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llustrationen på forsiden er udarbejdet af yngre læge i uddannelsesstillling Iben Marie Miller. 

Illustrationen er lavet ud fra Ibens egne oplevelser af speciallægeuddannelsen i det danske 

sundhedsvæsen. Iben har ikke haft nærmere kendskab til afhandlingens indhold eller konklusion 

under udarbejdelsen af illustrationen. Jeg skylder Iben en stor tak for hendes indsats.   
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1. ENGLISH SUMMARY 
 

It is crucial for patients and for the reputation of the healthcare system, that healthcare professionals 

receive relevant, high-quality training. The quality of medical specialist training depends to a large extent 

on the educational efforts at the individual hospital wards. This dissertation focuses on supervision and the 

fact, that junior doctors express an experience of inadequate supervision corresponding to their daily needs 

as part of their specialist training at Danish hospitals.   

The study is designed as a case study. The empirical material was obtained at two clinical departments at 

Bispebjerg Hospital in the Capital Region of Denmark. Six semi-structured interviews and three full-day 

observations were performed. All respondents were junior doctors. Data analysis was performed as 

thematic analysis. Notes from observations were used to highlight factors of relevance to supervision. 

Respondents were offered full anonymity and the option to approve the use of citations to ensure validity 

in the survey. 

The study shows that junior doctors at the beginning of their specialist training have different needs than 

doctors further ahead. The diverse needs are decisive for the experience of having one's needs met. There 

are needs concerning instructive supervision, reflective supervision, and formal teaching. There are needs 

for academic discussions and professional affirmation. Some needs are not accommodated by the current 

supervision options, which primarily consists of an instructive form of supervision. Junior doctors' 

organizational understanding also has an impact on their experience of adequate supervision. A great 

insight into the organization provides an eye for alternative sources and opportunities for supervision.  

 

Inadequate supervision is linked to high complexity work tasks, workload and to the fact, that supervision is 

available on demand but is not a fixed part of the work plan. High workload reduces the access to 

supervision and affects the ability to give and receive learning. When a junior doctor experience inadequate 

supervision, it leads to dysfunctional effects. Junior doctors adopt routines, habits, and workflows that get 

them through the day, but are ineffective in both a professional and business-like sense. In addition, junior 

doctors show signs of crowding-out when they fail to seek supervision despite a pronounced desire to 

learn.  

  

https://www.google.com/search?q=google+translate&sxsrf=ALiCzsbqrkUop7vQL7mkFmkCm388cIBs0g:1652619503043&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=CApSFG5QseOErM%252CHx0X7Q5xp7ygPM%252C_%253BEru8lEtGxs8ipM%252CxRpnXEx0lXt6SM%252C_%253BnVKvVqJMdirnYM%252COOgx35kaDx6eMM%252C_%253BujeF2z2mQeFCqM%252Cyo-zSNAZEdW5CM%252C_%253B8a2w2AMqdQM2XM%252COKIP2iPMeANttM%252C_&usg=AI4_-kRDZ3d8Q3U_SOSRC6ub9rcSPn9u5Q&sa=X&ved=2ahUKEwiP17Wzx-H3AhUUzYsKHRYPCh0Q_h16BAhJEAE#imgrc=Eru8lEtGxs8ipM
https://www.google.com/search?q=google+translate&sxsrf=ALiCzsbqrkUop7vQL7mkFmkCm388cIBs0g:1652619503043&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=CApSFG5QseOErM%252CHx0X7Q5xp7ygPM%252C_%253BEru8lEtGxs8ipM%252CxRpnXEx0lXt6SM%252C_%253BnVKvVqJMdirnYM%252COOgx35kaDx6eMM%252C_%253BujeF2z2mQeFCqM%252Cyo-zSNAZEdW5CM%252C_%253B8a2w2AMqdQM2XM%252COKIP2iPMeANttM%252C_&usg=AI4_-kRDZ3d8Q3U_SOSRC6ub9rcSPn9u5Q&sa=X&ved=2ahUKEwiP17Wzx-H3AhUUzYsKHRYPCh0Q_h16BAhJEAE#imgrc=Eru8lEtGxs8ipM
https://www.google.com/search?q=google+translate&sxsrf=ALiCzsbqrkUop7vQL7mkFmkCm388cIBs0g:1652619503043&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=CApSFG5QseOErM%252CHx0X7Q5xp7ygPM%252C_%253BEru8lEtGxs8ipM%252CxRpnXEx0lXt6SM%252C_%253BnVKvVqJMdirnYM%252COOgx35kaDx6eMM%252C_%253BujeF2z2mQeFCqM%252Cyo-zSNAZEdW5CM%252C_%253B8a2w2AMqdQM2XM%252COKIP2iPMeANttM%252C_&usg=AI4_-kRDZ3d8Q3U_SOSRC6ub9rcSPn9u5Q&sa=X&ved=2ahUKEwiP17Wzx-H3AhUUzYsKHRYPCh0Q_h16BAhJEAE#imgrc=Eru8lEtGxs8ipM
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2. INDLEDNING 
 

