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1) Resume  
This article is an ethnographic analysis of a daily gathering that care staff at an acute orthopedic 

department in Denmark facilitates every day 12 o’clock, hereby the name the ’12 o’clock gathering’.  
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The 12 o’clock gathering has been developed as a part of an action research project that was designed 

to develop the working environment while strengthening professionalism. Based on the care staffs‘ 

experiences with undefined roles, daily negotiations and vague communication, the 12 o’clock 

gathering was a way to improve communication, cooperation and solving the core task.  

This article explores how the 12 o’clock gathering is a mean to change by referring to the concept of 

‘relational coordination’. This concept offers an analysis of what makes the 12 o’clock gathering an 

event that the staff preserve and prioritize. The analysis suggests that the defined form of the 

gathering, are of great importance to social relationships and solving the core task. 

Keywords: action research, relational coordination, working environment, learning, nursing skills and 

optimization of core task 

1) Introduktion 
”Vi har brug for at mødes”, var det overordnede budskab på et fremtidsværksted med plejepersonalet 

på et akut ortopædkirurgisk sengeafsnit i Danmark i januar 2015. Forskere og plejepersonale var 

samlet for at igangsætte et forløb og en aktionsforskningsproces, som både skulle generere viden om 

et arbejdsfællesskab på et hospital og i fællesskab skabe udvikling med særligt fokus på fagligheden 

og kerneopgaven.  

Med inspiration fra begreber om læring i praksis, relationel koordinering, teaming og værdifokuseret 

ledelse handler denne artikel om, hvordan en aktionsforskningsproces har ført til udvikling af det 

faglige fællesskab og forbedret løsning af kerneopgaven. I samarbejde med forskere har 
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plejepersonalet selv udviklet og defineret et dagligt forum i et fastlagt tidsrum med tydelig form og 

indhold. På baggrund af enkeltinterviews, feltobservationer og fokusgruppeinterviews undersøger 

artiklen, hvilken værdi denne samling kl. 12 får for plejepersonalet, og belyser, hvilke faktorer i 

hospitalskonteksten der påvirker initiativets konkrete udvikling undervejs. 

Artiklen lægger ud med at præsentere metoden, hvorefter konteksten og baggrunden for samlingen 

kort præsenteres. Herefter følger beskrivende og analytiske afsnit, som forbinder empiri, proces og 

teori. Artiklen afrundes med et konkluderende og perspektiverende afsnit. 

2) Metode 

Aktionsforskning er en samfundsvidenskabelig metode, der sigter mod en demokratisk og 

handlingsrettet proces (1). Leder og plejepersonale bliver involverede medforskere og udvikler på 

udformningen af deres eget faglige fællesskab. Ud fra et fremtidsværksted og dets tre faser, kritik, 

utopi og realisering, fik medarbejderne mulighed for at tænke alternativt og uden for de ellers givne 

rammer og systemer, de normalt færdes i. I kritikfasen forholder deltagerne sig til en særlig 

problematik og udtrykker sig kritisk om denne. I utopifasen arbejder deltagerne med ønsker i forhold 

til problemstillingen, og i realiseringsfasen når man til enighed om konkrete forandringsforslag (2, 3). 

På den baggrund valgte medarbejderne i afsnittet at arbejde videre med udvikling og 

implementeringen af en fællessamling kl. 12, en proces faciliteret og gennemført i samarbejde med 

forskerne bag denne artikel. 

Data blev indsamlet via feltobservationer (64 sider feltnoter) og interviews. De tre forskere deltog på 

skift som observatører i kl. 12-samlingen over en 4-måneders periode. Feltnoter er nedskrevet under 

og umiddelbart efter samlingens afslutning. Der er blevet foretaget et fokusgruppeinterview og seks 
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enkeltinterviews med sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter fra afsnittet. Der er ligeledes 

afholdt midtvejs- og slutevaluering med medarbejderne. Interviewene er foretaget ud fra en 

semistruktureret interviewguide. Interviewene blev optaget og efterfølgende transskriberet. Der er i 

første omgang foretaget en overordnet meningskondensering og åben kodning med efterfølgende 

tematisering (4) af alt materiale, inklusive referater fra arbejdsgruppemøder, fremtidsværksted, 

evalueringer og feltnoter. Herefter er fortaget en mere fokuseret kodning, hvor en del af materialet 

bliver trukket i forgrunden, mens andet glider i baggrunden. Hensigten er at lade empirien tale i første 

omgang og senere i processen lade teorien give inspiration til udsagn om, hvad der er på spil i 

situationen (5). Materialet analyseres ud fra teoretiske begreber om kulturopbygning (6), læring i 

praksis (7) og relationel koordinering (8,9,10). Den analytiske proces er i den forstand både induktiv, 

betinget af, hvad materialet byder på, og deduktiv, inspireret af et udefrakommende perspektiv.  

