Jensen og Aanested 

2005 s.34) er selve spørgemetoden, hvormed relationerne på tværs af attribut-

ter/aktiviteter, konsekvenser og værdier afdækkes. Proceduren i Laddering anvendes 

som et middel til at opnå et højere abstraktionsniveau på grundlag af aktiviteter, dvs. at 

se, hvordan fx sygeplejerskerne linker relevante aktiviteter til højere niveauer af konse-

kvenser, indtil personlige værdier er nået. De svar, som fås via Laddering-teknikken, ana-

lyseres i forhold til indhold og klassificeres i forhold til abstraktionsniveauet – dvs. de 

inddeles efter, om de hører til på attribut-, konsekvens- eller værdiniveauet. Herefter kan 

der dannes et hierarkisk kort over værdierne.  

Selve spørgsmålene, der skal lede informanten gennem processen med at afdække rela-

tionerne mellem de forskellige lag, tager udgangspunkt i ”hv”-spørgsmål, (Jensen, 2005 

s.17) fx:  
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 Hvad forstår du ved… 

 Hvad er underforstået af ... 

 Hvorfor er det (attribut eller aktivitet) vigtigt for dig?  

 Hvorfor er det vigtigt(konsekvens)… 

Ligeså er følgende eksempler på spørgsmålstyper, der kan hjælpe med at hæve abstrak-

tionsniveauet fra konsekvensniveau til værdiniveau: 

 Hvorfor er dette vigtigt for dig? 

 Hvad ville der ske hvis …? 

 Hvad betyder dette for dig …? 

 Hvordan reagerede du på det?  Hvordan reagerede dine kollegaer på det? 

 Hvad ville der være sket, hvis ikke du var involveret i dette? 

 Har jeg forstået dig korrekt, hvis jeg konkluderer…? 

- og interviewer skal ved hjælp af disse sonderende spørgsmålstyper evne at få informan-

ten til at tænke kritisk om sammenhængen mellem attributter og personlige motivatio-

ner, samt konsekvenser og værdier, når det kommer til præstationsvurdering blandt fx 

sygeplejersker.  

Det mest abstrakte niveau er fundet, når informanten ikke længere kan besvare eller ud-

dybe yderligere på ”hvorfor”-spørgsmålene. (Jensen, 2005 s.18) 

Forskellige teknikker kan anvendes til hos informanten at fremkalde, hvilke attributter 

interviewet skal baseres på. Tina Blegind Jensen gennemførte sin undersøgelse ud fra en 

teknik beskrevet af Bech-Larsen, Nielsen et al (Bech-Larsen, Nielsen et al 1997, if. Jensen, 

2005 s.16) og vi benytter den samme metode.  

Metoden betegnes Direkte elicitering, hvor informanten bliver bedt om at vurdere, hvilke 

attributter han/hun finder mest centrale for det pågældende emne. Resultaterne af disse 

vurderinger af attributterne vil derefter blive fokus i interviewet, og hver ”stige” (ladder) 

starter dermed på det mest konkrete attribut-niveau. (Jensen, 2005 s.15,16)  
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Når informanten ikke længere kan besvare ”hvorfor”- spørgsmålene, kan årsagen være, 

at han/hun har nået værdiniveauet. Det kan dog også betyde, at informanten ikke ved, 

hvad han/hun skal svare eller blot ikke ønsker at besvare. En måde til at afgøre denne 

situation på, er ved at omformulere spørgsmålet eller at anvende negativ Laddering, hvor 

informanten spørges, hvad der ville ske, hvis aktiviteten ikke fandtes. (Reynolds og Gut-

man 1988; Björk 1993 if. Jensen, 2005 s.19) 

 

5.1.4 INSPIRATIONSKORT 

I dette afsnit redegøres for: 

 Design af inspirationskortene, hvor vi definerede emnerne  
 Hvordan vi anvendte kortene under interviewene 

Til gennemførelse af interviewene blev der udarbejdet såkaldte inspirationskort.  

 

 

 

 

 

 

 

Kortene indeholdt hver et meget overordnet emne i forhold til dokumentation, udarbej-

det på baggrund af vores mangeårige erfaringer med undervisning i dokumentation, erfa-

ringer fra egen praksis som hhv. ergoterapeut, sygeplejerske og faglig konsulent samt 

systemansvarlig/ systemimplementeringer – dvs. udvælgelsen var baseret på Common 

Sense.     

Formålet med kortene var at inspirere informanten og hjælpe informanterne til at ud-

vælge og prioritere kortene efter hvilke emner, der for informanten var vigtigst i forbin-

Figur 18+19 - Inspirationskort i brug under interview 
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delse med meningsfuld dokumentation. Kortene, som er relateret til forskellige elemen-

ter inden for dokumentationsprocessen, både input- og outputdata og relevante nøgle-

begreber i den forbindelse, skal ses som en teknik til elicitering, dvs. fremkaldelse af as-

sociationer til attributterne og derved kunne udpege de for informanten mest centrale og 

vigtige emner (Jensen, 2005 s.16)  

Emnerne var: 

 FORMÅL/RATIONALE MED DOKUMENTATIONEN, fx dokumentationspligt, afrap-

portering ift. kravkrav, BUM- model / rammestyring, sygeplejefaglige retningslin-

jer etc. 

 DATA OG DATATYPER, fx journal, fokusområder, medicin, ydelser etc. 

 TRIGGERE OG BARRIERER IFT. DOKUMENTATIONEN, fx hvad sætter dokumentati-

onsprocessen i gang? Hvad hæmmer dokumentationsprocessen? Hvad har indfly-

delse på hvilke data, der i virkeligheden dokumenteres/indsamles? Etc. 

 LEDELSESINFORMATION, fx effektivitet, kvalitet, effekt, økonomi etc. 

 KVALITETSSIKRING IFT. DOKUMENTATIONEN, fx journalgennemgang, tilpasning og 

implementering af arbejdsgange 

 DATA OG DATAVALIDITET IFT. DOKUMENTATIONEN, Fx er data rigtige? Er data 

fyldestgørende? Etc. 

 JOKER, din vigtigste pointe 

 

Umiddelbart inden selve interviewet blev informanterne bedt om at vurdere betydningen 

af hvert enkelt emne og at prioritere vigtigheden af de 6 emner fra 1-3, hvoraf 1 er vig-

tigst. Vi havde valgt at medtage en Joker, der kunne anvendes, såfremt informanterne 

mente, at de havde et emne, der ikke var eller kunne indeholdes i vore prædefinerede 

emner. 

I interviewene lægges herefter ud med at spørge ind til de inspirationskort, som infor-

manten har vurderet vigtigst (1). Hvis der var tid til overs inden for den estimerede tid, 

ville vi gå videre med emner vurderet til 2 og 3. 
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5.1.5 KVALITATIVE INTERVIEWS 

For at afdække Means-End Chain tilgangens elementer gennemføres kvalitative inter-

views.  

Indledningsvist ønsker vi at nævne, at vi ikke på sædvanlig vis har arbejdet med Kvales 7 

trin i et forskningsinterview. Vi har derimod forberedt interviewene via de allerede be-

skrevne metoder – MEC, Laddering-teknik, inspirationskort samt interviewguiden. 

Formålet med interviewprocessen er for dette projekt at udtrække sammenhængen mel-

lem de specifikke aktiviteter, konsekvenser og værdier, som en bestemt gruppe af infor-

manter – her sygeplejersker og controllere - har med hensyn til et specifikt fagområde og 

som i en eller anden grad er konstituerende for de aktiviteter og handlinger, som udgør 

deres daglige arbejde.  

Målet er således at få et overblik over dokumentationsprocessen ud fra informanternes 

egne synspunkter og derved forbedre forståelsen af de behov og krav, som informanter-

nes har - baseret på deres egen referenceramme. 

Overvejelser om population 

Vi har i afsnittet Afgrænsning og problemformulering beskrevet, hvorledes vi kom frem til 

valg af informanter. Den endelige udvælgelse blev foretaget internt i kommunen, som vi 

ingen indflydelse havde på. Vores population var således på 2 controllere og 4 sygeple-

jersker. 

Vi har i udvælgelsen af informanter haft overvejelser omkring validiteten og reliabiliteten 

af empirien, idet vi interviewede dobbelt så mange sygeplejersker som controllere. 

Valget af antal informanter blev truffet ud fra hensynet til undersøgelsens omfang – altså 

hvor mange informanter skulle vi interviewe med henblik på at sikre et tilstrækkeligt da-

tagrundlag til besvarelse af problemformuleringen – og hvad ville være realistisk og prak-

tisk gennemførligt. De fleste kommuner har én controller i deres myndighedsafdeling – 

og derfor faldt antallet af informanter efter aftalerne var i hus med kommunerne natur-
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ligt sådan ud, at antallet af controllere blev mindre end antallet af sygeplejersker. Vi me-

ner dog ikke, at undersøgelsens validitet er blevet kompromitteret af dette forhold – idet 

de kvalitative interviews netop skulle anvendes til at afdække volumen og nuancerne i en 

controllers hhv. en sygeplejerskes Sensemaking omkring dokumentation. Denne proces 

vil vi antage foregår med nogenlunde de samme elementer i spil for enhver controller 

hhv. enhver sygeplejerske – derfor mener vi ikke, at selve antallet af informanter er sær-

ligt kritisk i forhold til, om man kan anfægte selve undersøgelsen for ikke at være repræ-

sentativ eller fyldestgørende for området Sensemaking. 

 

5.1.6 INTERVIEWGUIDE 

Til praktisk gennemførelse af interviewene udarbejdedes en interviewguide. Denne guide 

tog udgangspunkt i Tina Blegind Jensens guide, eftersom vi ville afprøve den metode, 

som hun havde anvendt, men naturligvis tilpasset vores egen undersøgelse.  

I forbindelse med den indledende snak med informanten om hendes eller hans baggrund 

havde vi medtaget nogle få standardspørgsmål, som alle informanter blev bedt om at 

svare på. Spørgsmålene handlede alle om faktorer, som vi umiddelbart vurderede, kunne 

have indflydelse på informanternes udsagn i det efterfølgende interview.   

Svarene blev registreret således, at vi ved analysen kunne relatere dem til den enkelte 

informant. Et samlet overblik over disse svar kan ses i bilag 5. 

Derudover indeholdt guiden de spørgsmålstyper, der jf. Laddering-teknikken kunne an-

vendes til at hjælpe informanten til at reflektere og derved bevæge sig op på et højere 

abstraktionsniveau. 

Interviewene var estimeret til og varede mellem 45 minutter og 1 time. 

Den samlede interviewguide kan ses i bilag 4. 

5.1.7 KOGNITIVE KORT 
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HVM-diagrammer (Hierarchical value map) kaldes også kognitivt kort, og vi anvender 

efterfølgende denne betegnelse. 

Kognitiv kortlægning er hovedsalig en kvalitativ forskningstilgang. Det er en måde at 

fremkalde mening og fremme forståelsen af, hvordan enten en person (Jenkins 1998, if. 

Jensen og Kjærgaard, 2008 s.4) eller en gruppe af personer (Ackermann og Eden 2007 if. 

ibid. 2008, s.4) får mening ud af en situation. 

Weick og Bougon (Weick og Bougon, 1986 if. Ibid. s.4) definerer kognitive kort som re-

præsentationer af den måde mennesker i organisationer redigerer deres organisatoriske 

oplevelser i mønstre eller i kort over personlig viden. Fokus er altså på subjektivitet. 

Vores kognitive kort er således en grafisk præsentation, der opsummerer alle interview-

ene på tværs af informanterne.  Niveauerne i kortene afspejler attributniveauet, konse-

kvensniveauet og værdiniveauet og pilene refererer til de relationer eller, der er mellem 

de enkelte kondenserede udsagn. Kortet kan således tolkes som denne faggruppes do-

minerende måde at tænke på, hvad angår emnet – dvs. hvad der giver mening ift. doku-

mentation. (Jensen, 2005 s.12) 

 

5.1.8 OPSUMMERING METODEVALG – UNDERSØGELSE 3 

Nedenstående figur 20 er en oversigt over metoden og den proces, som undersøgelse 3 

har undergået. Figuren skal læses nedefra og op.  
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Figur 20 – Model over processen i undersøgelse 3 (egen) 

Som det ses, har de kvalitative interviews været funderet på et forståelsesgrundlag base-

ret på Means-End Chain (MEC) for at få afdækket de tre niveauer af attributter, konse-

kvenser og værdier. Selve interviewsspørgsmålene blev stillet ved hjælp af Laddering-

teknik og med baggrund i emner valg af informanterne ud fra inspirationskort. (bilag 4)  

På baggrund af de af informanterne afgivne svar udarbejdede vi kognitive kort, som be-

handles i det følgende afsnit. 
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6 ANALYSE AF INTERVIEWS 

I dette afsnit redegøres for: 

 Metodetilgang til analyse – undersøgelse 3 – med gennemgang af Kvales meningsfortolkende analysemodel 
 Hvordan vi vil anvende Kvales meningsfortolkning og MEC-metodens tilgang sammen 

På basis af undersøgelsens formål og emne samt interviewmaterialets karakter vælger vi 

metoden til analyse af de empiriske data (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 122).  

 

6.1 METODETILGANG TIL ANALYSE – UNDERSØGELSE 3 

Vores analysemetode er en kombination af Kvales meningsfortolkende analyse (Kvale og 

Brinkmann, 2009, s. 230) og MEC-metodens identificering af relationerne: attributter, 

konsekvenser og værdier (Jensen, 2005 s.23,24). Målet med analysen er at kunne præ-

sentere to kognitive kort, der illustrerer begrebet ”at give mening” i forhold til dokumen-

tation – ét for sygeplejersker og ét for controllere. 

Vores analyse har fokus på at afdække ”mening”, hvorved den meningsfortolkende ana-

lyse, der er inspireret af hermeneutisk tekstfortolkning, bliver vores tilgang. 

Helt i tråd med Kvales teori transskriberes interviewene. 

Processen i den meningsfortolkende analyse starter med kodning/kategorisering, heref-

ter en kondensering af de kategoriserede udsagn og slutteligt en fortolkning af ”mening”. 

(ibid. s. 223-232 ) 

De 3 trin i Kvales meningsfortolkende proces indeholder følgende procedurer: 

1. Kategorisering/Kodning: indebærer, at der knyttes et eller flere nøgleord eller en 

begrebsliggørelse af udsagnene til et tekstafsnit med henblik på senere at kunne 

identificere en udtalelse 

2. Kondensering: indebærer, at de meninger, som interviewpersonerne udtrykker, 

gives en kortere formulering. Lange udsagn sammenfattes til korte udsagn 

3. Meningsfortolkning: indebærer, at fortolkeren går ud over det, der bliver sagt, og 

finder frem til meningsstrukturer og betydningsrelationer.  
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Ofte er der i forbindelse med meningsfortolkning af interview kritiske røster, der 

mener at et meningsresultat afhænger af hvem der fortolker. I den forbindelse 

argumenterer Kvale for at formålet med og konteksten for fortolkningen er at 

bruge den enkelte informants udsagn til at udvikle en bredere fortolkning af me-

ningsdannelse. I dette projekt handler det om en bredere fortolkning blandt de to 

faggrupper og fokus derfor ikke er den enkelte respondents isolerede mening, 

men netop den samlede gruppe af respondenters generelle mening.  (ibid s. 234-

235) 

MEC-metodens attributter, konsekvenser og værdier identificeres i forbindelse med 

kondenseringen af udsagnene, og udsagnene etiketteres, jf. definitionerne af hvert en-

kelt aspekt som beskrevet uddybende på s. 58-59 

 Attributter - konkrete aktiviteter, arbejdsgange eller handlinger  

 Konsekvenser - hvordan en bestemt attribut har påvirket informanten  

 Værdier - begreber som ”formål” og ”mål” samt ”mening”  

MEC- kodningen har det formål at opsummere og kondensere de vigtigste aspekter i de 

kognitive strukturer hos informanterne (Reynolds og Gutman, 1988 if. Skytte og Bove, s. 