2.1 BAGGRUND 

Det er afgørende for samfundet, for patienterne og for sundhedsvæsenets overlevelse og omdømme, at 

sundhedspersonale modtager en relevant uddannelse af høj kvalitet. Uden høj kvalitet i uddannelse bliver 

der uddannet læger, der ikke er up-to-date i nyeste viden, og som ikke kan de fornødne indgreb til 

tilstrækkelig høj standard. Det vil gå ud over kvalitet i behandlingen. Det vil gå ud over forebyggelse af 

sundhed. For patientens vedkommende kan det gå ud over livskvalitet og arbejdsevne. På samfundsniveau 

kan det betyde flere sygedage og kortere levetid. Kvalitet i behandling er også afgørende for 

sundhedsvæsenets omdømme. Sundhedsvæsenet opnår sin legitimitet fra den danske borger, og 

derigennem bliver sundhedsvæsenets overlevelse afhængig af omdømmet.  

Uddannelse i sundhedsvæsenet er en politisk prioriteret opgave. Over landet ansættes 

uddannelseskoordinerende overlæger, og der oprettes centre for lægelig videreuddannelse med det 

primære formål at højne lægelig videreuddannelse og speciallægeuddannelsen lokalt. Over landet udvikles 

lokale strategier for lægelig videreuddannelse 1,2,3. Uddannelse er også prioriteret i regionale strategier, 

som for eksempel i Region Hovedstadens aktuelle målbillede ”Det handler om liv”, der beskriver regionens 

fokusområder, rammer, kerneopgaver og værdier. Her fremgår uddannelse som kerneopgave på linje med 

forskning og behandling 4. Helt lokalt på Bispebjerg Hospital er der en ambition om at være regionens 

bedste uddannelseshospital, og uddannelse fremstår som prioritet i hospitalets lokale strategi det 

samarbejdende hospital 1.  

I Danmark er det Sundhedsstyrelsen, der fastlægger de overordnede rammer og retningslinjer for 

speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsen udgiver sammen med de faglige specialeselskaber en 

målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen for hvert speciale. I målbeskrivelsen defineres, hvilke 

kompetencer, der skal opnås; hvilke metoder, der skal bruges til kompetencevurdering, og hvilke 

læringsstrategier, der anbefales til at opnå kompetencer 5. Læringsstrategier til at opnå kompetencer 

varierer mellem specialer og kan for eksempel være superviseret klinisk arbejde, mesterlære i klinisk 

arbejde, klinisk oplæring, færdighedstræning, struktureret operativ træning, færdighedsudviklende ophold, 

gruppebaseret supervision og feedback, E-learning og selvstudium. Det fremgår af eksemplerne, at læring 

langt overvejende foregår i hverdagen i arbejdet med patienter og i interaktion mellem speciallæge og 