2) Etiske overvejelser 

De grundlæggende etiske retningslinjer samt de sygeplejeetiske retningslinjer for sygeplejeforskning i 

Norden er indtænkt i udformningen og gennemførelsen af dette aktionsforskningsprojekt.  

Afdelingssygeplejersken godkendte projektet og den valgte tilgang og metode, hvorefter 

medarbejderne modtog mundtlig og skriftlig information om projektet.  

Data er blevet behandlet fortroligt i henhold til lov om personoplysninger, og alle data blev 

anonymiseret. Medarbejdere, som blev interviewet, blev informeret om, at de til enhver tid kunne 

trække deres tilsagn om deltagelse tilbage.  
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2) En akut kirurgisk sengeafdeling – organiseringens udfordringer  

Det akutte sengeafsnit er en kompleks organisering med en arbejdsdag præget af behov for 

koordinering af mange arbejdsprocesser, hvor forskellige aktører skal udveksle informationer og 

beslutninger. Patienter udskrives, og nye patienter indlægges i en lind strøm døgnet igennem. 

Gruppen af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter afløser hinanden i vagthold gennem dag, 

aften og nat. De har gennem den enkelte vagt egne tildelte patienter med dertil knyttede opgaver. 

Andre faggrupper kommer og går i løbet af arbejdsdagen. Lægerne kommer for at tilse 

patientgrupper, som de har et særligt ansvar for, men afbrydes ofte af opgaver, som skal løses uden 

for afsnittet. Fysioterapeuter kommer og går for at tilse og træne med tildelte patienter. 

Farmakonomer varetager opgaver omkring medicinering til tildelte patientgrupper. Samtidig 

transporteres patienter til og fra afsnittet til undersøgelser og operationer.  

Akutafsnittet byder på en fragmenteret arbejdsdag, hvor personalet forsøger at udstikke kurs og 

retning og dermed skabe et kontinuerligt forløb til gavn for den enkelte patient. Atmosfæren på 

afsnittet er præget af en tilstand, hvor intet synes at kunne vente, og alle opgaver er akutte. Det er 

således en kontekst præget af mange aktører, der skal finde frem til den rette person eller patient på 

rette tid og sted, for at opgaven kan løses. Det er et netværk af relationer, hvor det ikke altid er klart, 

hvem man skal samarbejde med, eller hvor vedkommende befinder sig. Hver dag kan frembyde et nyt 

billede med nye ukendte aktører på banen, som organiserer sig anderledes end dagen før. 

Den daglige fordeling af arbejdsopgaver er præget af diskussioner og forhandling. Tonen kan til tider 

være hård personalet imellem. Måden, det foregår på, er afhængig af, hvilke personer der møder, og 

dermed synes argumenterne for de daglige beslutninger om fordeling af patienter og opgaver 

tilfældig. Illustreret ved nedenstående citat fra en medarbejder: 
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Der kunne vi slet ikke finde ud af, hvordan vi skulle fordele os. Det var det største problem, og 
det var om morgenen, og vi kunne sidde og diskutere, nogle gange op til tyve minutter, hvor vi 
selv skulle diskutere, hvem der skulle gå hvor, fordi folk ikke ville give sig, og man tænkte ikke 
kompetencemæssigt 

Beslutninger og interventioner initieres af den praksis, der er kendetegnende for den enkelte 

sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent. Dette er meget symbolsk illustreret ved fortællingen 

om bordet på kontoret: 

vi havde sådan et aflangt bord, og det stod jo i midten af det her rum her, og nogle syntes – der 
gik sådan lidt show i det – nogle syntes, så stillede de det den vej, og dagen efter så stod det 
den vej, og dagen efter stod det på skrå. Altså, det fik alle mulige … og nogle syntes, det var 
skidesjovt, og for andre var det til stor irritation. Og der var ikke nogen, der kunne blive enige. 
Altså, og det var virkelig på børnehaveplan, og så endte det med, at jeg og en kollega tog den 
der tillægsplade ud, sådan så det blev rundt, og så kunne det jo kun vende én vej. Men der 
skulle vi altså ud 

Der er altid to agendaer i et arbejdsfællesskab, skriver Edgar Schein. Scheins kulturteori illustreres 

populært ved et isbjerg. Toppen over vandet er dagsorden 1. Det er rammen og samarbejdsaftalerne, 

det konkrete og ’synlige’. Dagsorden 2, som er alt det under vandet, er grundlæggende og personlige 

antagelser og følelsesbetonede begreber samt rutiner og vaner. Er der ikke styr på dagsorden 1, bliver 

dagsorden 2 det dominerende for fællesskabet, og der kan opstå negativ gruppedynamik eller 

kulturkamp (6), som citatet om bordet helt konkret illustrerer. 

2) Usikkerhed i fællesskabet – kritik, ønske og realisering 

Kritikfasens omdrejningspunkt blev, at det er vanskeligt at koordinere patientens forløb. 

Vanskeligheder, som kommer til udtryk i mistillid og manglende accept, frustrationer og usikkerhed. 