11) Kodningen vil derefter muliggøre opsætningen af kognitive kort, der repræsenterer 

de to faggruppers værdier, hvad angår dokumentation. 

Metode vil være baseret på en induktiv tilgang, forstået på den måde at vi lader infor-

manternes udsagn være styrende for navngivningen af kategorier/koderne, uden at skele 

til et specifikt teoretisk grundlag. Det kan resultere i en kodning med mange kategorier 

og som konsekvens at disse senere må kondenseres.  

6.2 MENINGSKONDENSERING OG – FORTOLKNING AF EMPIRI FRA INTERVIEWS 

I dette afsnit redegøres for: 

 Transskriberingen 

 Kodningen, der består af processerne, der er eksemplificeret ved følgende: a. Identificering af meningsbærende 

udsagnb. Kategorisering udsat til senere  c. Lange udsagn blev sammenfattet til korte udsagnd. MEC–

kodning e. En kategorisering i hovedkategorierf. I Excel stables alle informantens udsagng. Dubletter fjer-

nesh. Meningskondensering af alle 4 sygeplejerskers sammenstillede udsagn  

 Præsentation af to detaljerige kognitive kort, et for hver faggruppe, som master for de endelige kognitive kort 
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Den samlede kodnings- og kondenseringsproces vises her trin for trin.  

1. Transskribering 

Interviewene blev optaget på diktafon og efterfølgende transskriberet.  

2. Kodning  

a. Identificering af meningsbærende udsagn ved at fremhæve de vigtige elementer i 

det transskriberede interview. (fig. 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Selve kategoriseringen i hovedemner blev udsat til senere. Vi arbejdede videre 

med al materialet samlet i Excel på flere faneblade, sådan at hvert faneblad re-

præsenterede et nyt skridt i processen (fig. 22) 

 

Figur 21 - Figuren viser et udsnit af et af de transskriberede interviews, hvor de grå 

passager indrammer meningsbærende udsagn 

Figur 22 - Figuren viser, hvordan de meningsbærende udsagn herefter blev lagt ind i Excel, hvor de 

blev videre bearbejdet 
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c. Kondensering af udsagn  

De meninger, som interviewpersonerne udtrykte, blev ad flere omgange fattet i 

en kortere formulering - lange udsagn blev sammenfattet til korte udsagn. (fig. 

23) 

 

Figur 23 - Eksempel på 1. meningskondensering, hvor kolonne C indeholder det kondenserede udsagn 

d. MEC-kodning, dvs. identificering af attributter, konsekvenser og værdier for hvert 

af de kondenserede udsagn (fig. 24) 

 

Figur 24 - MEC-kodning  af udsagnene fordelt på attributter, konsekvenser og værdier 
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e. En kategorisering i hovedkategorier for at skabe en systematik i forhold til det ef-

terfølgende kognitive kort. (fig. 25) 

Figur 25 - Hovedkategorier tilføjet i gul kolonne 

f. Efter kodning i hovedkategorier betragtes meningskondenseringens udsagn som 

værende gældende, dvs. de meningsbærende udsagn træder i baggrunden, og 

dubletter fjernes fra de meningskondenserede udsagn, for hver hovedkategoris 

attributter, konsekvenser og værdier 

 

g. Herefter var det ved hjælp af datafilteret i Excel muligt at få vist og stablet alle in-

formantens udsagn under hver enkelt hovedkategori (nederste blå linje), inddelt i 

attributniveau (lyserød), konsekvensniveau (blå) og værdiniveau (lilla), og det så-

ledes gav et samlet overblik. 
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 Figur 26 - Samlet oversigt over de kondenserede udsagn, - fordelt på hovedkategorier (gule celler) for 1 informant 
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h. Det samlede overblik (fig. 26)førte til endnu en striks gennemgang af den samlede kodning og kondensering, dels for sammenhængen i 

kategorierne og dels for sammenfaldende udsagn. Alle ændringer er registreret.  

Dette ark kunne i princippet være klar til at udarbejde et kognitivt kort ud fra for denne ene informant. Vi er imidlertid interesseret i 

den samlede faggruppes mening, og derfor sammenstilles udsagnene fra de to faggruppers samlede informanter i kognitive kort. Pro-

cessen egner sig på grund af det store datamateriale dårligt til at blive fremstillet grafisk – men er forsøgt anskueliggjort i nedenstående 

figurrække. (fig. 27) 

 

Figur 27 - En visning af arbejdets faser med sammenlægning og kondensering af faggruppernes attributter, konsekvenser og værdier – der resulterede i en oversigt over den enkelte faggruppes 

dominerende måde at danne mening på (i ramme). Denne sidste kondensering dannede baggrund for, at de kognitive kort kunne udarbejdes. 
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Denne skematiske Excel-inddeling dannede hver især baggrund for, at der nu kunne udar-

bejdes et kognitivt kort for hver af de to faggruppe.  

De første resultater var for detaljerige og ikke optimalt egnet til en overskuelig analyse, og 

derfor pågik endnu en kondensering ud fra disse 2 detaljerige kognitive kort, som vi alligevel 

har valgt at præsentere, idet de faktisk er meget informative, men ikke velegnet som over-

blikskort eller som til illustration af en analyse. 

På de følgende 2 sider vises de to detaljerige kognitive kort for begge faggrupper. 
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Figur 28 - Kognitivt kort - detaljerigt kort - controllere 



 

 

76 

 

 

Figur 29 -  Kognitivt kort- detaljerigt kort - sygeplejersker 
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6.3 RESULTATER AF UNDERSØGELSE 3 

I dette afsnit vil vi redegøre for: 

 De endelige kognitive kort – et for controllere og et for sygeplejersker  
 En kort opsummering af projektet indtil nu med præcisering af det sundhedsinformatiske fokus 
 Kort overblik over strategien for analysen 
 Kort om hvad de kognitive kort viser 
 Analyse af de kognitive kort set i lyset af Weicks Sensemaking-teori 
 Controlleres Sensemaking illustreret vha. Weicks Relationship-model 
 Sygeplejerskers Sensemaking illustreret vha. Weicks Relationship-model 
 Forskelle i de to faggruppers værdier og Sensemaking, belyst vha. Røviks translationsteori. 

 

Begge kognitive kort beskrives og vises på de følgende sider. 

6.3.1 BESKRIVELSE AF DET KOGNITIVE KORT – CONTROLLERE  

Vi ridser kort op, hvad vi ser i det kognitive kort. 

Vi ser de 4 attributter (lyserøde) i det endelige kognitive kort for controllerne som re-

præsentative for de arbejdsområder og -opgaver, som controllerne udfører. De 4 at-

tributter er: 

 Produktionsnøgletal, månedsopgørelse, ledelsesinformation, økonomi- budgetop-

følgning 

 Sammenstilling af flere slags data fra flere systemer, formidling af driftsresultater 

 BUM-afregning 

 Kontinuerlig validering 

Samtidig præsenteres relationer mellem attributter, konsekvenser og værdier vha. 

pile. Pilene viser, hvor informanterne angiver, at der er en naturlig sammenhæng mel-

lem de tre niveauer – men i og med at flere attributter kan relatere til flere konse-

kvenser og/eller værdier, og flere konsekvenser kan relatere til flere værdier, vil der 

også være relationer på tværs i det kognitive kort. 

I alt 10 konsekvenser (lyseblå) bliver udkrystalliseret af attributterne. Konsekvenserne 

er, hvad attributten i form af handlingen eller arbejdsgangen producerer, udfører eller 

medfører for informanten. Fx attributten ”BUM-afregning” medfører for controlleren 

konsekvenserne ”Synliggørelse af ressourceforbrug og driftsresultater” og ”Forklare 

årsag-virkning”.  
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På denne måde bliver attributterne de konkrete arbejdsopgaver, som controlleren 

udfører ved hjælp af eller gennem de forskellige og forbundne konsekvenser.  

Slutteligt er der 4 værdier (lilla), hvoraf den ene værdi er overordnet til de 3 øvrige. 

Værdiniveauet er det egentlig incitament og den bagvedliggende motivation, - formå-

let, målet og meningen, - altså de egentlige bevæggrunde bag arbejdsopgaverne. Fx 

den overordnede værdi ”Retfærdig fordeling af ressourcerne, styring af organisatio-

nen, overholdelse af budgetter” betragter vi som styrende for de 3 øvrige værdier, 

som er ”Benytte ledelsesinformation til at skabe fokus på facts”, ”Beslutninger skal 

tages på rigtigt grundlag” og ”Datavaliditet er fundamental”. 

For controllerne er de nævnte værdier således den eksistentielle ”slut-status” eller 

”slut-tilstand”, som de via deres arbejdsopgaver stræber efter at opnå. (Gutman, 1082 

if.. Skytte og Bove, 2005 s. 3) 

 

6.3.2 BESKRIVELSE AF DET KOGNITIVE KORT – SYGEPLEJERSKER  

Vi ridser kort op, hvad vi ser i det kognitive kort. 

Vi ser de 7 attributter (lyserøde) i det endelige kognitive kort for sygeplejersker som 

repræsentative for de arbejdsområder og -opgaver, som sygeplejersker udfører.  

De 7 attributter er: 

 Dokumentation sker altid med borgeren i fokus 

 Dokumentation sker mhp. overlevering til kollegaer – det kollegiale samspil er i 

fokus 

 Arbejdsgange ift. dokumentation drøftes og sikres af dokumentationsvejledere 

 Ajourføring af medicinlister og fokusområder opprioriteres 

 Dokumentationen sker på baggrund af dokumentationspligten 

 Decentral visitation efter standardiseret ydelseskatalog - visitation efter sund-

hedsloven 

 Data til faglig statistik opprioriteres 



 

 

79 

 

Samtidig præsenteres relationer mellem attributter, konsekvenser og værdier vha. 

pile. Pilene viser, hvor informanterne angiver, at der er en naturlig sammenhæng mel-

lem de tre niveauer – men i og med at flere attributter kan relatere til flere konse-

kvenser og/eller værdier, og flere konsekvenser kan relatere til flere værdier, vil der 

også være relationer på tværs i det kognitive kort. 

I alt 17 konsekvenser (lyseblå) bliver udkrystalliseret af attributterne. Konsekvenserne 

er, hvad attributten i form af handlingen eller arbejdsgangen producerer, udfører eller 

medfører for informanten. Fx attributten ”Dokumentation sker altid med borgeren i 

fokus” medfører for sygeplejersken konsekvenserne ”Ikke operationel dokumentation 

nedprioriteres til fordel for kontinuitet”, ”Dokumentation skal understøtte omsorg for 

borgeren og sikre kontinuiteten af hensyn til kollegaerne” og ”Mangelfuld dokumenta-

tion/ikke valide data bryder kontinuiteten og tager kollegaernes tid. Kan medføre 

iværksættelse af mangelfulde handlinger og/eller medføre økonomiske konsekvenser”. 

På denne måde bliver attributterne - ligeledes som hos controllerne - de konkrete ar-

bejdsopgaver, som sygeplejersker udfører ved hjælp af eller gennem de forskellige og 

forbundne konsekvenser.  

Slutteligt er der 8 værdier (lilla) for sygeplejerskegruppen. Værdiniveauet er det egent-

lig incitament og den bagvedliggende motivation, - formålet, målet og meningen, - 

altså de egentlige bevæggrunde bag arbejdsopgaverne.  

Værdien med den mørkeste lilla farve ” Sygeplejersken er stolt af - og sætter en ære i 

sit fag, hvis fokus er omsorg” kan betragtes som den overordnede, og på grund af 

omsorgsdimensionen, den styrende værdi for de øvrige 7 værdier. 
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Figur 30 - Endeligt kognitivt kort - controllere 
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Figur 31 - Endeligt kognitivt kort - sygeplejersker 
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6.3.3 OPSUMMERING OG STRATEGI FOR ANALYSE 

Projektet handler i udgangspunktet om problematisk ledelsesinformation, hvor vores grund-

læggende antagelse var, at eventuelle årsager måtte findes, hvor data fødes (inputdata). For 

os handlede det altså om afdækning af eventuelle årsager til den problematiske ledelsesin-

formation i det sundhedsinformatiske perspektiv, om end karakteren af vores analyse kunne 

bære præg af kognitiv, psykologiske analyse, - hvilket vi hermed præciserer, at den ikke er. 

Og det betyder, at vi i analysen ikke kan se bort fra teknologien som det konstituerende 

element den er, når der fokuseres gennem socio-tekniske briller. 

Vi står nu foran analysen af to kognitive kort, efter at den landsdækkende spørgeskemaun-

dersøgelse viste, at 54,3 % af IT-koordinatorerne så en potentiel årsag i at ”dele af doku-

mentationen ikke gav medarbejderne mening, og de derfor ikke dokumenterede”.  

Afdækningen af mønstrene i de konstruktioner, som medarbejderne danner for at kunne 

forstå og håndtere verden, er afdækket og præsenteret i de kognitive kort – altså en grafisk 

visning af, hvordan 2 faggrupper danner mening i forhold til dokumentationen.  

Konteksten for meningsdannelsen i forhold til dokumentation er de kommunale ældreorga-

nisationer, hvor New Public Management (NPM), der handler om økonomiens logik og be-

greber, er indført i offentlige organisationer, der også er præget af andre logikker og værdi-

er end de økonomiske, fx hensyn til demokrati og retssikkerhed (Røvik, 2007 s. 35).  

Disse ”andre logikker” handler om grundlaget for de kommunale organisationers udførelse 

af deres kerneopgaver, nemlig pleje og omsorg for borgerne. Plejen og omsorgen, dvs. ar-

bejdsopgaverne, løses ved hjælp af forskellige teknologier i en kompleks, kollektiv og social 

konstellation af utallige medarbejdere fra forskellige faggrupper. Alle er de underlagt urok-

kelige præmisser og værdigrundlag og måske ikke mindst konsekvenserne af den skitserede, 

økonomifokuserede ledelsesmodel. Den model, der i sidste ende kan vise sig at føre den 

form for skitserede paradoks eller polarisering med sig, som nærværende analyse lige har 

beskrevet.  

Sundhedsinformatikken handler dybest set om at finde endnu mere synergi imellem tekno-

logien og sundhedspersonalets arbejdsprocesser. (Marc Berg, 2004 s.173) En afdækning af 
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hvad der giver mening for medarbejderne, der skal dokumentere og skal anvende dokumen-

tationen - dvs. meningen med dokumentationsprocessen - ser vi som det nødvendige, basa-

le niveau i at finde denne synergi.        