yngre læge (superviseret arbejde, mesterlære, oplæring). Øvrige læringsstrategier er op til den enkelte 

yngre læges egenindsats i form af selvstudium.  
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Hovedvægten af speciallægeuddannelsen ligger i forbindelse med praktisk-kliniske ansættelser i 

hospitalsregi. I bekendtgørelsen om uddannelsen af speciallæger fra Sundhedsstyrelsen 6 fremgår det, at 

speciallægeuddannelsen er sammensat af to dele: Praktisk-klinisk uddannelse ved kliniske ansættelser og et 

teoretisk uddannelsesprogram bestående af generelle kurser, specialespecifikke kurser og et 

forskningstræningsmodul. Praktisk-kliniske ansættelser strækker sig over et forløb på 5-6 år afhængig af 

speciale. Enkelte specialer har kortere ophold i speciallægepraksis, hvis det er et praksistungt speciale. 

Hovedparten af kliniske ansættelser foregår dog i hospitalsregi. Det teoretiske uddannelsesprogram udgør 

kun en mindre del af hele speciallægeuddannelsen med en varighed på 20 dage for 

forskningstræningsmodulet, 11 dage for de generelle kurser og maksimalt 28 dages specialespecifikke 

kurser 7,8.  

Kvalitet i speciallægeuddannelsen afhænger i høj grad af uddannelsesindsatsen på de enkelte 

hospitalsafdelinger. Hovedvægten af kompetencer tilegnes i hospitalsregi, fordi hovedparten af 

speciallægeuddannelsen tidsmæssigt ligger i de kliniske hospitalsansættelser. Læringsstrategier lægger op 

til læring i hverdagen i mødet med patienten. Her er supervision mellem speciallæger og yngre læger 

væsentlig for videreformidling af viden og erfaring, oplæring i færdigheder og videregivelse af fagets 

traditioner. Organisering er væsentlig, så yngre læger roterer mellem forskellige professionelle aktiviteter 

og eksponeres for alle specialets patientkategorier og praktiske procedurer. Men det er også vigtigt at 

skabe rammer for succesfuld supervision mellem speciallæger og yngre læger. Det påhviler de enkelte 

afdelinger at sikre den beskrevne kompetenceudvikling og kompetencevurdering for yngre læger i 

hverdagen 6. Men det påhviler også de kliniske afdelinger at forestå patientbehandling og understøtte 

forskning 4. Forholdene for uddannelse er derfor i høj grad betinget af lokal vægtning af kerneopgaver.  

Offentlig styring sætter rammerne for organisatorisk praksis og afdelingernes handlerum. I Region 

Hovedstaden er der i 2020 introduceret en ny strategi på sundhedsområdet 9. Den nye strategi 

værdibaseret sundhed har fokus på patientoplevet værdi og tværsektoriel samarbejde men også faglig 

kvalitet og rekruttering og fastholdelse af personale. Værdibaseret sundhed er inspireret af New Public 

Governance-paradigmet med øje for tværsektorielle samarbejder og værdibaseret ledelse. Den aktuelle 

strategi erstatter den tidligere strategi Fokus og Forenkling, der har præget sundhedsvæsenet i Region 

Hovedstaden siden 2014 10. Fokus og Forenkling var domineret af træk fra New Public Management. 

Centrale elementer var driftsmålsstyring, produktivitet, trivsel og kvalitet med processuelle målepunkter 

men uden målepunkter for uddannelse. Med den nye strategi er der varslet et paradigmeskifte i offentlig 

styring, der også kan ende med at have betydning for uddannelsesindsatsen på de enkelte afdelinger. 
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2.2 PROBLEMFELT 

Denne afhandling sætter fokus på supervision. Supervision er ét blandt flere læringsstrategier. Supervision 

er et centralt element i oplevet kvalitet af uddannelse 11. Supervision er også associeret med positivt 

patient-outcome, arbejdstilfredshed og øget læring 12,13. Omvendt er mangel på supervision associeret 

med skadelig effekt for patienterne 12. Det er derfor rimeligt at betragte supervision som et centralt 

element i speciallægeuddannelsen.  