At skabe gode patientforløb definerer plejepersonalet som kerneopgaven. Patientforløb, i hvilke 

mange forskellige personer og fagligheder er involveret. ”Vi har brug for at mødes”, er således 

personalets eget ønske og bud på, hvad der er behov for. Ved at mødes efterspørger de et fælles 
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afsæt for dagens arbejde, hvor de kan formidle viden og beslutninger. Når man ikke ved, hvad de 

andre laver, kan man ikke andet end at se på helheden derfra, hvor man selv står, og det giver ofte et 

begrænset udsyn. Som flere medarbejdere giver udtryk for i kritikfasen på fremtidsværkstedet: ”Vi 

har forskellige erfaringer, præferencer og baggrund”.  De fravælger også helt bevidst at opsøge viden 

om andres arbejde og opgaver og fokuserer udelukkende på deres egne. Forestillingen er, at den 

øgede mængde af informationer vil gøre arbejdsdagen fuldstændig uoverskuelig og skabe overload 

hos den enkelte medarbejder. 

Ud over at opleve, at koordinering af patientforløb er en vanskelig opgave, giver de udtryk for et 

behov for faglig sparring på ”dagligdagsudfordringer”, et refleksions- og læringsrum. Derfor udviklede 

de kl. 12-samlingen.  

2) Kl. 12-samlingen 

Selvom personalet er meget skeptisk over for, om det overhovedet kan lade sig gøre at mødes på 

daglig basis, begynder de at mødes dagligt kl. 12 på personalekontoret, oven i købet på et tidspunkt, 

hvor de oplever, de har mest travlt. Afdelingssygeplejersken tager initiativ og er i begyndelsen den, 

der dagligt sørger for, at alle i plejegruppen samles. De gennemgår patienterne og deres forløb, 

spørger ind, kommenterer og giver hinanden input, laver aftaler om assistance og organiserer, hvem 

der passer hvilke patienter den efterfølgende dag. Et stort whiteboard, også kaldet patienttavlen, er 

udgangspunkt for samlingen. Forskerne er deltagende observatører og laver interviews med 

medarbejderne for at følge udviklingen og generere viden om, hvad den skaber i fællesskabet. I et 

samarbejde mellem forskerne og en arbejdsgruppe, som består af tre medarbejdere udvikler de 

formålet med samlingen. Men samlingen bliver mere end et formål. I løbet af de fem måneder efter 
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fremtidsværkstedet udvikler gruppen en særlig form, et særligt indhold og en særlig proces for kl. 12-

samlingen. En udvikling, som hele gruppen kontinuerligt inddrages i, og som afdelingssygeplejersken 

er endelig beslutningstager i.  

Både formål, form, indhold og proces kommer til at vise sig betydningsfulde i arbejdsfællesskabet. 

2) Kl. 12-samlingens udviklingsproces 

”I starten gik bølgerne højt”, lyder en medarbejder fra arbejdsgruppens  beskrivelse af kl. 12-

samlingen, da den indledningsvis blev etableret. Patienternes forløb gennemgås ét for ét, og der 

bliver diskuteret. Alle byder ind, hvor de synes at have noget på hjerte.  

 

I starten er formen og processen præget af tilfældighed med uklare forventninger, roller og 

kommunikationsform. Det er vanskeligt at holde fokus, man lader sig afbryde eller afbryder sig selv 

undervejs.  

Der er pjat og sarkasme, også i beskrivelser af patientforløb, og der er seriøsitet og faglighed. Der er 

diskussioner, som nærmest udvikler sig til skænderier, og der er faglig sparring, som afstedkommer 

nye beslutninger og ændrede planer, som formidles. Der er faglig fordybelse, og der er hurtig 

koordinering. 

 

Arbejdsgruppen beslutter, at der skal laves en guide, hvor formål, form, indhold og proces er udførligt 

beskrevet, så alle ved hvordan og hvorfor. Afdelingssygeplejersken godkender udkastet, og guiden 

formidles på kl. 12-samlingen og uddeles. Der etableres en tidsperiode, hvor medarbejdere kan 

komme med input, og herefter en prøveperiode, som igen evalueres efter en periode. 
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Guiden beskriver, hvem der har ansvar for at styre samlingen, og hvordan deltagerne forholder sig 

undervejs, hvordan og hvornår man kommer med kommentarer, spørgsmål og input. Det er ligeledes 

beskrevet, hvordan næste dags pleje skal organiseres ud fra kontinuitet i patientforløb, kompleksitet 

og plejetyngde sammenholdt med plejepersonalets kompetencer.  

 

Guiden udvikler sig i løbet af de kommende måneder, og der opstår bevidsthed om uklare processer 

og behov for at tydeliggøre dem, f.eks. hvem der deltager i organisering af næste dags pleje, og 

hvordan man går fra det ene punkt til det næste i samlingen. 

 

Personalet oplever at have gavn af guiden og efterstræber at følge den. Inspireret af guiden laver 

arbejdsgruppen en vejledning til tovholderfunktionen, hvor ansvarsopgaverne og facilitering af de 

forskellige trin i samlingen er beskrevet.  