Kort sagt vil vi i vores analyse, hvor vi har kortlagt meningsdannelsen hos de to faggrupper, 

dels lægge vægt på en analyse af hver enkelt faggruppe, hvor sygeplejerskerne er den fag-

gruppe, der ”føder” inputdata, og controllerne dem, der anvender outputdata. Hertil an-

vender vi Weicks Relationship-model (Weick, 1979 if. Weick et al 2005 s. 409), der illustrerer 

relationerne mellem Enactment, organisering og Sensemaking, hvor vi vha. eksempler viser, 

hvordan faktorerne/dimensionerne i Sensemaking influerer på meningsdannelsesprocessen. 

Weick definerer Enactment som en social konstruktion, der sætter struktur på og virkeliggør 

hændelser gennem handlinger (Weick, 1988) 

Slutteligt sammenholder og analyserer vi de to faggruppers kognitive kort ved at se på lig-

heder og forskelle i faggruppernes værdier og supplerer analysen med et organisationsteo-

retisk perspektiv til forklaring af de mulige ligheder og forskelle. Vi anvender Røviks teori om 

translation ift. organisationskoncepter (Røvik 2007), som kan ses som en supplerende for-

klaring på forenet eller polariseret Sensemaking. 

Analyserne indledes og underbygges med citater fra vores transskriberede interviews med 

henblik på at relatere de valgte eksempler til virkeligheden.  

 

6.4 ANALYSE AF KOGNITIVT KORT – CONTROLLERE – VED HJÆLP AF SENSEMAKING 

For at anskueliggøre Sensemaking-processen analyserede vi relationerne mellem Enact-

ment, organisering og Sensemaking. Vi benyttede Weicks Relationship-model, som er be-

skrevet i teoriafsnittet, som vi så som muligheden for at sammenholde Sensemaking-teorien 

med virkeligheden og i det sundhedsinformatisk perspektiv. 

Vi brugte denne model, fordi controlleren er en del af den sociale organisation, hvor der 

foregår både organisering og Enactment og Sensemaking i de forskellige opgaver. Vi ønske-

de på den måde at anskueliggøre, hvordan Sensemaking-processen kunne forgå i praksis 
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som en bagvedliggende faktor bag ledelsesinformation, som igen er afhængig af det datain-

put, der foregår i den sociale kontekst ude i organisationen.  

Citater fra interviews som scene for Sensemaking-processen 

Først vises fire citater fra de transskriberede interviews med det formål at sætte scenen for 

det eksempel, der derefter vises indsat i Weicks Relationship-model.  

Controller:  

”der er meget fokus på de her data, - de bliver brugt, uden man egentlig er klar over, hvor 

mange fejl, der måske kan være i dem. Sidste år fandt vi ud af, der var en borger, som havde 

fået visiteret 6 bad om dagen i stedet for om ugen, så det var jo øh.. det svarer måske til en 

eller to stillinger i hjemmeplejen – så hvis vi ikke havde fået den her fejl rettet, jamen så hav-

de hjemmeplejen fået de her penge, ...og det er jo bare en enkelt fejl, ikke.. som så var ret 

stor,.. men der findes tilsvarende små fejl, som også er fundet” 

”… paradoksalt at systemet er bygget op på, at pengene ud til.. altså i hvert fald vores tilde-

lingsmodel hænger så meget sammen med de visiterede timer, at… at det er utrolig vigtigt, 

at data er valide”. 

” … hvis jeg ikke går over og spørger dem, er de her registrerede, så havde jeg måske ikke 

fundet ud af…” 

”… i og med at jeg hver måned.. der trækker jeg dels nogle top-lister over de borgere, som 

har over 25 timer.. visiteret praktisk hjælp og personlig pleje – og dem sender jeg så ud til 

visitatoren, …  de tager de her borgere med ud til en snak i hjemmeplejen, og så holder øje 

med, om de egentlig har haft for mange timer, de den her… fordi det kan jeg ikke rigtig følge 

med i, om de har borgere, de øh… egentlig… egentlig fordi de sidder og giver dem ydelser 

hele tiden, eller ekstra ydelser hele tiden… når vi ikke… så så kan jeg ikke se, om de egentlig 

har behov.. øh.. det er jo den snak, de må tage”. 
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6.4.1 WEICKS RELATIONSHIP-MODEL - CONTROLLERE 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forandring i omgivelserne  

Ex: Stigning i BUM-

afregning på 1 mio. til ét 

område 

Enactment  

Ex: Controller 

iværksætter valide-

ringsproces 

Udvælgelse  

Ex: På baggrund af afkodningen udvæl-

ger controlleren den plausible forklaring 

på stigningen i BUM-afregningen 

Lagring  

Ex: Den plausible forklaring (visitationsfejlen) 

underbygges, fordi fejlen er genkendelig fra tidli-

gere, og kan benyttes som guideline ift. hvilke 

handlinger, der nu skal foretages 

Afkodning af signaler med baggrund i erfaring  

Ex: Controller afdækker mulige årsager med udgangs-

punkt i egne værdier (retfærdig fordeling af ressourcer 

eller datavaliditet er fundamental), dvs. checker for visita-

tionsfejl, øget plejetyngde eller andre mulige årsager til 

stigningen i BUM-afregningen. 

Konstant opdatering 

Ex: Controller holder øje 

med afregningsdata og 

checker, om de er som han 

forventer. 

Identitet forventet / sandsynlighed  

Ex: Den plausible forklaring er foreløbig – der er sket 

en visitationsfejl i et af områderne 

 

Feedback på identitet via udvælgelse og Enactment ex: controllerens identitet bliver 

vedligeholdt af den Sensemaking-proces, han udfører, når han udvælger og ”enacter”  

Figur32 - Weicks Relationship-model, der med eksempler viser 

relationerne mellem Enactment, organisering og Sensemaking. 
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6.4.2 FORTOLKNING AF EKSEMPLET I RELATIONSHIP-MODELLEN 

Det vi ser i eksemplet ovenfor, er, at Sensemaking organiserer strømmen af inputs og 

påvirkninger, som møder controlleren hver dag. Hans position i organisationen, som 

en del af en social kontekst, hvori der foregår konstant opdatering, gør at han tester 

og afkoder forandringer i omgivelserne – det kan være visitationsfejl, skred i budgetter 

eller andet, der fanger hans opmærksomhed. I Sensemaking-processen betyder det, at 

han i sin afkodning af disse signaler eller påvirkninger, med udgangspunkt i sin erfa-

ring, anvender sine værdier som baggrund for at afdække eventuelle og mulige årsa-

ger til fejl eller forandringer. I dette eksempel forestiller vi os, at han anvender enten 

værdien ”Datavaliditet er fundamental” eller kombinationen af værdierne ”Retfærdig 

fordeling af ressourcer” eller ”Datavaliditet er fundamental”. Med udgangspunkt i 

hans erfaring vil han observere og kategorisere de formodede afvigelser, som han 

møder, for at kunne udvælge det rette respons, der i sidste ende tillader ham at 

”make sense”. 

 

6.4.3 AFRUNDING AF SENSEMAKING FOR CONTROLLERE 

Det kognitive kort har med understøttelse af Weicks teori, således hjulpet med at for-

stå, hvordan Sensemaking konstrueres og anvendes ift. dokumentation og dokumen-

tationsprocessen. Det har ligeledes været med til at tilvejebringe en forståelse for, 

med udspring i empirisk viden om, hvad der giver mening for gruppen af controllere. 

For controllerne er det følgende værdier, der giver mening – ”Make sense”. 

 ”Retfærdig fordeling af ressourcerne, styring af organisationen, overholdelse af 

budgetter” 

 ”Benytte ledelsesinformation til at skabe fokus på facts” 

 ”Beslutninger skal tages på rigtigt grundlag” 

 ”Datavaliditet er fundamental” 

Alle 4 værdier må siges at være i direkte tråd med den økonomiske logik, der præger 

mange offentlige ældreområders model for styring og organisering af organisationen. 
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6.4.4 ANALYSE AF KOGNITIVT KORT – SYGEPLEJERSKER 

For på samme måde som for controllerne at anskueliggøre Sensemaking-processen 

analyserede vi relationerne mellem Enactment, organisering og Sensemaking for sy-

geplejerskerne. Vi indsætter dermed et eksempel i Relationship-modellen. 

Citater fra interviews som scene for Sensemaking-processen for sygeplejerskerne 

Først vises 8 korte citater fra de transskriberede interviews for at sætte scenen for det 

eksempel, der vises indsat i Weicks Relationship-model.  

SPL: - Jamen, ift ex en terminal borger eller pårørendekontakt osv., der vil jeg til enhver 

tid prioritere at få dokumenteret, hvad jeg har oplevet ude i den direkte patientkon-

takt, end jeg vil tænke på, at nu må jeg huske på at fodre politikerne med, at jeg altså 

har brugt så og så meget tid på det. Så, der kommer borgeren i første omgang – i før-

sterække igen. 

SPL: … og hvis ikke jeg har tiden til at dokumentere i øst og vest, - så har det mest me-

ning for mig at dokumentere det, der har med den direkte patientkontakt at gøre. .. og 

som har med mine kollegaer at gøre. 

SPL:- Du kan også bruge tiden på borgeren, i stedet for at gå og samle en masse data 

ind, altså. Tiden bliver brugt der, hvor jeg synes det er vigtigst at bruge den. 

SPL: Vi får dokumenteret det daglige arbejde, fordi det er nok også det man, her og nu, 

at ens kollegaer skal bruge til næste gang. Hvor det hænger lidt mere i bremsen med 

de der sygeplejefaglige statusser og sådan nogle ting, som man måske tænker nej, det 

kan også lige vente til en anden dag, hvor vi har lidt mere tid - og det tager så lang tid, 

og det er også bøvlet. 

SPL: Øh… nøgletal er nok ikke lige noget, der indgår i mine overvejelser, ikke i første 

omgang i hvert fald.  

SPL: ... vi har heldigvis ikke central visitation på vores ydelser. Og det er os selv der går 

ind og vurderer, hvad er det for nogle ydelser, inden for nogle givne rammer, inden for 
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nogle kvalitetsstandarder, som jeg kan tilbyde. ... Der skal simpelt hen… der er stan-

dardardydelser… og det er blevet utroligt struktureret. 

SPL: Nej, der er borgere, der falder fuldstændig uden for de ydelser, og så må vi jo være 

lidt kreative og… 

SPL: altså… der er en god grund til for mig og gå ind og dokumentere de her ting. Altså 

nok mest i forhold til, hvad vi selv har brug for. 

 

6.4.5 FORTOLKNING AF EKSEMPLET I RELATIONSHIP-MODELLEN 

Det, vi ser i eksemplet nedenfor er, at Sensemaking organiserer strømmen af påvirk-

ninger fx nye eller akutte opgaver, som møder sygeplejersken hver dag. Sygeplejer-

skens position i organisationen, - som en del af en social kontekst, hvori der foregår 

konstant opdatering, gør at hun tester og afkoder forandringer i omgivelserne – det 

kan være en ændret tilstand hos borgere, akutte opgaver eller andet, der fanger hen-

des opmærksomhed. I Sensemaking-processen betyder det, at sygeplejersken i sin 

afkodning af disse signaler eller påvirkninger, med udgangspunkt i sin erfaring, anven-

der sine værdier som baggrund for at prioritere mellem disse opgaver eller forandrin-

ger. I dette eksempel kunne værdien ”Prioriterer plejen i marken over at sidde foran en 

PC” være den fremherskende værdi, - afhængig af situation og kontekst. Med ud-

gangspunkt i hendes erfaring ville hun observere, kategorisere og prioritere de formo-

dede afvigelser, hun møder, for at kunne udvælge det rette respons, – måske oppriori-

tere pleje til fordel for dokumentation/visitation, der i sidste ende tillader hende at 

”make sense”. 



 

 

89 

 

6.4.6 WEICKS RELATIONSHIP-MODEL - SYGEPLEJERSKER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forandring i omgivelserne  

Ex: Ny dårlig borger skal 

indvisiteres - decentral visita-

tion efter sundhedsloven 

Enactment  

Ex: Sygeplejersken sætter 

besøg fordelt over døg-

net i værk 

Udvælgelse  

Ex: På baggrund af afkodningen udvælger 

sygeplejersken hvilke borgeres pleje, eller 

hvilken dokumentation, fx medicinskema, 

eller visitation der er vigtigst og muligt at nå.  

Lagring  

Ex: Den plausible prioritering (plejen) underbyg-

ges, fordi prioriteringen er genkendelig fra tidlige-

re, og kan benyttes som guideline ift. hvilke priori-

teringer og handlinger, der nu skal foretages. 

Afkodning af signaler med baggrund i erfaring  

Ex: Sygeplejerske og kollegaer vurderer og prioriterer i det samlede 

antal plejekrævende borgere og andre arbejdsopgaver, fx dokumen-

tation, og vurderer med udgangspunkt i egne værdier (prioriterer 

plejen i marken over at sidde foran en PC, dokumentation som det 

faglige fundament for og kvalitetssikring af sygeplejen eller) dvs. 

vurderer blandt de mest påtrængende opgaver. 

Konstant opdatering 

Ex: Sygeplejersker og kollegaer 

vurderer og plejer borgeren fordelt 

over døgnet og har samtidig andre 

plejekrævende borgere, dokumen-

tation mv. 

Identitet forventet / sandsynlighed  

Ex: Den plausible prioritering er foreløbig, at 

plejen er den vigtigst og mest akutte, trods 

kravet om visitation af ydelser. 

 

Feedback på identitet via udvælgelse og Enactment  

Ex: Sygeplejerskens identitet bliver vedligeholdt af den Sensemaking-proces, hun 

udfører, når hun udvælger og ”enacter”.  

Figur 33 – Weicks Relationship-model, der med eksempler viser 

relationerne mellem Enactment, organisering og Sensemaking 
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6.4.7 AFRUNDING AF SENSEMAKING FOR SYGEPLEJERSKER 

Det kognitive kort har med understøttelse af Weicks teori således hjulpet med at forstå, 

hvordan Sensemaking konstrueres og anvendes ift. dokumentation og dokumentationspro-

cessen. Det har ligeledes været med til at tilvejebringe en forståelse for, med udspring i em-

pirisk viden om, hvad der giver mening for gruppen af sygeplejersker. 

For sygeplejerskerne er det følgende værdier, der ”make sense”: 

 Sygeplejersken er stolt af - og sætter en ære i sit fag, hvis fokus er omsorg 

 Ordentlighed ift. borgeren er det vigtigste i sygeplejerskens arbejde 

 Ansvarlighed og orden i tingene for kollegaernes skyld 

 Datavaliditet er vigtig, - også for at undgå personlige konsekvenser (fx frustration, færre 

stillinger) 

 Dokumentation som det faglige fundament for og kvalitetssikring af sygeplejen 

 Dokumentation får sygeplejersken til at fremstå kompetent og derved indgyde tryghed 

hos borgeren 

 Prioriterer plejen i ”marken” over at sidde foran en PC 

 Bibeholdelse af indflydelse, selvbestemmelse og retten til at afvige (fra standardisering) 

For sygeplejerskerne er de nævnte værdier således den eksistentielle ”slut-status” eller 

”slut-tilstand”, som de via deres arbejdsopgaver stræber efter at opnå.  