Supervision skal i denne afhandling forstås som hjælp. Det kan være hjælp til specifikke faglige 

problemstillinger. Det kan være hjælp til at skabe overblik over et fagligt emne. Det kan være støtte på 

anden vis for eksempel som debriefing, refleksion eller kvalitetskontrol. Supervision er i denne afhandling 

heller ikke begrænset til fysisk møde mellem supervisor og yngre læge. Supervision kan også være via andre 

kanaler som journalgennemgang, mails eller lignende. Supervision kan i sin form være coachende, 

instruerende, vejledende, mentoring, refleksiv eller rådgivende. I denne afhandling er supervision defineret 

som hjælp til lige præcis dét behov, den yngre læge har i sit faglige virke. Det er den yngre læge, der 

definerer behovet, og behovet afgør, hvilken supervision, der er brug for.  

På egen afdeling har vi i løbet af de seneste år indført flere uddannelsestiltag med fokus på supervision. Det 

drejer sig om supervisorfunktion med speciallæge til rådighed på tilkald både til faglige problemstillinger og 

til kompetencevurdering i dagstid, speciallæge i senfunktion til faglige problemstillinger i tidsrummet efter 

endt ambulatorievirksomhed, parallelle ambulatoriespor så yngre læger arbejder side om side med 

speciallæger, daglig italesættelse af supervisionsmuligheder på morgenkonference og feedback på 

journalnotater. I samme periode har evaluering af uddannelsen på afdelingen paradoksalt været faldende, 

når der spørges til, om den uddannelsessøgende har fået supervision svarende til deres daglige behov. 

Yngre læger forklarer situationen med travlhed, men aktiviteten på afdelingen har været stabil siden 2015, 

endda med fald i aktivitet i 2020 og 2021 p.g.a COVID-pandemien.  

Kritik af supervision er ikke afdelings- eller specialespecifik. En spørgeskemaundersøgelse udgået fra 

Fagforeningen Yngre Læger fra 2018 besvaret af 744 yngre læger viser, at blot 13% af hospitalsansatte 

yngre læger føler, at de får den supervision, de har brug for 11. Samtidig viste undersøgelsen, at der var 

en positiv sammenhæng mellem oplevelse af tilstrækkelig supervision og oplevelsen af kvalitet i 

uddannelsen. Samme følelse af mangel på supervision genfindes bredt blandt læger i første uddannelsesår 

(turnus/KBU) efter medicinstudiet 14,15. I en anden undersøgelse fra 2011 og gentaget i 2017 blev yngre 

læger på forskellige afdelinger i hele landet fulgt i et døgn 16. Der blev med stopur registreret, hvad 

lægerne lavede på en arbejdsdag. Undersøgelsen viste, at tid brugt på supervision og undervisning 

udgjorde 9,1% i 2011 men faldt til 6,2% i 2017. 
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2.3 PROBLEMFORMULERING 

Afhandlingen tager afsæt i yngre lægers oplevelse af utilstrækkelig supervision. På egen afdeling er det 

uagtet implementering af diverse supervisionsunderstøttende tiltag i samme periode. Denne afhandling 

undersøger: 

 

Hvordan det kan være, at yngre læger som en del af speciallægeuddannelsen på danske hospitaler ikke 

oplever, at de får supervision svarende til deres daglige behov. 

1. Hvordan kan vi forstå yngre lægers behov for supervision ud fra et professionsteoretisk 

perspektiv?  

2. Hvilke organisatoriske faktorer har betydning for oplevelsen af at få sit daglige 

supervisionsbehov dækket? 
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3. TEORI 

Afhandlingen tager teoretisk afsæt i professionsteori, offentlig styringsteori og motivationsteori.  