 

Gennemgang og forstyrrelser i rummet bliver efterhånden mindre, og medarbejderne bliver bedre til 

at abstrahere fra dem og ikke lade sig afbryde, koncentrationen stiger. Form, indhold og proces bliver 

tydeligere, og de tværfaglige samarbejdspartnere genkender formen og tager initiativ til at deltage på 

samlingens præmisser.  

”Det har spredt sig, vi er rigtig mange nu”, siger en medarbejder og fortsætter: 
”De (lægerne) prioriterer det og siger: ”Nå ja, det er nu, vi skal ind og være med”, og de 
deltager aktivt, når vi henvender os til dem. Og farmakonomerne er med … det er noget nyt, at 
de er meget med på. Hvis de har noget at tilføje, så bryder de selvfølgelig også ind og bliver 
hørt (…)” 

 



10 

 

Der er nu mere opmærksomhed rettet mod whiteboardet, men der er fortsat andre gøremål og 

forstyrrende artefakter under samlingen. Stemningen bliver mere koncentreret. Der er faglige 

refleksioner, men tiden glider af og til nu, hvor der er flere, der deltager og har input og spørgsmål. 

Samlingen bliver et rum, hvor ledelsesmæssige beslutninger tages og formidles. Trods guidens 

strukturerede form varierer kommunikationen fortsat og er afhængig af, hvem der er på arbejde. 

Efterhånden skærpes kommunikationsformen også, bl.a. ved at man understreger, at den, som 

fremlægger, færdiggør fremlæggelsen af patientforløbet, før de andre stiller spørgsmål eller kommer 

med input. Næsten alle gøremål, der ikke er relateret til samlingen, pauseres nu konsekvent. Der er et 

fagligt sprog og termer frem for pjat og uformel omgangstone. Som en medarbejder her fortæller:  

vi er nødt til at tale fagligt for ligesom at forstå, hvad går det her ud på, så ikke bare det bliver 
éns egen holdning (…), så forståelsen for det, vi taler om, måske også bliver lidt mere ens. 

Samlingen fokuseres yderligere. Skænderier afløses af faglige diskussioner og argumenter, som fører 

til beslutninger. At overrule planer var et stort emne i fremtidsværkstedet, som blev forbundet med 

disrespekt og frustration på et personligt plan og heraf følgende konflikter. På kl. 12-samlingen bliver 

de faglige argumenter nu italesat, og medarbejderne får mulighed for at diskutere mulige ændringer. 

Som en medarbejder fortæller: 

Nu er vi begyndt at fortælle, hvorfor vi gø,r som vi gør. Hvis der er en patient, vi har lavet 
planerne om på, så fortæller vi det også på kl. 12-mødet højt, at vi har valgt at gøre sådan og 
sådan. Så den anden ikke føler, at vi går imod hende 

Ændringer bliver således ikke opfattet som at overrule, når man nu forstår baggrunden gennem 

italesættelse af faglige argumenter, og det minimerer konflikterne og oplevelsen af ikke at blive 

respekteret for sit bidrag. 
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Der er tydeligere overgang mellem punkterne i guiden, og medarbejderne ved, hvad der forventes af 

deltagelsesgrad og ansvar. Der er bedre opsamling på, hvem der gør hvad, så alle opgaver bliver løst. 

Det er dog vanskeligt helt at finde ud af, hvor meget plads koordinering skal fylde kontra faglig 

fordybelse med refleksion og læring. Som en medarbejder siger: 

der er ikke så meget tid til … fordi der er meget fokus på tiden, at vi overholder den, så det der 
med, at vi også nogle gange skal tale lidt fagligt, det glider lidt af sporet 

Guiden og vejledningen til tovholderfunktionen lamineres som en markering af, at formål, form, 

indhold og proces er etableret, og der er konsensus og kendskab. 

Plejegruppen oplever afslutningsvis et behov for kontinuerligt fokus på organisering i løbet af hele 

døgnet, samtidig med at der er en struktur, som er kendt af alle og italesat. Erfaringen fra kl. 12-

samlingen bæres videre. Der etableres derfor en kortere samling om morgenen og en om aftenen. 

Dagen ændrer sig, hvorfor organiseringen evalueres i løbende: 

 

nogle morgener, hvis der er sygdom, så kan det være, at plejeformen i dag hedder 
’gruppepleje’ i stedet for ’tildelt patientpleje’ (…) og jeg følger op på det i løbet af dagen, og 
det er også det, der bliver meldt tilbage, at det giver mere ro, når man ved, at der er en 
struktur på det, og man ved, hvem der gør hvad 

En anden medarbejder fortæller om vigtigheden af at få defineret rammerne for praksis: 

og lige så snart, vi får det ned på papir, at det ligesom står skrevet, så funker det. For vi kan 
godt sidde en hel personalegruppe og diskutere – alle har rigtig gode meninger – men så 
kommer det ikke længere, medmindre der er nogen, der ligesom griber bolden og får det 
skrevet ned. 