 

6.4.8 SAMMENLIGNINGEN AF VÆRDIERNE MELLEM DE TO FAGGRUPPER 

Som det ses i nedenstående sammenstilling er de to faggruppers værdier meget forskellige.  

Hvis vi holder disse forskelligheder op imod Røviks teori om translation, kan forskelligheden 

til dels underbygges af og føres tilbage til overgangen til NPM, som medførte et overaltskyg-

gende fokus på økonomiens logik og begreber. Denne logik tager ikke højde for kompleksi-

teten og forskelligheden i den offentlige sektor. 
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De to faggrupper er forskellige, og deres virkefelt er forskelligt. Controller-funktionen er en 

direkte nedstamning af eller indbegrebet af økonomiens logik, og det forklarer også de vær-

dier, vore controller-informanter tilkendegiver. 

Controllere

 

Retfærdig fordeling af ressourcerne, sty-

ring af organisationen, overholdelse af 

budgetter 

Benytte ledelsesinformation til at skabe 

fokus på facts 

Beslutninger skal tages på rigtigt grundlag 

Datavaliditet er fundamental 

 

Sygeplejersker

 

Sygeplejersken er stolt af - og sætter 

en ære i sit fag, hvis fokus er omsorg 

Ordentlighed ift. borgeren er det vig-

tigste i sygeplejerskens arbejde 

Ansvarlighed og orden i tingene for 

kollegaernes skyld 

Datavaliditet er vigtig, - også for at 

undgå personlige konsekvenser (fx fru-

stration, færre stillinger) 

Dokumentation som det faglige fun-

dament for og kvalitetssikring af syge-

plejen 

Dokumentation får sygeplejersken til 

at fremstå kompetent og derved ind-

gyde tryghed hos borgeren 

Prioriterer plejen i ”marken” over at 

sidde foran en PC 

Bibeholdelse af indflydelse, selvbe-

stemmelse og retten til at afvige (fra 

standardisering) 
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Når de omtalte nye organisationskoncepter indføres i den offentlige sektor og fx rammer 

dele af organisationen, hvor det ikke er økonomiens, men fx omsorgens logik, som hos sy-

geplejerskerne, der er fremherskende, sker der ifølge Røvik en translation af organisations-

modellerne. Der tages dog ofte ikke højde for, at ideer hele tiden bearbejdes og ændres 

(oversættes/translateres) af aktørerne, som modtager dem, som så spreder nye versioner af 

dem videre. 

Translationen kan fx i forhold til sygeplejen være bevidste og rationelle handlinger, hvor 

translationen rettes imod at bevare organisationens oprindelige fortrin, fx kunne det, at 

visitation til sygepleje mange steder ikke er centraliseret være det bedst mulige værktøj for 

at øge effektiviteten, eller ud fra hensynet til at lave en lokal version som i mindre grad end 

”originalen” udfordrer bestemte interesser i organisationen eller for at ”skåne” visse dele af 

organisationen, således det ikke går ud over løsningen af disses kerneopgaver. 

Men translation er jf. Røvik ikke altid en bevidst handling. Det kunne også være, at translati-

onen ikke var lykkedes, eller at der var sket yderligere translationer. Det kunne være, at man 

havde taget ideerne ind, men ikke lokalt fx i sygeplejen havde taget dem i brug. Det kunne 

også være, at sygeplejen havde afprøvet ideerne, men måtte erkende, at de ikke var forene-

lige med de værdier, der er i sygeplejen, eller de ikke kunne understøtte de komplekse, kol-

lektive, sociale arbejdsgange, som er kendetegnende for sundhedsfagligt arbejde. (ibid. 

s.320) 

Vi skal ikke her analysere, hvorvidt det er ubevidste eller bevidste translationer, der er sket, 

men blot nævne, at disse faktorer er til stede. 

… og for at trække en tråd til Karl E. Weicks teori om ”Enactment” og ”Sensemaking”, som vi 

har anvendt til at teoretisere de to faggruppers meningsdannelse, refererer vi Røvik for føl-

gende: 

Organisationers erfaringer og interesser udstyrer deres medlemmer med linser eller ”ram-

mer”, som systematisk ”ser” eller ”overser” forskellige aspekter ved omgivelserne. Det udsty-

rer organisationerne med kraft til at agere (og ikke bare reagere) i forhold til omgivelserne, 

fx at tage initiativ til at konstituere en lokal og konkret variant af en generel og utydelig ide, 



 

 

93 

 

som flyder rundt i forskellige dele af omgivelserne i en periode (Weick, 1995 if. Røvik, 2007 

s.301 ) 

Sammendragende kan siges, at både Røvik og Weick pointerer, at indførelse af reformideer 

kan modtages og behandles på flere måder, og at der ved uklarheder eller inkonsistens i 

indførelsen af sådanne koncepter kan ske/sker en transformation med det sigte, at medar-

bejderne i organisationerne kan agere, dvs. udføre deres arbejde. 

 

7 DISKUSSION 

Projektet konstaterer gennem de tre undersøgelser, at der er en grundlæggende forskel på 

de værdier, hvormed dataføder (sygeplejerske) og dataaftager (controller) tilgår og anven-

der den dokumentation, som lagres i EOJ-systemerne. Denne polarisering ligger strakt ud 

som et faktum under alle kommunerne og er – uanset om man vil erkende det eller ej – 

konstituerende for det udbytte, som medarbejderne og dermed kommunerne får af at have 

investeret i den teknologi, der efter manges overbevisning skal kunne understøtte både den 

daglige opgaveløsning for de almindelige brugere – og den konstante efterspørgsel fra ledel-

sens side efter data til bl.a. økonomisk styring. 

Men set i lyset af nærværende projekts resultater, giver det da overhovedet mening at tro 

og kræve, at ét EOJ-system skal kunne opfylde begge polers behov? Er det realistisk, at såvel 

administrative data som borgernære data i opgaveløsningen kan rummes i ét og samme 

system og gå op i en højere enhed, så alles krav er imødekommet – og alle kan se ”en me-

ning” med dokumentation? 

Hvis man betragter problematikken fra brugernes side – altså, har det perspektiv, som 

Weick beskriver i sin teori om Sensemaking, så vil svaret tilnærmelsesvis være et ”nej”.  

I og med at Sensemaking er en kognitiv proces, der i sig rummer så mange delelementer, 

der er indvævet i identitet og refleksioner over, hvilke strategier, der tidligere har kunnet 

agere som løsninger, og som giver mening at anvende overfor et givet problem – så synes 

det overordentlig svært at få et stringent, årvågent og administrativt blik henover denne 

mere eller mindre ubevidste proces, der er så indlejret i den menneskelige perception. 
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 Nytter der noget at tro, at medarbejderes dokumentation kan styres via rationelle beslut-

ninger, der dikterer adfærd og handlinger, når vi nu ved, at Sensemaking foregår i kulissen, 

og er det, der i virkeligheden er styrende, når mennesker skal træffe valg og agere, mere 

eller mindre bevidst? 

Det er vel også dette fænomen, der har udfoldet sig i de danske kommuners hverdag og 

som kan forklare, hvorfor mange taler om, at ”implementeringen har slået fejl” – ”syste-

merne bruges ikke” – ”datavaliditeten er dårlig”, og hvad man ellers hører i kølvandet på de 

danske kommuners implementeringsbølger. Røvik siger, at NPM har ladet os tro, at det er 

relativt enkelt at hente en succesopskrift ud og installere den med henblik på at reproduce-

re succesen (Røvik, 2007 s. 56) – men det viser sig så bare i praksis, at det er langt mere 

komplekst.  

Data og dokumentation hænger altså uløseligt sammen med den forståelse, som medarbej-

deren har af sin egen identitet og af den sammenhæng, som data skal bruges i – nemlig den 

nære, gruppe-relaterede og socio-tekniske sammenhæng. Det faktum, at gruppen tilegner 

sig teknologien ved hjælp af translation, er i de danske kommuner blevet overset. 

Ser man på problematikken fra det andet perspektiv – nemlig at kommunernes forventning 

om og behov for at få adgang til administrative og økonomiske data for at kunne styre og 

benchmarke – så virker det nærliggende at spørge, hvor denne forventning kommer fra? 

 Hvis man kigger på, hvordan EOJ-systemerne er blevet markedsført, har der været et sti-

gende fokus på uddata – dvs. de data, der kan trækkes ud af systemerne for derved at få 

adgang til styringsparametre. Her har både kommuner, leverandører og KL selv været med 

til at italesætte og fokusere på det udbytte, som anskaffelse af EOJ-systemerne, i alles optik 

næsten automatisk ville kunne udvirke.  

Det virker som om, at det, som EOJ-systemerne oprindeligt blev markedsført som – altså 

den tværgående journal – har mistet sin hovedrolle til fordel for den administrative styring 

og tankegangen bag NPM og i takt med at kommunernes økonomi er blevet mere og mere 

trængt.  
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Rigtig mange kommuner købte i sin tid EOJ-systemerne med en klar forventning om at kun-

ne realisere en besparelse hos plejepersonalet, fordi der nu ville blive mere tid og lettere 

adgang til dokumentation – mange kommuner tog endog besparelsen forlods og iværksatte 

besparelser i takt med, at EOJ-systemerne blev taget i brug. Det er derfor nærliggende at 

stille det kritiske spørgsmål: er kommunerne blevet forført til at tro, at EOJ-systemerne var 

løsningen på både optimering af dokumentationen og en samtidig en problemløs realisering 

af ressourcebesparelser? Er EOJ-systemerne blevet ”solgt” på et besparelses- og optime-

ringsgrundlag, som ikke holder stik i virkeligheden, fordi ingen har haft tilstrækkelig viden 

om nogle grundstrukturerer, som handler om faglige værdier, STS, translation og Sensema-

king?  

Hvis vi forestiller os, at kommunerne over de kommende år får mere viden om de netop 

nævnte grundstrukturer, så er næste spørgsmål: kan man overhovedet have et EOJ-system, 

der kan begge dele – altså både opsamle administrative data og samtidig tilbyde en solid og 

velegnet platform for IT-understøttelse af den daglige, faglige opgaveløsning? Og hvis det så 

lod sig gøre at udvikle et sådant system – ville kommunerne så have lyst til at implementere 

det? Ville de have tiden til det? Ekspertisen? Og sidst men ikke mindst: ville de have incita-

mentet?  

Den modsatte pol til drømmescenariet - med et EOJ-system, der mestrer begge dele - er vi 

godt på vej til. Det er det fuldt ud standardiserede, strukturerede system, der via sin tekno-

logi og sit design fører brugeren gennem standardopsætninger med det formål at ”aftappe” 

de data, der er behov for til administration og ledelsesinformation. Det foregår allerede i 

dag, hvor nationale instanser, som fx Danmarks Statistik, selv aftapper data direkte i kom-

munernes EOJ-databaser, uden at brugerne lægger mærke til det. Det eneste man så kan 

håbe på er, at brugerne vil indtaste data i disse systemer. Og gerne de rigtige data. For uden 

datainput – ingen ledelsesinformation.  

Hvad angår brugernes input står kommunerne overfor endnu en udfordring. Nye systemer 

og nye måder at dokumentere på møder som oftest modstand. Kommunerne har en opgave 

i at arbejde med organisationen, at gøre den modtagelig for ny teknologi, at medinddrage 

og invitere til med-udvikling, sådan at teknologi-forskrækkelsen kan lægge sig og brugerne 

kan få øje på de mange fordele, som teknologierne faktisk kan tilbyde.  
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Så er det i bund og grund naivt, når vi i Danmark forestiller os, at vi har et system, der kan 

det hele? Man kunne fristes til at svare, at hvad angår teknologi, så er alt muligt. Første 

skridt på vejen er dog, at alle spillerne tager ansvar for at tilegne sig viden og forståelse 

overfor, hvad teknologi er og overfor hvordan teknologi og mennesker spiller sammen. Først 

herefter – altså på et oplyst grundlagt - kan strategierne blive lagt.  

 

8 KONKLUSION 

Konklusionens gennemgående temaer: 

 Er det, - og hvordan er det muligt at definere, hvad der giver mening i forbindelse med data og dokumentation for 
henholdsvis sygeplejersker og controllere i kommunal ældrepleje?  

 Ja, det er muligt at definere via MEC-metoden, Laddering-teknik, kognitive kort og Sensemaking 
 

 Er der i de to forskellige faggrupper typer af data og dokumentation, der giver mere mening end andre typer – 
hvilke typer?  

 Ja, det er for sygeplejersker faglige data, der anvendes inden for egen gruppe og for controlleren er det data til af-
regning og ledelsesinformation.  
 

 Er det muligt at drage en parallel fra det, der giver mening for sygeplejerskerne at dokumentere, til at denne me-
ning kan ses som årsag til den problematiske ledelsesinformation? 

 Ja, det, der giver mening for sygeplejersker, er ikke de data, der er mest efterspurgt til ledelsesinformation.  

Ovenstående kortfattede konklusioner uddybes herunder: 

Vi ønskede med undersøgelse 3 – kvalitative interviews med sygeplejersker og controllere – 

at komme i dybden med, hvad der giver mening for de to grupper i forbindelse med doku-

mentation. Den ene gruppe, sygeplejersker, er data-føder og har dokumentationspligt – den 

anden gruppe, controllerne, er aftagere og brugere af data-output og har en interesse i sty-

ringsparametre og benchmarking. 

Vi har gennem undersøgelse 3 og de kognitive kort klarlagt de værdier, der i sidste ende 

motiverer sygeplejersker og controllere gennem deres arbejde og dermed også de delele-

menter, der har med dokumentation at gøre.  

Det er tydeligt, at de to grupper ikke har sammenfaldende værdier, men at deres fokus net-

op er forankret hver sit sted og på mange måder ikke er foreneligt med at have et fælles mål 

og en fælles agenda om at sikre kommunen en strøm af valide data, som giver mening for 

alle.  
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Undersøgelsen cementerer netop, at data giver mening i den kontekst de skal bruges i – og 

at der er mange, forskellige hensyn at tage, derude hvor data fødes.  

Dette leder direkte over i besvarelse af problemformuleringen, som lød: 

 

Er det, - og hvordan er det muligt at definere, hvad der giver mening i forbindelse med 

data og dokumentation for henholdsvis sygeplejersker og controllere i kommunal ældre-

pleje?  

Ja, det er muligt at definere, hvad der giver mening i forbindelse med data og dokumentati-

on. Midlerne går dels via MEC-metoden og Laddering-teknik med henblik på en afdækning 

af værdierne hos de to faggrupper. Herved klarlægges attributter, konsekvenser og værdier, 

hvor sidstnævnte er det højeste abstraktionsniveau, der er styrende for identitet og for 

handlinger.  

Produktet af metoden er kognitive kort, der for hver faggruppe giver mere eller mindre de-

taljerede billeder af, hvad der motiverer en medarbejder i forbindelse med den stilling, som 

vedkommende bestrider og dermed også de arbejdsopgaver, der bliver udført.  