 

3.1 PROFESSIONSTEORI  

En profession har specialiseret viden inden for et givent område 17,18. Lægefaget er traditionelt set som 

en profession med en stærk selvforståelse. En profession i samfundsvidenskabelig forstand er mere end 

bare et job. Professioner er opstået på basis af en nødvendighed for at videreudvikle det moderne 

samfund. De har en længere videregående uddannelse bag sig 17,18. En profession er på den måde et 

fællesskab på basis af viden. Med viden opstår også en professionskultur, professionsrelaterede værdier, 

normer og logikker 17,18. Professionen er som helhed styret af de professionsrelaterede værdier, og 

professionsidentiteten er styrende for de logikker, den fagprofessionelle møder med - i aktuelle tilfælde i 

hospitalsvæsenet 17,18. Professionslogikker kan komme i konflikt med andre institutionelle logikker i 

hospitalsvæsenet 19-21. 

Co-optation er et respons på konkurrerende logikker 22. Når forskellige logikker optræder samtidig i en 

organisation, kan de komme i konflikt med hinanden, de kan sameksistere, de kan komplementere 

hinanden eller de kan sammensmelte 21,22. Sammensmeltning benævnes også co-optation. Co-optation 

defineres af Andersson et al 22 som en indoptagelse af en selekteret del af en anden logik, mens 

størstedelen af egen logik bevares. Ved co-optation undgår den fagprofessionelle konfrontation og 

ultimativt dominans af en logik over sin egen. På den måde bevarer den fagprofessionelle sin autonomi og 

professionelle legitimitet. Co-optation kan ske bevidst strategisk eller ubevidst, men opstår, når egne 

logikker er umulige at indfri eller kun kan indfris med høje omkostninger.  

 

3.1.1 PROFESSIONSIDENTITET & ORGANISATORISK KONTEKST 

Organisationer præger den måde, professioner tænker på og udfører deres arbejde 23-25. Det kan være 

via narrativer, ledelsespræferencer, rutiner, politiske eller økonomiske tiltag. Systemet sætter rammen for 

de fagprofessionelles arbejde. Rammen kan understøtte eller modarbejde professionsarbejdet 17,23, 

men rammen kan også være med til at forme professioner. Professionsidentitet kan derfor ikke stå løsrevet 

fra kontekst.  

Pedersen 17 og Noordegraaf 24 opererer med begreberne rene professioner, situerede professioner og 

hybride professioner. Rene professioner arbejder ud fra en ren professionslogik med vægt på faglighed og 

viden. De kan agere ud fra en altruistisk forståelse eller en mere egennyttemaksimerende tilgang. De 
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arbejder inden for en ramme af moralsk adfærd og etisk kontrol. Situerede professioner tilpasser sig 

organisationen og blander professions- og organisationslogik, men bevarer deres professionelle autonomi. 

De arbejder både inden for en professionsetisk ramme men også inden for organisatoriske mål. Situerede 

professioner har større tilknytning til organisationen end rene professioner. Hybride professioner 

kombinerer flere professionsidentiteter og mikser logikker i forhold til, hvad der giver mening.  

Feldman 25 opererer modsat Pedersen 17 og Noordegraf 24 med et organisationsperspektiv, hvor 

organisationsforståelse er afgørende for adfærd. Feldman beskriver, at den ansatte ud fra sine 

observationer af organisationens rutiner udvikler forståelse, der er styrende for deres adfærd. De er loyale 

over for de rutiner og praksis, der eksisterer i organisationen. Ud af de mange rutiner i en organisation, er 

det de rutiner, der har særlig signifikans og ofte italesættes, de rutiner, der støttes af magtfulde personer, 

og de rutiner, der bærer risiko for positiv eller negativ sanktion, som i størst grad præger den ansattes 

forståelse af organisationen. Organisationsforståelsen er med til at konstruere en virkelighed af, hvilket 

handlemuligheder, der giver mening i bestemte situationer. Handlemønstre er på den måde både præget 

af professionsværdier, men kobler også til, hvordan der normalt arbejdes i organisationen. 