Samlingen udvikler sig således over tid fra tilfældighed og uklar form til tydelig form, indhold og 

proces. Den tydelige struktur, som opstår, styrker kommunikation og samarbejde gennem øget 

indsigt, aftaler og forståelse. Fælles ansvar for kvalitet og koordinering af opgaveløsning på hele 
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afsnittet, og sparring, refleksion og vidensudveksling øges, men kl. 12-samlingen som rum for 

refleksion og læring konkurrerer om kl. 12-samlingen som koordineringsrum, og begge dele synes ikke 

at kunne få plads samtidig. 

2) Læring og refleksionsrum 

De fleste medarbejdere i plejegruppen anerkender et kontinuerligt behov for sparring og refleksion i 

deres hverdag og udtrykker, at det behov imødekommes ved implementering af kl. 12-samlingen. Her 

kan de vende problemstillinger og reflektere med kolleger over løsningen af dem og i samråd udvikle 

plejeplaner.  

Til at begynde med er kommunikationsformen og sprogbrug uklar og uigennemsigtig, og personlige 

holdninger er bærende frem for de faglige, hvorfor der opstår uenigheder og skænderier.  

Efterhånden afløses disse af faglige refleksioner og argumentationer, som skaber grobund for, at 

samlingen bliver et lærings- og refleksionsrum. 

Det betyder meget for mig, at vi kan sparre med hinanden, og man kan tillade sig at stille 
spørgsmål og tillade sig at virke dum (….) selvom man ikke er dum, men at man godt kan få lov 
at stille spørgsmål, og man ikke føler sig udsat. (…) og så hjælper vi hinanden, hvis der er et 
eller andet, man ikke kan finde ud af (…) så snakker vi sammen og finder en fælles faglig 
løsning 

 

Louise Ingerslev Roug beskæftiger sig med læring inden for sygeplejefællesskabet på et akut kirurgisk 

sengeafsnit i et pædagogisk-antropologisk speciale, Ny i afdelingen. Et studie af det pædagogiske rum 

på en kirurgisk sengeafdeling i spændingsfeltet mellem nye og erfarne sygeplejersker (7). Hun peger 

på, at forståelsen af læring i sygeplejepraksis er baseret på en forudsætning om, at læring og 

tilegnelse af praktiske færdigheder fortsætter som en selvfølge i den daglige praksis som uddannet 

sygeplejerske. Læring forstås således som en selvfølge i praksis og opfattes som en bevægelse, hvor 
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man i den ene ende har den nyuddannede uerfarne sygeplejerske og i den anden ende eksperten 

med lang erfaring. Forståelsen af, at læring i praksis følger denne bevægelse, får betydning for den 

forståelse, der eksisterer i afdelingens praksis. Rough understreger, at sygeplejersker ikke bliver bedre 

til konkrete sygeplejehandlinger blot ved at være i praksis, men at refleksiv praksis er nødvendig for at 

sikre, at man rent faktisk bliver bedre. Erfaringen er ingen garanti i sig selv. Den refleksive 

sygeplejepraksis er baseret på en tæt forbindelse mellem teori og praksis og er et idealiseret normativ 

for sygeplejen. Men den praksis ligger langt fra virkelighedens arbejdspraksisser. En arbejdspraksis, 

som danner baggrund for plejepersonalets holdninger og handlinger i hverdagen snarere end en 

refleksiv (7).  

Efterhånden som samlingen udvikler sig, øges også den refleksive sygeplejepraksis i afsnittet og 

danner basis for en ny og refleksiv orientering for personalets holdninger og handlinger.  

3) Læring og flow 

Samlingens hovedformål er at koordinere afsnittes samlede sygeplejefaglige opgaver og organisere 

næste dags pleje. Om koordineringen står der i guiden: 

Et sygeplejefagligt forum med fokus på planlægning og koordinering af patient- og plejeforløb 
ud fra et tværsektorielt, tværfagligt og monofagligt perspektiv. På bagsiden af guiden er disse 
tre perspektiver eksemplificeret. Tværsektorielt: Kan patienten færdigmeldes? Er der sendt 
plejeforløbsplan til kommunen? Skal der være visitationsmøde? Tværfagligt: F.eks. afventer 
patienten tilsyn fra andre specialer? Afventer patienten operation eller andre undersøgelser? 
Afventer patienten fysioterapeut til mobilisering? Monofagligt: Sygeplejefaglige tiltag, som 
f.eks. er patienten sygeplejefagligt klar til udskrivelse? Mangler der sårbehandling/skift? Skal 
patienten mobiliseres? 

 

Perspektiverne vidner om den omfattende koordinering, et patientforløb afstedkommer, og som 

sygeplejersken varetager. Samtidig vidner disse perspektiver om, hvorledes forløb er brudt ned i 
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standardiserede områder, som man skal sikre sig at komme omkring for at gøre patienten klar til 

udskrivelse. En udskrivelse, som man begynder at planlægge allerede ved indlæggelsen.  