En mere avanceret form for afkodning af, hvad der giver mening for de to faggrupper i for-

bindelse med data og dokumentation, har vi søgt gennem teorien om Sensemaking. Her 

undersøges selve Sensemakingprocessen – dvs. den kognitive proces, hvor et individ tillæg-

ger bestemte situationer betydning gennem det at forstå situationerne, at artikulere dem i 

ord for derved at få en platform, der tjener som springbræt til at kunne tage action. (Weick, 

2005, s. 409)  

Er der i de to forskellige faggrupper typer af data og dokumentation, der giver mere me-

ning end andre typer – hvilke typer?  

Ja, der er stor forskel på, hvad der giver mening at dokumentere. Hos sygeplejerskerne fore-

går dokumentationen overvejende med det formål at sikre kontinuitet i plejen af borgeren 

og for at sikre kollegerne de fornødne oplysninger for dermed at kunne handle forsvarligt og 

i overensstemmelse med de værdier, der nu engang er gældende som sygeplejerske – nem-
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lig at give borgeren den bedst mulige pleje og at udfylde sin rolle som ansvarlig sygeplejer-

ske.  

De data, der dokumenteres, er i første omgang data, som gruppen af sygeplejersker selv har 

brug for, eller data, som hvis de blev overset, ville udgøre den største risiko for borgeren 

eller for sygeplejersken. I begge tilfælde fylder dokumentation af medicin meget for alle 4 

informanter.  

Der er en vægring ved strukturering og standardisering af data, idet oplevelsen hos sygeple-

jerskerne er, at sygeplejen i sin grundsubstans ikke egner sig godt til at blive standardiseret 

– og i øvrigt er der en direkte pendant herfra til borgerens problemstillinger, som heller ikke 

opleves egnet til standardisering – at ”blive puttet i kasser”.  

Dette fokus – disse værdier – står i kontrast til den agenda, der er gældende og central for 

controllerne, der handler om at skabe fokus på facts, så der kan tages beslutninger, der trygt 

hviler på et validt grundlag – i sidste ende med en retfærdighed fordeling af ressourcerne og 

styring af økonomien som øverste værdi. 

Controllernes kognitive kort er ikke nær så komplekst som sygeplejerskernes – og deres fo-

kus er et helt andet sted end pleje.  

Det, der giver mening for controlleren, er at data er valide, og at det er de rette data, der 

bliver gjort tilgængelige i det efterfølgende dataudtræk, der bruges til ledelsesinformation, 

beslutningsstøtte og afregning.  

Her er fokus økonomi og opfølgning og validitet, og dertil har controlleren brug for struktu-

rerede data, som umiddelbart kan trækkes ud som statistik, dvs. klassificeringer af ydelser, 

tid, frekvens, takst – og andre elementer af strukturerede data.  

De ikke-strukturerede data som fx notater og andre beskrivelser i fritekst, er umiddelbart 

ikke vedkommende for controlleren.  
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Er det muligt at drage en parallel fra det, der giver mening for sygeplejerskerne at doku-

mentere, til at denne mening kan ses som årsag til den problematiske ledelsesinformati-

on? 

Ja, der er en klar sammenhæng mellem, at det, som for sygeplejersker giver mening at do-

kumentere, ikke er de data, der nødvendigvis er mest efterspurgt hos ledelsen og hos 

controlleren. De data, der hos controlleren er mest efterspurgt – nemlig de strukturerede 

data i form af ydelser, tid, frekvens og interval – er de data, som sygeplejersken nedpriorite-

rer i en travl hverdag, hvor borgerens behov, samspillet med kollegaer og hensynet til konti-

nuitet kommer i første række. 

 

9 METODEKRITIK 

I dette afsnit henleder vi opmærksomheden på: 

 Hvilke metodemæssige problemstillinger vi efter undersøgelserne har afdækket, og hvilken betydning de eventu-

elt har haft for undersøgelsesresultaterne 

Informanter i spørgeskemaundersøgelsen 

Efter gennemførelse af interviewet med KL foretog vi spørgeskemaundersøgelsen for i bed-

ste fald at få en kraftig indikator på, om der reelt eksisterede et generelt problem med data-

validiteten i ledelsesinformationenen i landets kommuner eller ej.  

Vi valgte som bekendt at lade IT-koordinatorerne være de centrale informanter i denne un-

dersøgelse – velvidende at deres svar på mange af spørgsmålene ville kunne kategoriseres 

som en slags ”anden-hånds-kilde”.  

I nogle af spørgsmålene kunne man således med rette problematisere, at IT-

koordinatorerne svarer på vegne af andre - medarbejdere eller ledere. Et eksempel herpå er 

spm. 15.1-15.12. Her svarer IT-koordinatorerne på, i hvilken udstrækning de er enige eller 

uenige i udsagn, formuleret som eksemplificerede udfordringer, som datainput og dataout-

put kan give.  

Det er udsagn som fx medarbejderne har ofte ikke tid til at dokumentere (spm. 15.1)og 

medarbejderne ser ikke datainput som en del af deres kerneopgave (spm. 15.3) og dokumen-
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tationen giver ikke mening for medarbejderne, der derfor ikke dokumenterer (spm. 15.4) og 

det kan som leder være svært at vurdere datavaliditeten (spm. 15.6).  

Man kan måske med rette anfægte, at vi ikke er gået direkte til kilden – nemlig medarbej-

derne og lederne og har foreholdt dem alle disse spørgsmål – for derved at få førstehånds-

oplysninger.  

Vi mener dog ikke, at problematikken har influeret negativt på validiteten eller reliabiliteten 

af undersøgelse 2, idet IT-koordinatorerne efter vores overbevisning er den medarbejder-

gruppe, der har størst, bredest og mest nuanceret viden om netop datavaliditet i forhold til 

ledelsesinformation.  

Målet med undersøgelsen var at få en indikation på, om der reelt var et problem med data-

validiteten og dermed dokumentationsprasis/datadisciplin ude i kommunerne. Vi mener, at 

undersøgelsen netop har givet det ønskede resultat – nemlig en tydelig afklaring af, at pro-

blemet var stort nok til at kunne begrunde, at vi indleder undersøgelse 3 – hvor undersøgel-

sens centrum netop er medarbejderne, der føder og bruger data.   

Controllere – én profil med et ”twist” 

Det er et faktum, at den ene controller har en lidt anderledes ”profil” end den anden 

controller har, i og med at vedkommende ikke har en akademisk baggrund, men derimod en 

baggrund som pædagog med en økonomisk efteruddannelse.  

Dette faktum gør, at vi i de svar, som denne informant afgiver, kan spore en lidt anden til-

gang til jobindholdet, som skiller sig ud fra den anden controller. Yderligere var vedkom-

mende meget ny i sin stilling – ca. 3 måneder – hvilken blot understøtter vores endelige 

vurdering af, at denne controller kan udgøre en slags bias for undersøgelsen.  

Grundlaget for vores vurdering skal findes i, at denne controller har et ”twist” i den ellers 

forventede, ”normale” jobprofil på en controller som en akademisk og økonomisk skolet 

person, - hvor denne informant må forventes også at være præget af den skoling og de 

værdier, der ville kunne findes hos andre pædagoger, og som eventuelt står i modstrid med 

de værdier, som normalt ville være dominerende hos en controller.  
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Validering af interviews 

Vi har ikke sikret validiteten af vores fund i de kvalitative interviews ved at gennemføre fo-

kusgruppeinterviews, sådan som Tina Blegind Jensen gjorde, da hun anvendte metoden i 

forbindelse med MEC og Laddering-teknik.  

Kvale og Brinkmann, 2009, s. 217-218, gennemgår interviewanalysen trin for trin og skriver 

bl.a., at et trin i processen kunne være et ”geninterview”, hvor forskeren leverer fortolknin-

gerne tilbage til informanterne – som en form for ”medlemsvalidering” for at kommentere 

interviewerens fortolkninger og give mulighed for at uddybe deres egne oprindelige udsagn.  

Der ligger i forbindelse med interviewfortolkninger den almindelige indvending, at forskelli-

ge fortolkere finder forskellige meningsindhold i det samme interview, og derfor er inter-

viewet ikke nogen videnskabelig metode. (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 234).  

 ”Ovenstående indvending indebærer et krav om objektivitet i den forstand, at et udsagn har 

kun én rigtig og objektiv mening, og analysen har til opgave at finde denne eneste ægte me-

ning. I modsætning til et krav om entydighed muliggør den hermeneutiske og postmoderne 

tænkning en legitim mangfoldighed af fortolkninger”, (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 234). 

Vi er af den overbevisning, at vi aldrig ville kunne afdække begrebet ”mening” vedrørende 

dokumentation for hverken sygeplejersker eller controllere, sådan at begrebets betydninger 

er udtømmende beskrevet.  

Vi ønsker at bruge den enkelte informants udsagn til at udvikle en bredere fortolkning af 

meningsdannelse og konteksten herfor blandt de to faggrupper. Set i det lys har vi valgt ikke 

at afholde fokusgruppeinterviews eller på anden måde forsøge at validere de data, vi har 

fået via interviewene.  

Der er derfor en risiko for, at enkelte udsagn eller sammenhænge ikke nødvendigvis vil blive 

betragtet som genkendelige af vores informanter ved en eventuel efterfølgende gennem-

læsning af projektet. Men det er ikke det samme som at sige, at undersøgelse 3 har et vali-

ditetsproblem, hvad vi ikke mener, den har. 
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Inspirationskortene – udvælgelse af emner 

Vi har som tidligere beskrevet været inspireret af Tina Blegind Jensens anvendelse af MEC-

metoden, Laddering-teknik samt brug af inspirationskort. Vores undersøgelse var i kraft af 

dens noget mindre størrelse end Tina Blegind Jensens, ikke egnet til anvendelse af 21 inspi-

rationskort, og ret hurtigt blev vi klar over, at vi måtte reducere antal emner og dermed an-

tal inspirationskort, for at midler og redskaber skulle matche vores undersøgelsesfokus – 

nemlig meningsdannelse i forbindelse med dokumentation.  

Vi har i processen med at finde frem til de rette emner på kortene ikke anvendt nogen an-

den metode end vores egne erfaringer med, hvilke emner der er relevante at fokusere på, 

når temaet er dokumentation.  

Vi kunne på forhånd have afstemt emnerne med fx andre personer inden for sygeplejen 

eller inden for den økonomiske verden, inden vi havde lagt os endeligt fast på dem – men 

gjorde det ikke. Dette har naturligvis en indflydelse på, hvilke emner og ord, der for infor-

manterne var tilgængelige som inspiration og til at associere ud fra.  

Derfor kan det med rette siges, at vi med vores baggrund, erfaring og viden har sikret, at 

undersøgelsens fokus holdt sig inden for rammerne for ”dokumentation” – og netop ikke fik 

lov at skride af sporet ud i et måske irrelevant emne, eller et emne, som vi ikke ønskede, 

skulle være en del af undersøgelsens fokus.   

Men det betyder omvendt også, at der er en risiko for, at vi har påvirket undersøgelsens 

resultater, i og med at vi – alene - på forhånd har sat rammerne for, hvad der kunne tales 

om.  

For at imødegå denne risiko for bias, udviklede vi et såkaldt ”Joker-kort” – netop for at sikre, 

at hvis en informant ikke kunne finde inspiration nok i de forhåndenværende emner, så 

kunne han/hun trække Joker-kortet og beskrive de emner eller elementer, der for 

ham/hende var vigtigst ang. dokumentation. Denne mulighed benyttede 2 af informanterne 

sig af.  
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Inspirationskortene - statistisk vægtning 

Da vores undersøgelse og dermed antallet af informanter er betydeligt mindre end den Tina 

Blegind Jensen gennemførte i sin Ph.d, har vi undladt at medtage den statistiske vægtning, 

som Tina Blegind Jensen beskriver anvendt i forbindelse med den Direkte elicitering, hvor 

hun ved hjælp af Likertskalaen vægtede informanternes valg af emner gennem inspirations-

kortene.  

Vores undersøgelse har med det betydeligt mindre og mere afgrænsede fokus ikke egnet sig 

til en statistisk vægtning af, hvordan inspirationskortene blev prioriteret af informanterne. 

Dermed mener vi heller ikke, at undersøgelsens validitet er blevet påvirket heraf. 

Metoderne MEC, Laddering-teknik og kognitive kort versus Kvale 

Valget af lidt utraditionelle metoder har givet både fordele og ulemper. Det har været 

spændende og udfordrende at arbejde med blandt andet de beskrevne inspirationskort – og 

også med MEC-metoden, Laddering-teknikken og de kognitive kort. 

Vi har overvejet, om vi ville have fået de samme resultater ved at benytte almindeligt kend-

te metoder, som fx Kvales 7 faser af en interviewundersøgelse (Kvale og Brinkmann, 2008, s. 

119). Selve interviewprocessen blev fra starten guidet via inspirationskortene – vi havde, 

som tidligere beskrevet, ikke nogen oplevelse af, at det begrænsede snakken, men tvært 

imod sikrede kortene, at vi ”holdt os på sporet”.  

MEC-metoden har virket sådan, at det har sat spot på nogle forhold, som vi ikke tidligere 

havde hørt italesat så konkret. Selve det konkrete i at identificere attributter, konsekvenser 

og værdier har hjulpet os gennem myriader af data fra interviewene og har givet os en mål-

rettethed i selve bearbejdningen af interviewene, som vi tror vi ellers ikke ville have fået på 

samme måde som ved et traditionelt interview.  

Laddering-teknikken – som i bund og grund blot er spørgeteknik, virkede også godt under 

selve interviewene og sikrede, at vi kom helt i bund med de spørgsmål, som vi gerne ville 

have svar på.  

Metoderne har altså sikret os en form for stringens eller konsekvens, som vi tror, vi ellers 

ikke ville have opnået helt så udtalt. Man kan sige, at de kognitive kort er et godt, visuelt 
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produkt, der er direkte genereret fra empirien – de egner sig særligt godt til at få overblik 

over selve det kognitive mønster, der eksisterer blandt de forskellige faggrupper og kan væ-

re med til at forklare og opklare adfærd og handlinger.  

 

9 PERSPEKTIVERING 

 

Vi har i projektet vist, at kvalitative metoder, her MEC-metoden og kognitiv kortlægning kan 

danne rammen for afdækning af, hvad der giver mening og meningsfuldhed i dokumentati-

onsprocessen for to faggrupper i ældreplejen.  

 

Kognitiv kortlægning er ikke at betragte som et slutresultat i sig selv, men de værdier, der 

afdækkes, kan anvendes som oplæg og inspiration til den videre proces for opfyldelsen af en 

given undersøgelses formål – fx valid ledelsesinformation.  

 

Et af fundene i vores undersøgelse var, at sygeplejerskerne primært vægter den dokumenta-

tion, som de bruger for at få de kollegiale arbejdsgange til at fungere.  