Med afsæt i Pedersens 17 og Noordegraafs 24 distinktioner mellem rene, situerede og hybride 

professioner og Anderssons co-optationsteori 22 analyseres, hvilke professionelle værdier og logikker, der 

ligger bag yngre lægers behov for supervision. Med afsæt i Feldman 25 analyseres yngre lægers 

organisationsforståelse og betydning for supervisionsbehov og supervisionsoplevelsen.  

 

3.2 OFFENTLIG STYRINGSTEORI 

Styring defineres som en påvirkning af adfærd i en bestemt retning 26. Den overordnede retning sætter 

rammerne for opgaveløsning i den enkelte organisation. Offentlig styring bliver i denne afhandling relevant, 

fordi arbejdet med sundhedsvæsenets kerneopgaver – herunder speciallægeuddannelsen – skal foregå 

inden for den dominerende retning.   

I aktuelle afhandling sættes der fokus på de forvaltningspolitiske styringsparadigmer og logikker knyttet til 

styringsideerne 19. De forvaltningspolitiske styringsparadigmer er væsentlige, fordi de præger det 

politiske system, som har indflydelse på sundhedsvæsenet. Ved styringsparadigmer skal forstås en samlet 

forestilling om, hvordan den offentlige sektor skal styres, organiseres og ledes. Formålet med offentlig 

styring er at sikre den offentlige sektor legitimitet 27. Den offentlige sektor skal leve op til krav og 

forventninger fra den danske befolkning. Der er både krav om effektivitet og faglig kvalitet.  
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Der eksisterer tre dominerende styringsparadigmer i den offentlige sektor 28,29. Det drejer sig om den 

neoweberianske stat (NWS), New Public Management (NPM) og New Public Governance (NPG). 

Styringsparadigmerne er sameksisterende. Det betyder, at der kan genfindes elementer fra alle tre 

styringsformer i samme organisation. Det er også tilfældet i det offentlige sundhedsvæsen. NWS, NPM og 

NPG adskiller sig på flere punkter og gennemgås nedenfor. Beskrivelserne tager afsæt i Pollitt og Bouckaert 

28 og Grøn, Hansen og Kristiansen 29. 

 

3.2.1 DEN NEOWEBERIANSKE STAT 

NWS blev introduceret med Max Weber og har været det dominerende styringsparadigme i det 20. 

århundrede. Her er der tale om en top-down styring gennem en central hierarkisk struktur med over- og 

underordnede stillinger. Centralt i styringsparadigmet står faglighed og faglig kvalitet. Fagligheden er i 

sundhedsvæsenet styrende for organisering af afdelinger i isolerede enheder på baggrund af specialer. Fag-

faglige kompetencer definerer også sammen med anciennitet autoritet. Det er da også indenfor NWS, at vi 

tit ser fagprofessionelle ansat i ledelsesstillinger. Fokus er på kvalitetssikring og input ind i organisationen. 

Det er relevant, om organisationen har de rigtige folk til at skabe faglig kvalitet, og derved bliver de 

fagprofessionelles kompetencer helt centrale.  Foretrukne styringsredskaber i NWS er ordrer, regler, 

lovgivning og budgetter. Det gør organisationerne forudsigelige og stabile på grund af regelorientering. 

Kritiske ryster vil til gengæld sige, at NWS giver træge, regelbundne organisationer, der har svært ved at 

ændre kurs. Der er også risiko for overstyring 30. NWS er i risiko for silotænkning med begrænset 

tværsektorielt samarbejde, og den faglige dominans kan føre til ekspertarrogance. Der kan samtidig være 

en vis distance mellem de hierarkiske lag, men også mellem systemet og borgeren, hvor borgeren bliver 

reduceret til bruger af systemet. 