At det overordnede fokus i samlingen er koordinering af patientforløb, kan belyses gennem to 

begreber, håndtering af sikkerhed og flow (7).  

Kl. 12-samlingen kan ses som et forsøg på at styrke patientsikkerheden, forstået på den måde, at alle 

opgaver relateret til patientforløbene sikres. Et element ved samlingen, som i løbet af 

projektperioden kommer til at fylde mere og mere.  

 

Patientflowet på en akut kirurgisk afdeling er stort. Derfor er det vigtigt for sygeplejerskerne hele 

tiden at følge med i, hvor patienterne er henne i forløbet. Rough (7) anvender i sit studie Jeanette 

Kirks flowbegreb og peger på, at fokus for sygeplejerskerne i højere grad er at få arbejdet færdigt for 

at imødekomme patientflowet end at få udviklet kvaliteten af sygeplejehandlingerne, som i denne 

optik virker mindre meningsfulde. Rough peger hermed på, hvordan de mere organisatoriske og 

afdelingspraktiske handlinger har stor betydning for forståelsen af, hvad der er vigtig viden og kunnen 

i sygeplejefeltet.  

Kl. 12-samlingen kan ses som et forsøg på både at sikre effektivitet og flow samt læring og kvalitet, 

men udviklingen af kl. 12-samlingen viser, at det mere kommer til at handle om at sikre, at alle 

opgaverne bliver gjort, end hvordan de udføres.  

Ledelsen er afgørende for, hvad der legitimeres som fokus og retning, samt hvad der anerkendes som 

værdifuld viden og handlinger i det sygeplejefaglige arbejde, altså hvad der bliver orienterende for 

personalet i praksis. At sikre flow og effektivitet er af afgørende betydning for afdelingens 
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økonomiske forhold og planlægning af aktivitet (7), men uden rum til kollektiv fordybelse og 

refleksion er det vanskeligt at understøtte den læring, som skal føre til kvalitet i 

sygeplejehandlingerne. 

2)  En anden tilgang til samarbejde og øget kvalitet 

I nutidige organisationer ses nye former for kollektivt samarbejde, hvor det er nødvendigt, at 

forskellige professioner i højere grad må samarbejde og det på nye måder. Man sidder ikke længere 

kun i monofaglige arbejdsgrupper, en stor del af arbejdet sker også i interaktion med andre 

faggrupper i tværprofessionelle arbejdsprocesser. Man koordinerer og samarbejder over mange 

grænser med medarbejdere, man måske aldrig har mødt eller samarbejdet med før. Relationel 

koordinering handler om nye måder at anskueliggøre samarbejde på i moderne organisationer.  

Relationel koordinering indebærer, at man koordinerer arbejdet gennem relationer, som 
baserer sig på fælles mål, delt viden og gensidig respekt. Relationer, som støttes af 
kommunikation, som er hyppig, rettidig, præcis og problemløsende. Gittell JH. 2011 (8: 401) 

Relationel koordinering fordrer nogle udviklingsbehov i forhold til  kollektivt samarbejde og lederskab.  

3) Kollektivt samarbejde – teaming 

I forhold til de nye former for kollektivt samarbejde i organisationer introducerer Edmonsson (11) 

begrebet teaming. Dette gør sig gældende i sammenhænge, hvor en større gruppe af 

tværprofessionelle personers samarbejde kræves for at kunne løse en kompleks opgave i en 

uforudsigelig praksis. Teaming forekommer uden faste strukturer, men holdes sammen af en 

nødvendig viden om hinanden. Jeg ved, hvem jeg skal tage kontakt til for at få hjælp, og hvem jeg selv 

må bidrage med min viden til. Netop patientforløbet i det akutte kirurgiske afsnit, hvor mange 

forskellige personer og fagligheder er involveret, udgør en sådan kompleks udfordring i forhold til 

løsning af den fælles kerneopgave. Her kaldes på teaming. Teaming kræver nogle strukturelle 
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forudsætninger, og den professionelle tilgang til samarbejdet er afgørende for, om det kan finde sted. 

Der skal være en åbenhed i forhold til at lære og fokus på en fælles værdi, som giver en tryg platform 

– et samarbejde, som har det ene formål at skabe værdi for patienten. Et fælles engagerende formål, 

som fører til noget værdifuldt (11). 

 

Kl. 12-samlingen kan ses som et initiativ og fælles formål, som fører til noget værdifuldt. En samling, 

som styrker plejepersonalets fælles ansvar for kvalitet og løsning af opgaverne. Men den er også en 

værdifuld platform for andre faggrupper, som går fra at iagttage og forsøge at forstå til stille og roligt 

at være deltagende, mens de forbliver tro mod form, indhold og proces.  