 

Afdækningen af hvad der giver mening for sygeplejerskerne i dokumentationsprocessen, 

kunne betragtes som en ny platform for at udvikle nye metoder til fx, hvordan systemerne 

selv kan kategorisere og strukturere data, sådan at det bliver muligt at hente disse struktu-

rerede data ud igen. Fordelen skulle være, at sygeplejerskerne således i mindre grad skal 

forholde sig til en standardisering, som dels ikke giver mening for dem, og en arbejdsgang, 

som måske ikke er i overensstemmelse med den virkeligheden, som de arbejder i (STS).  

 

På samme vis som man fx kan bruge workarounds i systemdesign til at optimere usability, så 

bør man finde veje til at udnytte potentialet i afdækning af sensemaking med det formål at 

optimere efficiency, altså nytteværdien af disse systemer. 
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Der ligger et stort potentiale i at afdække og kortlægge, hvordan sygeplejersker sensemaker 

og arbejder - med det mål at omsætte de elementer til designstrukturer, sådan at både fag-

lige og økonomiske data kan opsamles. 

 

En metode kunne være data mining, som er et princip, der handler om at finde relevant in-

formation gennem sortering af store datamængder – dvs. systemet søger automatisk efter 

mønstre og strukturer. Data mining ville kræve et stort forarbejde med definition og over-

sættelse af de sundhedsfaglige termer, sådan at de kan anvendes til strukturering af data. 

 

10 ABSTRACT IN ENGLISH 

Thesis 

Municipalities in Denmark are demanding obtainment of management information from 

their electronic care records (ECR) at an increasing rate, but at the same time they generally 

question the management information that can be obtained. This skepticism is partly re-

lated to whether the information is in fact valid, and partly to why it does not adequately 

cover the need for information. 

Our approach to this project has therefore been searching, and not least exploratory, mainly 

because searching through the literature on the subject did not lead to clarification of the 

current problems that we wished to investigate. 

Illumination of this problem in order to achieve a genuine and realistic view of the actual 

situation has therefore been achieved through an interview with KL (Municipalities’ Associa-

tion) and through a nationwide survey – the latter including an electronic survey to all 98 

municipalities, represented by one IT-coordinator from each municipality. 

With a response rate of 88, 8 % our assumptions about problematic management informa-

tion were confirmed. In fact, 50, 7 % of the responding IT-coordinators confirmed that man-

agement information was indeed problematic or very problematic. 

Background 

This project investigates into one of the potential causes behind the problematic manage-
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ment information – one result shows that 55 % of the respondents fully agree or agree that 

the documentation seems pointless to the employees, who in turn do not document any-

thing. Both national agencies and other operators stress the importance of the documenta-

tion being perceived as meaningful, although no one defines what meaningful really is or 

how it is to be investigated into. We want to bring attention to the process of sense making 

in relation to documentation, i.e. data input and data output. 

Method 

Meaningfulness is uncovered through qualitative interviews, in which the Laddering method 

is used to guide and aid respondents reveal their values through the theory of Means-End 

Chain (MEC), and is then presented graphically in cognitive cards. The theoretical framework 

in which the analysis of the empirical data is placed is the theory of Sensemaking, which is 

supplemented by the theory of translation of organizational concepts in order to illuminate 

both nurses’ and controllers’ polarized sensemaking. 

Results 

Comparing the values of the two occupational groups, it is obvious that they are very differ-

ent, and the theory of translation can partly explain the difference in regards to the imple-

mentation of NPM (New Public Management) which led to a pervasive focus on the logic of 

economy. This logic does not take into account the complexity and diversity of the Public 

Sector. 

Conclusion 

It is possible through the MEC method, the Laddering technique, cognitive cards and 

Sensemaking to define meaningfulness in relations to data and documentation for both 

nurses and controllers in public elder care municipal elderly care. 

The differences between the two occupational groups are substantial. To the controller data 

for billing and management information is what makes sense. To the nurses it is domain 

specific data, which is used within her own group that makes sense to her – which is one of 

the main clues as to why management information is problematic. This can be one of the 

main causes of the problems with management information. 
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12 BILAG 

BILAG 1 - KL- INTERVIEW 15.10.10 – SPØRGEGUIDE UNDERSØGELSE 1 

Baggrundsspørgsmål (åbning) 

Tema 1: Baggrunden for Digitaliseringsstrategien og viden om/kendskab til fagområdet 

3. Hvad hedder du, hvad er din stilling og hvor lang erfaring har du med at arbejde med 

problemstillinger indenfor dokumentation og IT på social- og sundhedsområdet? 

 

4. Hvilke kommuner har deltaget i udarbejdelsen af udkastet til Digitaliseringsstrategien? 

 

Rammespørgsmål (sporer ind på et emne, åbner op for følgespørgsmål) 

Tema 2: KL’s fokus i Digitaliseringsstrategien på social- og sundhedsområdet generelt 

5. Hvad ligger til grund for Digitaliseringsstrategiens udsagn om, at der skal investeres i IT? 

 

6. Hvad er baggrunden for KL’s organisering indenfor fagområder og for fx udpegning af 

”ansvarlig” for social- og sundhedsområdet? 

 

7. Hvilke forhold ser KL som de væsentligste at tage fat på som de første tiltag – hvor er der 

flest mangler i forhold til digitaliseringsstrategiens mål?   

 

8. Hvilke digitaliseringsudfordringer skønner KL vil blive lettest og hvilke sværest at gen-

nemføre for kommunerne indenfor social- og sundhedsområdet? 

9. Prøv at beskriv de elementer og de data, der er omfattet ”dokumentation der understøt-

ter økonomisk styring”(Social- og sundhedsområdet) 

 Hvilke data er det, der er brug for? 

 Hvor kommer disse data fra? 

 

Følgespørgsmål (sigter målrettet mod undersøgelsens problem, afhænger af svar på ram-

mespørgsmål, følge op på spørgsmål, pinlige spørgsmål – vær diplomatisk) 
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Tema 3: KL’s vurdering af kommunernes viden og kompetencer ift. dokumentation, IT, 

ledelsesinformation, statistik   

1. Hvordan ser KL de kommunale lederes/ledelsers forståelse for/formåen i forhold til at 

definere, hvilke data de har brug for? 

 

2. Hvordan vurderer KL den viden og de kompetencer, der er tilstede hos de medarbejde-

re, der trækker og bearbejder data til økonomisk styring? 

 

3. Hvordan vurderer KL den viden og de kompetencer, der er tilstede hos de medarbejde-

re, der indtaster data, som anvendes til ledelsesinformation? 

  

4. Hvordan vil KL benytte Digitaliseringsstrategien til at klæde ledelsen bedre på i forhold 

til styring af kommunens opgaver og økonomi? 

 

Nøglespørgsmål (bidrager til at præcisere problemstillingen, kan være baseret på hypoteser 

fra PF, giver holdepunkter for en sammenlignende analyse) 

Tema 4: KL’s viden om kommunernes arbejdsgange og om socio-teknik - hvordan har KL 

dels undersøgt området, og hvordan vil KL benytte en eventuel specifik viden herom i 

fremtiden: 

1. Når KL omtaler data, der mangler - eller data, som ikke er rigtige, - hvordan skal det så 

forstås?  

 Er det mangler ift. økonomiske nøgletal?  

 Er det mangler ift. sygeplejen?  

 Hvilke undersøgelser ligger til grund for udtalelsen om, at data er forkerte eller 

mangler?  

 

2. Har det været undersøgt om data reelt er til stede (tastet)eller ej – i systemerne? 

 I hvilket omfang, og på hvilket niveau er der vurderet på, hvorvidt de nuværende sy-

stemer opfylder de krav, som strategien foreskriver, genererer de data strategien 
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beskriver der mangler, allerede indeholder strukturerede data, giver mening for 

medarbejderne? 

3. Hvad mener KL med, at dokumentationen skal være meningsfuld for medarbejderne?  

 Tænkes der på medarbejdernes ageren? 

 Tænkes der på funktioner i systemerne? 

 

4. I hvilket omfang har Projekt Dataadgang spillet en rolle ift. at få afdækket og nuanceret 

problemstillingerne omkring ”forkerte/manglende” data?  

 I hvor høj grad handler problemstillingen også om tilgængelighed til egne data? 

 

Tema 5: Standardisering  

5. Hvilke hurdler har KL gjort sig tanker om / identificeret i forbindelse med planerne om at 

standardisere løsninger og især arbejdsprocesser?  

 Hvordan har man bygget erfaringerne fra tidligere forsøg på standardisering ind i di-

gitaliseringsstrategien – (fx Ældredokumentationen), som visse steder har problemer 

med datavaliditeten, idet datafødningen sker uens, alt efter kommune og sikkert og-

så system? 

 

 Hvordan tager Digitaliseringsstrategien helt konkret højde for ”den menneskelige 

faktor”?  

 

 Kender/har KL taget højde for det socio-tekniske perspektiv (Coiera, Marc Berg) i Di-

gitaliseringsstrategien? 

 

 Hvilke fordele og ulemper ser KL ved standardisering af systemfunktioner og ar-

bejdsprocesser?  

 

 Er det målet at standardisere ned til den enkelte brugers tastetryk? 
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Faktuelle spørgsmål: (beskrivelse af bestemte handlinger eller hændelser, kan som regel 

besvares kort.)  

Tema 6: Gevinstpotentiale 

6. I kommunerne er det erfaringen, at IT-investeringer ikke giver økonomiske gevinstpo-

tentialer i de første mange år efter implementering – snarere tvært imod. 

Hvilke undersøgelser af allerede høstede økonomiske gevinster i kommunerne kan KL 

henvise til? 

 

BILAG 2 - REFERAT AF MØDE MED KL – UNDERSØGELSE 1 

Referat af møde med KL d. 15.10 2010  

- Vedrørende Den fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 

Informanten har en samfundsfaglig uddannelse fra RUC, har været i KL 15 år og har bl.a. arbejdet i 

Den digitale Taskforce og med strukturreformen på sundhedsområdet. 

Benævner sig selv fagperson, der fungerer som brobygger til leverandører og til IT- kontorerne i KL. 

 

Baggrund for Digitaliseringsstrategien 

Idet der historisk ligger flere digitaliseringsstrategier, har strategien for 2010-2015 været til høring i 

kommunerne, men der har ikke været den samme tætte dialog med kommunerne i den indledende 

proces.  

Fokus i Digitaliseringsstrategien i hjemmeplejen generelt  

Det er sparetider og fokus er effektivisering, - gennem bedre IT-løsninger. Målet er at kommunerne i 

højere grad skal fravige egne lokale strategier og arbejde mod fælleskommunale strategier og løs-

ninger.  

Tidligere strategier har ikke været så målrettet som nu, hvor planen er at der udarbejdes handlepla-

ner for initiativer for hvert fagområde. 

Kommunerne kommitter sig først til et initiativ, når der er udarbejdet handleplaner/kravspecifikation 

/løsning for det enkelte konkrete initiativ 

Der peges på flere vigtige områder i strategien, og informanten udtrykker at det er svært at sige hvor 

der skal sættes ind først 

Sagsstyringsredskab på det specialiserede socialområde er prioriteret af 80 % af kommunerne 

 FMK – projekt der redder menneskeliv 
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 FSII v.2 - opgaveglidning på udførerdelen 

 Sundhed.dk – prioriteres ikke af kommunerne. Har haft en begrænset levetid, har udspillet sin 

rolle, om end meget (data, info mm) fortsat lægges ud. 

 Velfærdsteknologi – strategi, der af kommunerne kritiseres for ikke at være ambitiøst nok. KL er 

enig deri. 

Generelt har de høringssvar der er indkommet fra kommunerne, tilkendegivet enighed i strategien. 

Der mangler registrering af sundhedsdata. Intet begrebsarbejde i forbindelse med sundhedsdata 

Mangler data vedrørende opgaveglidning – funktionsniveau/effektmåling 

I EOJ er der gode muligheder for at trække ledelsesinformation ud, måske ikke tilstrækkeligt, men en 

hel del muligheder. Disse mangler på socialområdet. 

FSII v.2 har 2 ben - Bedre effektmål og bedre dokumentation af opgaveglidning – begge elementer er 

ledelsesinformation. 

AL ledelsesinformation skal have baggrund i workflow/arbejdsgange – og der skal arbejdes med bed-

re arbejdsgange, - det er logikken i det KL følger. 

FSII v.2 (Fælles plan) – ligger i venteposition, flot begrebsarbejde er allerede lavet, men IT-løsningen 

kræver en meget stor omvæltning af funktionerne i EOJ. 

Informanten er ikke inde i detaljerne for hvilke konkrete data der mangler dokumentation af. 

Vurdering af kommunernes viden og kompetencer ift. styring af opgaver og økonomi. 

Kompetenceudvikling i forhold til ledelsesinformation på direktionsniveauet ligger i den generelle 

overordnede strategi. 

Informanten kender primært til kompetenceudviklingen for fagområder, og nævner bl.a. forståelse 

af begrebsarbejdet mv. 

Udbredelse af nye metoder landsdækkende fordrer kompetenceudvikling.  Midler til implementering 

af nye metoder skaffes via ABT -fonden for hhv. ledere og medarbejdere. 

Viden om kommunernes arbejdsgange, og hvordan KL vil benytte sin viden herom fremadrettet? 

Refereres under næste punkt, hvor emnet naturligt faldt ind i samtalen. 

Standardisering 

Der er Standardisering på mange måder: 
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IT- standardisering – der godkendes i OIO, XML-udvalg mv. 

Faglige standarder – fx i forhold til effektmåling. Udviklingen af disse består af et begrebsarbejde, 

der varetages af begrebskonsulenter. Deres opgave er at sikre 100% entydighed samt overlap til 

andre standarder. KL’s job er at sikre at arbejdet matcher virkeligheden og giver mening i virkelighe-

den. Der arbejdes med adfærd og virkelighedsforståelse. 

Standardiserede arbejdsprocesser – hvor hver kommune/medarbejder i ”virkeligheden” kan have 

hver sin standard og informanten nævner forskellige årsager; fx fordi det er en svær proces, at stan-

darder ikke er professionaliserede nok eller de ikke matcher virkeligheden nok.  

Logikken i indberetning af national dokumentation er at data skal genereres som led i de vanlige 

arbejdsgange og medarbejderen skal ikke bemærke der genereres data til indberetning.  

Forudsætning for indberetning er at data giver mening for den enkelte medarbejder og er med ud-

gangspunkt i, som i ethvert andet normalt projekt, at gode ledere implementerer projektet. 

Socio 

-teknisk miljø er ikke en faktor der opereres med i KL. - Der er ingen forskel fra dette projekt til andre 

projekter, i forhold til at lave gode planer, afsætte passende ressourcer mv. – altså almindelig kendte 

organisationsforandringsteorier. 

KL fungerer ikke som konsulenter i forhold til at hjælpe kommunerne med at opfylde målene i stra-

tegien, men har rollen som mellemled i forhold til at skabe forpligtende samarbejder. 

 ”Give mening for den enkelte” er det vigtigste nøgleord– og KL har drøftet forholdet i forbindelse 

med standardisering.  Implementering af PDA’erne fremdrages og KL erkender at projektet fejlede.  

KL’s tese har bl.a. været at projektet ikke var forankret på den rigtige måde, der var ikke afsat midler 

nok til at sikre den rigtige organisatoriske implementering. 

Gevinstpotentiale 

Informanten er enig i at implementeringsprojekter ofte bliver ”oversolgt” til kommunerne på deres 

gevinstpotentiale. En af problemstillingerne er, at potentialet i den Business case der forudsættes 

ved en ansøgning til ABT-fonden, nødvendigvis må skrues op, for at komme i betragtning. Mod dette 

har der været rettet kritik, og KL erkender denne kritik berettiget. Generelt og reelt forholder det sig 

således at eventuelle gevinster først modsvarer udgifterne efter flere år. Kommunerne skal man 

gøre op med sig selv, om et projekt er godt eller ej, og evt. betragt det som et kvalitetsprojekt i ste-



 

 

116 

 

det for effektiveringsprojekt. Dilemmaet er, at der ikke kan fås penge til projektet, hvis ikke der er 

gevinstpotentiale. 

Slutteligt takker vi for informantens velvillighed til at stille op til besvarelse af vore spørgsmål, og 

informanten slutter af med venligt at henvise os til enten Mette Vinther Poulsen, Kombit eller Poul 

Erik Kristensen, KL for yderligere information 

28.10 2010 Rettet efter input fra informanten 

Helle Høegmark og Anette Arleth 

 

BILAG 3 – RESULTAT AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE – UNDERSØGELSE 2 

 

1. Angiv køn 
 Respon-

denter 
Procent 

Mand 18 20,7% 
Kvinde 69 79,3% 

I alt 87 100,0% 

2. Angiv din alder 

 
 Respon-

denter 
Procent 

21-30 år 1 1,1% 
31-40 år 14 16,1% 
41-50 år 42 48,3% 
51-60 år 25 28,7% 
61+ år 4 4,6% 
Ønsker ikke at oplyse 1 1,1% 

I alt 87 100,0% 

3. Angiv dit uddannelsesniveau (gerne flere svar) 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Har sundhedsfaglig uddannelse 56 65,1% 
Har IT- faglig uddannelse – udvikler 2 2,3% 
Har IT- faglig uddannelse – tekniker 6 7,0% 
Har administrativ uddannelse 16 18,6% 
Har anden grunduddannelse 6 7,0% 



 

 

117 

 

Har videreuddannelse inden for sundhedsinformatik 8 9,3% 
Har videreuddannelse inden for projektledelse 23 26,7% 
Har anden videreuddannelse 18 20,9% 

I alt 86 100,0% 

4. Angiv hvor længe du har arbejdet som IT-koordinator i ældreplejen? -         

IT-koordinator = systemadministratorer, projektledere, IT- fagkonsulent, tekniske koordi-
natorer, - altså overordnet ansvarlige for EOJ (elektronisk omsorgsjournal). Superbrugere 
medtælles ikke her.        

 
 Respon-

denter 
Procent 

Under 1 år 3 3,4% 
Mellem 1 og 3 år 14 16,1% 
Mellem 3 og 6 år 40 46,0% 
Mellem 6 og 9 år 16 18,4% 
Over 9 år 14 16,1% 

I alt 87 100,0% 

5. Angiv antal indbyggere i den kommune, som du arbejder i. 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Op til 10.000 2 2,3% 
Mellem 10.000 og 25.000 13 14,9% 
Mellem 25.000 og 50.000 41 47,1% 
Mellem 50.000 og 75.000 18 20,7% 
Mellem 75.000 og 150.000 10 11,5% 
Mellem 150.000 og 250.000 2 2,3% 
Over 250.000 1 1,1% 

I alt 87 100,0% 

6. Hvor mange personer varetager på fuld tid opgaver som IT-koordinator i din kommune? 
- Bemærk - næste spørgsmål omhandler deltids-ansættelser som IT-koordinator 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Ingen 11 12,6% 
1 person 42 48,3% 
2 personer 15 17,2% 
3 personer 7 8,0% 
4 personer 1 1,1% 
5 personer 0 0,0% 
6 personer 1 1,1% 
7 personer 0 0,0% 
Over 7 personer 4 4,6% 
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Ved ikke 6 6,9% 

I alt 87 100,0% 
 

7. Hvor mange personer varetager på deltid opgaver som IT-koordinator i din kommune? 
 Respon-

denter 
Procent 

Ingen 40 46,0% 
1 person 27 31,0% 
2 personer 8 9,2% 
3 personer 0 0,0% 
4 personer 1 1,1% 
5 personer 0 0,0% 
6 personer 1 1,1% 
7 personer 1 1,1% 
Over 7 personer 1 1,1% 
Ved ikke 8 9,2% 

I alt 87 100,0% 

8. Hvad hedder jeres omsorgssystem (EOJ)? 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Avaleo 24 27,6% 
CSC 24 27,6% 
Lyngsøe 3 3,4% 
Rambøll 35 40,2% 
ej oplyst 1 1,1% 

I alt 87 100,0% 
 
 

9. Producerer I data til ledelsesinformation for ældreområdet? 

 - Ledelsesinformation = den rapportering, som en virksomhed/organisation producerer 
for at beslutningstagerne kan tage beslutning baseret på fakta frem for fornemmelser. 
Ledelsesinformation dækker her både afregning, ressourcestyring, effektivitetsmåling 
samt statistik på kvalitet og effekt mv.        

 
 Respon-

denter 
Procent 

Producerer ledelsesinfo 77 88,5% 
Producerer ikke ledelsesinfo 7 8,0% 
Ved ikke 3 3,4% 

I alt 87 100,0% 

10. Hvilke medarbejdere producerer (taster) disse data? (gerne flere svar) 
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 Respon-
denter 

Procent 

Visitator 64 84,2% 
Sagsbehandlende tp 48 63,2% 
SSA 52 68,4% 
SSH 48 63,2% 
Sygeplejerske 59 77,6% 
Ledere 34 44,7% 
Ufaglært 24 31,6% 
FB 45 59,2% 
Sundhedsteams 20 26,3% 
Køkken 7 9,2% 
Aktivitet 27 35,5% 
Service 8 10,5% 
Private 29 38,2% 
Andre 35 46,1% 

I alt 76 100,0% 

11. Har jeres kommune et BI-system, eller overvejer I at anskaffe et?  - BI= Business Intel-
ligence, dvs. et statistik-analyse-system, der er uafhængigt af fagsystemerne og som kan 
kombinere data i eget datawarehouse 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Vi har et BI-system 25 32,9% 
Vi overvejer at anskaffe et BI-system 12 15,8% 
BI har ikke været på tale i vores kommune 22 28,9% 
Ved ikke 17 22,4% 

I alt 76 100,0% 

12. Hvad er grunden til, at ledelsen i jeres kommune har anskaffet / overvejer at anskaffe 
et BI-system? (gerne flere svar) 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Der blev stillet tvivl ved validiteten af statistikrapporter fra EOJ 13 35,1% 
Rapporterne fra EOJ var ikke dækkende for behovet 25 67,6% 
Det var ikke muligt at beregne økonomi i EOJ 14 37,8% 
Tekniske eller systemmæssige problemer i EOJ gjorde, at data 
ikke kunne trækkes 

6 16,2% 

Beslutningen var en del af den samlede strategi for bedre sty-
ring af det kommunale område 

24 64,9% 

BI sikrer validiteten af statistikrapporter generelt 15 40,5% 
Der er brug for at kunne gå så dybt i data, at validiteten kan 
verificeres og ledelsesinformationen kan kvalitetssikres 

19 51,4% 

Andet 8 21,6% 
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I alt 37 100,0% 

13. Hvem trækker ledelsesinformation fra EOJ / BI? (gerne flere svar) 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Direktionen 2 2,7% 
Økonomiafdelingen 32 42,7% 
IT-koordinator 57 76,0% 
Administrative medarbejdere 42 56,0% 
Distrikts-, område-, gruppeledere 36 48,0% 
Myndighedsafdelingen 41 54,7% 
Medarbejdere 5 6,7% 
Staben 23 30,7% 
Andre (fx konsulenter) 19 25,3% 
Ved ikke 1 1,3% 

I alt 75 100,0% 

14. Hvilke typer statistik og ledelsesinformation har ledere og medarbejdere i jeres kom-
mune brug for? (gerne flere svar)  -    

 
 Respon-

denter 
Procent 

Visitations- og afregningsstatistikker (fx visiteret/leveret tid) 70 93,3% 
Opgaveglidning (fx sygehus/hjemmepleje - sygeple-
je/hjemmepleje) 

45 60,0% 

Planlægningsstatistikker (fx ledig tid, BTP) 62 82,7% 
Danmarks Statistik (fx DS skema 74, 75, 94, 95) 65 86,7% 
Kvalitetsstatistikker (fx ventelister, sagsbehandlingstid, antal 
forskellige hjælpere) 

60 80,0% 

Simuleringer (fx budgetforudsætninger) 38 50,7% 
Kontrol af data (fx kontrol af indtastningsfejl, kontrol af data til 
ældredokumentationen) 

52 69,3% 

Effektmålingsstatistikker (fx funktionsvurdering) 40 53,3% 
Faglige statistikker (fx diagnoser, fokusområder/handleplaner) 38 50,7% 
Andet 16 21,3% 

I alt 75 100,0% 
 
 
 
 

15.1 Hvor enig er du i nedenstående udsagn om de udfordringer, som data-input og data-
output kan give? Bemærk, at der her spørges til udfordringer - altså problematikker.  - 
Medarbejderne har ofte ikke tid til at dokumentere 
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 Respon-
denter 

Procent 

Helt enig 5 7,1% 
Enig 23 32,9% 
Hverken enig eller uenig 23 32,9% 
Uenig 15 21,4% 
Helt uenig 2 2,9% 
Ved ikke 2 2,9% 

I alt 70 100,0% 
 

15.2 Hvor enig er du i nedenstående udsagn om de udfordringer, som data-input og data-
output kan give? Bemærk, at der her spørges til udfordringer - altså problematikker.  - 
Medarbejderne behersker ikke systemerne godt nok 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Helt enig 7 10,0% 
Enig 24 34,3% 
Hverken enig eller uenig 19 27,1% 
Uenig 17 24,3% 
Helt uenig 1 1,4% 
Ved ikke 2 2,9% 

I alt 70 100,0% 
 

15.3 Hvor enig er du i nedenstående udsagn om de udfordringer, som data-input og data-
output kan give? Bemærk, at der her spørges til udfordringer - altså problematikker.  - 
Medarbejderne ser ikke datainput som en del af deres kerneopgave 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Helt enig 15 21,4% 
Enig 32 45,7% 
Hverken enig eller uenig 16 22,9% 
Uenig 6 8,6% 
Helt uenig 0 0,0% 
Ved ikke 1 1,4% 

I alt 70 100,0% 
 
 
 

15.4 Hvor enig er du i nedenstående udsagn om de udfordringer, som data-input og data-
output kan give? Bemærk, at der her spørges til udfordringer - altså problematikker.  - 
Dokumentation giver ikke mening for medarbejderne, der derfor ikke dokumenterer 
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 Respon-

denter 
Procent 

Helt enig 8 11,4% 
Enig 30 42,9% 
Hverken enig eller uenig 17 24,3% 
Uenig 9 12,9% 
Helt uenig 3 4,3% 
Ved ikke 3 4,3% 

I alt 70 100,0% 

15.5 Hvor enig er du i nedenstående udsagn om de udfordringer, som data-input og data-
output kan give? Bemærk, at der her spørges til udfordringer - altså problematikker.  - 
Arbejdsgange ofte ikke justerede - det går ud over datavaliditeten 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Helt enig 7 10,0% 
Enig 27 38,6% 
Hverken enig eller uenig 18 25,7% 
Uenig 15 21,4% 
Helt uenig 1 1,4% 
Ved ikke 2 2,9% 

I alt 70 100,0% 

15.6 Hvor enig er du i nedenstående udsagn om de udfordringer, som data-input og data-
output kan give? Bemærk, at der her spørges til udfordringer - altså problematikker.  - Det 
kan som leder være svært at vurdere datavaliditeten 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Helt enig 10 14,3% 
Enig 45 64,3% 
Hverken enig eller uenig 11 15,7% 
Uenig 2 2,9% 
Helt uenig 0 0,0% 
Ved ikke 2 2,9% 

I alt 70 100,0% 

15.7 Hvor enig er du i nedenstående udsagn om de udfordringer, som data-input og data-
output kan give? Bemærk, at der her spørges til udfordringer - altså problematikker.  - 
Design af statistikrapporter fordrer specifikke kompetencer 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Helt enig 28 40,0% 
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Enig 29 41,4% 
Hverken enig eller uenig 8 11,4% 
Uenig 0 0,0% 
Helt uenig 0 0,0% 
Ved ikke 5 7,1% 

I alt 70 100,0% 

15.8 Hvor enig er du i nedenstående udsagn om de udfordringer, som data-input og data-
output kan give? Bemærk, at der her spørges til udfordringer - altså problematikker.  - Der 
er risiko for, at ikke-valide data lægges til grund for ledelsesmæssige beslutninger 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Helt enig 4 5,7% 
Enig 38 54,3% 
Hverken enig eller uenig 15 21,4% 
Uenig 9 12,9% 
Helt uenig 1 1,4% 
Ved ikke 3 4,3% 

I alt 70 100,0% 
 
 
 
 

15.9 Hvor enig er du i nedenstående udsagn om de udfordringer, som data-input og data-
output kan give? Bemærk, at der her spørges til udfordringer - altså problematikker.  - 
Man skal kende opsætning i EOJ samt statistikbeskrivelsen for at kunne tolke data 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Helt enig 34 48,6% 
Enig 27 38,6% 
Hverken enig eller uenig 4 5,7% 
Uenig 2 2,9% 
Helt uenig 0 0,0% 
Ved ikke 3 4,3% 

I alt 70 100,0% 

15.10 Hvor enig er du i nedenstående udsagn om de udfordringer, som data-input og data-
output kan give? Bemærk, at der her spørges til udfordringer - altså problematikker.  - 
Ledelsen har urealistiske forventninger til indhold og/eller omfang af ledelsesinfo 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Helt enig 4 5,7% 
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Enig 17 24,3% 
Hverken enig eller uenig 18 25,7% 
Uenig 26 37,1% 
Helt uenig 3 4,3% 
Ved ikke 2 2,9% 

I alt 70 100,0% 

15.11 Hvor enig er du i nedenstående udsagn om de udfordringer, som data-input og data-
output kan give? Bemærk, at der her spørges til udfordringer - altså problematikker.  - 
Ledelsen har ikke tilstrækkeligt fokus på og/eller forståelse for sammenhængen mellem 
input og output 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Helt enig 5 7,1% 
Enig 19 27,1% 
Hverken enig eller uenig 8 11,4% 
Uenig 33 47,1% 
Helt uenig 3 4,3% 
Ved ikke 2 2,9% 

I alt 70 100,0% 

15.12  Hvor enig er du i nedenstående udsagn om de udfordringer, som data-input og da-
ta-output kan give? Bemærk, at der her spørges til udfordringer - altså problematikker.  - 
Medarbejderne har ikke tilstrækkelig viden om hvad og hvordan de skal dokumentere 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Helt enig 4 5,6% 
Enig 26 36,6% 
Hverken enig eller uenig 14 19,7% 
Uenig 23 32,4% 
Helt uenig 1 1,4% 
Ved ikke 3 4,2% 