Under samlingens udvikling bliver faglig argumentering stærkere og tydeligere, den generelle 

kommunikations bedres, usikkerheden og konflikterne mindskes. Plejepersonalet er koncentreret og 

fokuseret på sygeplejen og den handling, kl. 12-samlingen, som de har udviklet og initieret. Hermed 

viser plejegruppen sin faglighed og tager sig selv og sin handling alvorligt, hvilket bidrager til, at andre 

også får den mulighed at opleve værdien af samlingen, som et fælles afsæt og engagerende formål 

med en professionel tilgang til samarbejde.  

3) Værdifokuseret og selvorganiserende lederskab 

Det akutte afsnit var præget af en praksis uden nogen synlig fælles retning for samarbejdet. Derfor 

blev prioriteringer og beslutninger foretaget ud fra individuelle personlige værdier og overvejelser og 

deraf følgende forhandlinger medarbejdere imellem. 

Det kollektive samarbejde stiller nye krav til det organisatoriske lederskab. Det er altafgørende, at 

lederskabet sætter fokus på det fælles værdibaserede formål, som skaber fælles retning. Samtidig må 

ledelsen være i stand til at håndtere uventede udfordringer og konflikter. Herigennem skabes 
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forudsætninger for det værdifokuserede lederskab og for at skabe en fundamental tryghed i 

organisationen. Men lederskabet må også medvirke til et selvorganiserende og et kollektivt lederskab. 

Et selvorganiseret lederskab, hvor alle tager ansvar ud fra de positioner, de har og indtager, når 

situationen kræver det. Et kollektivt lederskab, hvor den enkelte tager lederskab, lader sig lede og 

leder sig selv (12). 

Guiden til samlingen og tovholderfunktionen er et eksempel på introduktion af et redskab, som er 

udarbejdet på baggrund af fælles værdier og formål, og som personalegruppen derfor føler et stort 

ejerskab og respekt for. En medarbejder fortæller om udviklingen af kollektivt lederskab: 

Jeg synes netop, at ved, at vi dagen før udpeger, hvem skal være tovholder til morgendagens 
møde … der er nogle, der har været usikre på det, men det er mere det der med lige at turde 
tage springet og tale i et større rum med mange mennesker ik’, men det, synes jeg, det har 
gjort, at alle har taget det til sig (…) Altså, jeg synes, alle er vokset 

Guiden gør et delegeret lederskab muligt, hvor tovholderen er i stand til at tage lederskabet på sig og 

lede andre, samtidig med at de lader sig lede. Organisering af pleje og opgaver er ikke længere til 

konstant forhandling. 

3) Høj relationel koordinering 

Plejepersonalet i det akutte afsnit oplevede inden kl. 12-samlingen en arbejdsdag præget af egne 

dagsordener og manglende respekt for beslutninger og planer. De mange diskussioner og konstante 

forhandlinger betød for flere en manglende arbejdsglæde. Alle, også øvrige faggrupper, var alene 

fokuseret på deres egne funktionsorienterede opgaver og deres egen specialviden. Oplevelsen af 

manglende respekt og sjælden eller upræcis kommunikation resulterede i en hård tone og 

fingerpegende kultur. En kultur og et samarbejde karakteriseret ved det, der kan betegnes som lav 

relationel koordinering. 
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For at kunne tale om det, Gittell (10) omvendt beskriver som høj relationel koordinering, må 

opbygning af faglige og sociale relationer være præget af fælles sprog og viden, fælles mål og gensidig 

respekt. Disse relationer skal støttes af kommunikation, som er hyppig, rettidig, præcis og 

problemløsende. Høj relationel koordinering er nødvendigt for at skabe øget faglig kvalitet, 

effektivitet og jobtilfredshed (8). Kl. 12-samlingen foregår på et bestemt tidspunkt hver dag, 

fremgangsmåden og formålet er præcist beskrevet og kendt af de involverede – her deles viden, og 

problemer løses i fællesskab. Dette medvirker til en høj grad af relationel koordinering, hvor 

oplevelsen er en øget faglighed med øget gensidig respekt til følge og større arbejdsglæde.  

Figur 1 illustrerer, hvilken kommunikationsform og hvad der betinger relationerne i henholdsvis høj 

og lav relativ koordinering. 

 

Figur 1. Relationel koordinering 
 

Indsæt figur 1 her. 
 

 

Viden om kollegers opgaver og patienter giver ikke den oplevelse af overload, som medarbejderne 

forestillede sig, inden projektet gik i gang, men styrker i stedet oplevelsen af sammenhæng og giver 

mere mental ro. En medarbejder fortæller: 

det er rart også at vide, hvad der sker nede i den anden gruppe, for patienterne hiver jo fat i én. 
Jeg synes, det er vigtigt … ikke at du kan have overblik over det, men du kan have det 
nogenlunde, vide noget om alle, også planerne, Det, synes jeg, er rigtig rart. Det giver sådan 
lidt overskud 

Som nævnt indledningsvis blev atmosfæren på afsnittet oplevet som akut, hvor kommentarer og 

informationer blev givet videre med det samme, og man derfor konstant følte sig nødsaget til at 
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afbryde sig selv og hinanden for at kunne komme videre. Videre med sine egne opgaver og ikke 

brænde sammen – og inde – med alle sine informationer og beskeder til de andre.  