I alt 71 100,0% 

16.1 Hvor enig du er i følgende udsagn om sikring af høj datavaliditet?  - Øget ledelses-
mæssigt fokus på opfølgning på arbejdsgange 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Meget enig 17 24,6% 
Enig 40 58,0% 
Hverken enig eller uenig 10 14,5% 
Uenig 1 1,4% 
Meget uenig 0 0,0% 
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Ved ikke 1 1,4% 

I alt 69 100,0% 

16.2 Hvor enig du er i følgende udsagn om sikring af høj datavaliditet?  - Øget kendskab til 
love og regler 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Meget enig 11 15,9% 
Enig 40 58,0% 
Hverken enig eller uenig 16 23,2% 
Uenig 1 1,4% 
Meget uenig 0 0,0% 
Ved ikke 1 1,4% 

I alt 69 100,0% 

16.3 Hvor enig du er i følgende udsagn om sikring af høj datavaliditet?  - Øget standardise-
ring 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Meget enig 14 20,3% 
Enig 39 56,5% 
Hverken enig eller uenig 13 18,8% 
Uenig 2 2,9% 
Meget uenig 0 0,0% 
Ved ikke 1 1,4% 

I alt 69 100,0% 

16.4 Hvor enig du er i følgende udsagn om sikring af høj datavaliditet?  - Øget understøt-
telse af meningsfuld dokumentation 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Meget enig 12 17,4% 
Enig 48 69,6% 
Hverken enig eller uenig 7 10,1% 
Uenig 1 1,4% 
Meget uenig 0 0,0% 
Ved ikke 1 1,4% 

I alt 69 100,0% 
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16.5 Hvor enig du er i følgende udsagn om sikring af høj datavaliditet?  - Udvikling af nye 
systemer - nuværende matcher ikke opgaven 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Meget enig 5 7,2% 
Enig 17 24,6% 
Hverken enig eller uenig 24 34,8% 
Uenig 17 24,6% 
Meget uenig 3 4,3% 
Ved ikke 3 4,3% 

I alt 69 100,0% 

16.6 Hvor enig du er i følgende udsagn om sikring af høj datavaliditet?  - Øget understøt-
telse af standardiserede data - Snomed CT, SKS, ICF 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Meget enig 12 17,4% 
Enig 30 43,5% 
Hverken enig eller uenig 14 20,3% 
Uenig 1 1,4% 
Meget uenig 0 0,0% 
Ved ikke 12 17,4% 

I alt 69 100,0% 

16.7 Hvor enig du er i følgende udsagn om sikring af høj datavaliditet?  - Øget undervis-
ning i EOJ 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Meget enig 9 13,0% 
Enig 31 44,9% 
Hverken enig eller uenig 21 30,4% 
Uenig 7 10,1% 
Meget uenig 0 0,0% 
Ved ikke 1 1,4% 

I alt 69 100,0% 
 
 
 
 

16.8 Hvor enig du er i følgende udsagn om sikring af høj datavaliditet?  - Ledelsen skal un-
dervises i forhold omkring datainput - output 
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 Respon-
denter 

Procent 

Meget enig 11 15,9% 
Enig 42 60,9% 
Hverken enig eller uenig 12 17,4% 
Uenig 2 2,9% 
Meget uenig 1 1,4% 
Ved ikke 1 1,4% 

I alt 69 100,0% 

16.9 Hvor enig du er i følgende udsagn om sikring af høj datavaliditet?  - Systemer skal 
tilgodese medarbejderens holdning til meningsfuld dokumentation 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Meget enig 11 15,9% 
Enig 24 34,8% 
Hverken enig eller uenig 18 26,1% 
Uenig 14 20,3% 
Meget uenig 1 1,4% 
Ved ikke 1 1,4% 

I alt 69 100,0% 
 
 
 
 

16.10 Hvor enig du er i følgende udsagn om sikring af høj datavaliditet?  - Der skal flere 
ressourcer til at implementere digitalisering 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Meget enig 16 23,2% 
Enig 26 37,7% 
Hverken enig eller uenig 20 29,0% 
Uenig 5 7,2% 
Meget uenig 0 0,0% 
Ved ikke 2 2,9% 

I alt 69 100,0% 

17. Har I i 2009-2010 gjort tiltag for at skabe bedre ledelsesinformation? 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Ja 54 78,3% 
Nej 9 13,0% 
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Ved ikke 6 8,7% 

I alt 69 100,0% 

18.1 Hvilke ændringer foretog I, og hvilken effekt havde de på målet med at skabe bedre 
ledelsesinformation? - Ændret systemopsætning i EOJ 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Med god effekt 3 5,6% 
Med nogen effekt 14 25,9% 
Ikke muligt at opgøre effekt 10 18,5% 
Ingen effekt 0 0,0% 
Ved ikke 1 1,9% 
Ikke relevant 26 48,1% 

I alt 54 100,0% 
 
 
 
 

18.2 Hvilke ændringer foretog I, og hvilken effekt havde de på målet med at skabe bedre 
ledelsesinformation? - Forenklet eller udbygget arbejdsgange 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Med god effekt 5 9,3% 
Med nogen effekt 24 44,4% 
Ikke muligt at opgøre effekt 14 25,9% 
Ingen effekt 0 0,0% 
Ved ikke 3 5,6% 
Ikke relevant 8 14,8% 

I alt 54 100,0% 

18.3 Hvilke ændringer foretog I, og hvilken effekt havde de på målet med at skabe bedre 
ledelsesinformation? - Indført eller udbygget retningslinjer/strategi for EOJ 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Med god effekt 7 13,0% 
Med nogen effekt 24 44,4% 
Ikke muligt at opgøre effekt 7 13,0% 
Ingen effekt 0 0,0% 
Ved ikke 2 3,7% 
Ikke relevant 14 25,9% 

I alt 54 100,0% 
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18.4 Hvilke ændringer foretog I, og hvilken effekt havde de på målet med at skabe bedre 
ledelsesinformation? - Gennemført uddannelse for implementering af ny strategi 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Med god effekt 6 11,1% 
Med nogen effekt 16 29,6% 
Ikke muligt at opgøre effekt 9 16,7% 
Ingen effekt 0 0,0% 
Ved ikke 0 0,0% 
Ikke relevant 23 42,6% 

I alt 54 100,0% 

18.5 Hvilke ændringer foretog I, og hvilken effekt havde de på målet med at skabe bedre 
ledelsesinformation? - Indført eller udbygget kontrol af indtastninger 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Med god effekt 11 20,4% 
Med nogen effekt 23 42,6% 
Ikke muligt at opgøre effekt 8 14,8% 
Ingen effekt 0 0,0% 
Ved ikke 0 0,0% 
Ikke relevant 12 22,2% 

I alt 54 100,0% 

18.6 Hvilke ændringer foretog I, og hvilken effekt havde de på målet med at skabe bedre 
ledelsesinformation? - Sikret at der er nok pc'er og at de fungerer 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Med god effekt 10 18,5% 
Med nogen effekt 12 22,2% 
Ikke muligt at opgøre effekt 10 18,5% 
Ingen effekt 0 0,0% 
Ved ikke 3 5,6% 
Ikke relevant 19 35,2% 

I alt 54 100,0% 

18.7 Hvilke ændringer foretog I, og hvilken effekt havde de på målet med at skabe bedre 
ledelsesinformation? - Ryddet op i EOJ efter implementering af BI 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Med god effekt 5 9,3% 
Med nogen effekt 9 16,7% 
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Ikke muligt at opgøre effekt 5 9,3% 
Ingen effekt 0 0,0% 
Ved ikke 4 7,4% 
Ikke relevant 31 57,4% 

I alt 54 100,0% 

18.8 Hvilke ændringer foretog I, og hvilken effekt havde de på målet med at skabe bedre 
ledelsesinformation? - Andet 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Med god effekt 1 1,9% 
Med nogen effekt 7 13,0% 
Ikke muligt at opgøre effekt 5 9,3% 
Ingen effekt 0 0,0% 
Ved ikke 4 7,4% 
Ikke relevant 37 68,5% 

I alt 54 100,0% 

19. Hvordan vil du generelt beskrive genereringen af jeres ledelsesinformation? - Genere-
ring = data-input og databearbejdning - men IKKE data-output og resultater af ledelsesin-
formationen  

 Respondenter Procent 

Meget problematisk 1 1,4 % 
Problematisk 34 49,3 % 
Fylder ikke i hverdagen - neutral 21 30,4 % 
Næsten uproblematisk 10 14,5 % 
Uproblematisk 2 2,9 % 
Ved ikke 1 1,4 % 

I alt 69 100,0 % 
 
 
 

20. Hvordan vi du generelt beskrive resultaterne af jeres ledelsesinformation? - Resulta-
terne = data-output (fra EOJ og/eller BI), fx i form af statistikrapporter, der ligger til grund 
for beslutninger 

 
 Respon-

denter 
Procent 

Meget tilfredsstillende 6 8,7% 
Tilfredsstillende 23 33,3% 
Hverken tilfredsstillende eller utilfredsstillende 24 34,8% 
Utilfredsstillende 11 15,9% 
Meget utilfredsstillende 3 4,3% 
Ved ikke 2 2,9% 

I alt 69 100,0% 
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 Emne BILAG 4 – INTERVIEWGUIDE MENING- UNDERSØGELSE 3 

Introduktion 

 

Max 2 min. 

Præsentation HH – IT-koordinator i Horsens og Ergoterapeut 

AA – Konsulent hos Avaleo og Sygeplejerske 

Masterprojekt i sundhedsinformatik 

 Ledelsesinformation 

o Spørgeskemaundersøgelse til IT-koordinatorer, dec. 2010  ’Give mening’ (54,3 %) 

o Instanser skriver/bemærker  Dokumentation skal ’give mening’ 

 Vort interviewkoncept  

o S-kommune og V-kommune  

o 4 spl. og 2 kontrollere  

 

Fokus i dette interview Virkeligheden bag ledelsesinformation  Hvad ’giver mening’ 

Hvilke erfaringer, oplevelser, holdninger – positive som negative har du i forhold til dokumentation 

Kort sagt, hvad er vigtigt og ikke vigtigt for dig 

 

Vi tillader os at tilsidesætte selve systemets funktioner, dvs. spørger ikke til hardware, software og teknik. 
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Interview 

procedurer 

 

Max 1 min. 

Varighed 

 

Diktafon 

 

Interviewteknik 

 

 

Fotos 

 

Anonymitet 

Varigheden af interviewet er maximalt 1 time 

 

Interviewet optages på diktafon 

 

Primærinterviewer, med ’indspark’ fra sekundærinterviewer 

Ny interviewteknik, tålmodighed hvis vi ’snubler’ 

 

Vi tager billeder af processen, ikke af dig.  

 

Både du og din kommune anonymiseres I projektrapporten 
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Personlig 

information  

 

Max 4 min. 

Informanten - indledende 

 

Lidt baggrund 

 Anciennitet i fag – Antal år i faget 

 Specialfunktion -  Nej               Ja                   Hvilken? 

 Din rolle i forhold til dokumentation (sæt x i den røde boks) 

 ’fanebærer’ (meget positiv) 

 stor interesse (positiv) 

 ’også en arbejdsopgave’ (neutral)  

 Det er et krav (negativ) 

 ’så lidt som muligt’ (meget negativ) 

 Aldersgruppe (sæt x i den røde boks) 

 under 30 år 

 30-39 

 40-49 

 50-59 

 Din IT- kompetence – helt overordnet (sæt x i den røde boks) 

 Meget høj  

 Høj 

 Middel 

 Under middel 

 Lav 

 
 Besvaret af (sæt x i den blå boks)- Der foreligger et ark for hver informant 

 SS1 

 SS2 

 SC 

 VS1 

 VS2 

 VC 
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Interview – 

Del  1 

 

Max 10 min. 

Inspirationskort Forklaring til inspirationskort og procedure under interview 

 

 Alle kort relaterer til dokumentation og til forhold omkring dokumentation 

o Kortene er tænkt til inspiration – du skal bare tale frit om det der falder dig ind, - det du tænker, tror 

osv. 

o Vi vil supplere/afbryde dig med hvad -, hvorfor – og hvordan - spørgsmål så/til du når det niveau hvor 

din mening kommer til udtryk. 

 

 Læs kortene igennem, og overvej om du har en pointe du gerne vil have medtaget på ’Jokerkortet’ 

 

 Du bedes prioritere kortene fra 13* – 1 er 1. prioritet (højest) – brug hele skalaen selvom der fx ikke er no-

gen 3’er. Prioriter efter dit første indtryk/tænk ikke for længe over prioriteringen 

 

 Efter prioriteringen startes med de kort der er vigtigst for dig og tager dem i rækkefølge. 

 

 Spørg til indhold, mening eller ord, hvis vi har udtrykt os uklart 

 

 Vi når de kort vi kan, - de der er vigtigst for dig - indenfor den afsatte time. 
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Interview – 

Del 2 

 

 

 

 

 

Værdi 

↑ 

Konsekvens 

↑ 

Attribut 

Sondering og laddering  

 

(Attribut Konsekvens) 

Laddering på basis af de prioriterede kort:  

 

 Hvad tænker du i forhold til dette kort 

 Hvad forstår du ved … 

 Fortæl lidt mere om … prøv at uddybe … 

 I hvilke situationer er dette vigtigt for dig …. 

  … 

 

Sondering og laddering 

 

(konsekvens  værdi) 

Laddering på basis af de prioriterede kort:  

 

 Hvorfor er dette vigtigt for dig 

 Hvad ville der ske hvis … 

 Hvad betyder dette for dig … 

 Hvordan reagerede du på det?  Hvordan reagerede dine kollegaer på det? 

 Hvad ville der være sket hvis ikke du var involveret I dette? 

 Har jeg forstået dig korrekt, hvis jeg konkluderer … 

  … 

 Øvrigt Er der andre vigtige aspekter/forhold du vil tilføje til dette kort?   
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Inspirationskort (kortfarver) 

FORMÅL/RATIONALE MED DOKUMENTATIONEN 

Fx dokumentationspligt, afrapportering ift. lovkrav, BUM-model / rammestyring, sygeplejefaglige retningslinjer etc. 

DATA OG DATATYPER 

Fx journal, fokusområder, medicin, ydelser etc. 

TRIGGERE OG BARRIERER IFT. DOKUMENTATIONEN 

Fx hvad sætter dokumentationsprocessen i gang? Hvad hæmmer dokumentationsprocessen? Hvad har indflydelse på hvilke data, der i virkeligheden dokumente-

res/indsamles? Etc. 

DATA OG DATAVALIDITET IFT. DOKUMENTATIONEN 

Fx er data rigtige? Er data fyldestgørende? Etc. 

LEDELSESINFORMATION 

Fx effektivitet, kvalitet, effekt, økonomi etc. 

KVALITETSSIKRING IFT. DOKUMENTATIONEN 

Fx journalgennemgang, tilpasning og implementering af arbejdsgange 

JOKER 

Din vigtigste pointe 

 

 

BILAG 5 - RESULTAT AF BAGGRUNDSUNDERSØGELSE AF INFORMANTER - UNDERSØGELSE 3 
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