Et dagligt ledelses- og samarbejdsrum midt på dagen, hvor man kan dele sin viden og informationer 

og i fællesskab samle op og koordinere opgaverne, har vist sig at skabe øget overskud og overblik. At 

etablere et rum, hvor informationer på en respektfuld og effektiv måde kan gives videre og diskuteres 

på faglig vis, skaber en ny atmosfære, som også er præget af nye værdier. 

2) Konklusion 

Kl. 12-samlingens form og indhold og dens præcise tidspunkt muliggør et professionelt samarbejde 

gennem meningsfuld og rettidig kommunikation og tydelig retning. Den styrker relationerne og 

samarbejdet gennem indsigt i kollegaers faglige argumenter, øget kollegial assistance og delt viden. 

Samlingen er derfor kulturopbyggende, fordi den styrker det, som med Scheins kulturteori kaldes 

dagsorden 1, som er rammen for samarbejde, hvor roller, opgaver og mål for arbejdet er tydeligt og 

italesat, hvilket skaber høj grad af relationel koordinering. Herigennem minimeres mistillid og 

usikkerhed. Samtidig styrkes løsning af kerneopgaven: at skabe gode patientforløb. Derfor blev kl. 12-

samlingen betydningsfuld for afsnittet. 

Det er nødvendigt at tænke ledelse på nye måder i en organisation, hvor mange forskellige 

mennesker arbejder sammen om en fælles opgave også på forskellige tidspunkter af døgnet. Et 

akutafsnit må fungere uden en leder meget af tiden, men ledelse må udføres alligevel, og her må 

lederen tydeliggøre rammerne, så medarbejderne kan udføre selvorganiseret og kollektivt lederskab. 

Udviklingen af kl. 12-samlingen er et eksempel på et ledelsesrum, som opstår, og hvori der udføres 

selvorganiseret og kollektivt lederskab ud fra et anerkendt regel- og værdisæt. 
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Samlingen skulle styrke læring og sparring, hvilket den også viser sig at gøre, men som samlingen 

udvikler sig, udkonkurreres læring ofte af ønsket om at sikre og opretholde patientflowet, altså sikre, 

at opgaver udføres og ikke hvordan.  

2) Perspektiver til fremtidig udvikling 

Begrebet relationel koordinering er tiltænkt arbejdsfællesskaber, hvor flere faggrupper arbejder 

sammen om at løse en fælles opgave. Relationel koordinering finder vi det dog også relevant at 

anvende isoleret set for én gruppe i fællesskabet, her plejegruppen. Det er en gruppe, som har 

vanskeligt ved at mødes, da gruppen aldrig arbejder på samme tid, hvilket gør det vanskeligt at 

formidle viden og skabe gode samarbejdsrelationer og fælles retning. Men akutafsnittet er netop et 

arbejdsfællesskab med flere faggrupper, som skal løse kerneopgaven i fællesskab. Projektet belyser 

potentialet for relationel koordinering i organiseringen af den tværfaglige gruppe. Plejegruppens 

tværfaglige samarbejdspartnere oplever, at det giver mening for dem at være en del af kl. 12-

samlingens rum, idet de får og deler viden og kan deltage i en fælles løsning og koordinering af 

kerneopgaven. Men potentialet kan udbredes og udfoldes yderligere, bl.a. ved at den tværfaglige 

ledergruppe i fællesskab, og i samarbejde med hele den tværfaglige gruppe af medarbejdere, får 

italesat en fælles retning. Som en medarbejder udtrykker det: 

Det er jo en stor betydning for fællesskabet, at vi går i samme retning 

Ledelse må indebære at sikre og opretholde patientflowet, men sikkerhed kan ikke kun indebære, om 

opgaverne bliver løst, sikkerhed handler også om kvalitet, hvordan opgaverne udføres. Ledelse 

handler derfor også om at sikre læring, og den sikres ikke alene gennem tid i praksis, refleksion er 
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nødvendig. Hvis ikke kl. 12-samlingen kan rumme den refleksive praksis, må der skabes muligheder på 

anden vis.  

 

2) Taksigelse 

Tak til medarbejdere og leder på afsnittet for at tage imod tilbuddet og deltage i projektet.  

Tak for inspiration og sparring til referencegruppen, seniorprojektleder Grete Brorholt fra Kora, Mette 

Kjerholt, sygeplejefaglig forskningschef, Hæmatologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, og Vibeke 

Nørholm, forskningskonsulent på Amager og Hvidovre Hospital. En særlig tak skal lyde til VMU på 

Amager og Hvidovre Hospital, som økonomisk har støttet projektet via midler fra Arbejdsmiljøpuljen, 

TB-sags-nr. 2015-93. 
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