  

3.2.2 NEW PUBLIC MANAGEMENT 

Som kontrast til NWS vandt NPM frem i slutningen af det 20. århundrede. Centralt i NPM står effektivitet 

og resultater. Styringsparadigmet er inspireret af det private marked, og det er da også herfra, at 

styringsparadigmet henter inspiration til styringsværktøjer, der siden er implementeret i det offentlige 

sundhedsvæsen. Det drejer sig om benchmarking, LEAN, leadership pipeline, resultatstyring og styring via 

brugertilfredshedsundersøgelser. Kvalitet er ikke længere faglig kvalitet men effektiv ressourceudnyttelse 

og konkurrencedygtighed. Fokus er i dette paradigme på output i form af produktion. Afdelingerne styres 

gennem incitamenter efter aktivitet og efter principper om konkurrence. I relation til sundhedssystemet 

bliver de private sundhedstilbud relevante konkurrenter. Borgeren går fra bruger til kunde og kan vælge til 

og fra på sundhedsydelser. Kritiske ryster vil sige, at dette paradigme styrer det offentlige system væk fra 
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sin faglige kurs og kan medføre flere dysfunktionelle effekter 30-33. Fokus rettes mod output, der er 

målbare, men ikke nødvendigvis er de faglig mest relevante. På den måde er der risiko for at overse 

områder, der ikke er målbare, og der er heller ikke blik for større sammenhænge og overordnede formål. 

Fokus kan også blive på mere kortsigtede gevinster frem for langsigtede indsatser og kan blokere nye 

initiativer, der ikke kan rummes i gældende aktivitetsstyring. Der er mulighed for strategisk adfærd, hvor de 

enkelte afdelinger målrettet søger at bedre specifikke tal på bekostning af andre områder for eksempel 

skæv vægtning af sundhedsvæsenets kerneopgaver. NPM kan også føre til egentlig pervers adfærd med 

bevidst manipulation af data uden hensyntagen til faglig kvalitet. Helt centralt står, at denne 

produktionsdrevne styringsform kan forårsage fortrængning af professionel adfærd.  

 

3.2.3 NEW PUBLIC GOVERNANCE 

NPG er det yngste styringsparadigme men er en styringsretning, der er ved at vinde legitimitet. NPG kan ses 

som reaktion på stigende kompleksitet i den moderne verden men også som modreaktion på NPM. Der er 

en forståelse af, at de problemstillinger, den offentlige sektor står over for, ikke længere kan løses inden for 

den enkelte organisation. Det kræver tværsektorielle samarbejder og samskabelse og derfor bliver 

netværk, partnerskaber og brugerinddragelse centrale elementer. Det stiller nye krav til ledelse, som bliver 

faciliterende og med processuel fokus, og ledelsesbegreber som tillidsbaseret ledelse, samskabelse og 

strategisk selvledelse bliver relevante. Centrale værdier i NPG er tillid og relationer. På den måde er NPG et 

opgør med tidligere silotænkning og resultatstyring. Fokus er i NPG på outcome fremfor output. Med 

outcome forstås den effekt, organisationen har på omgivelserne. I sundhedsvæsenet bliver værdiskabelse 

for patienten central. Borgeren bliver ansvarliggjort og inddraget som medskaber og bidragsyder til den 

videre udvikling af den offentlige sektor og betragtes ikke længere som bruger eller kunde. Det viser sig for 

eksempel i sundhedsvæsenet i form af borgerdeltagelse i ansættelsessamtaler og indflydelse på egne forløb 

og behandlinger via deltagelse i fokusgruppeinterviews. Udfordringen i NPG kan relateres til magtrelationer 

og interessekonflikter i netværk og reduceret effektivitet både i relation til tid og udgiftsniveau 18. 

 

3.3 MOTIVATIONSTEORI 

Motivation defineres som drivkraften bag målrettede handlinger 34. Motivation har betydning for 

performance 34,35. Performance er et produkt af evner, motivation og mulighed for at udleve evner og 

motivation 36. Nedsat motivation vil påvirke performance negativt. Motivationsteori anvendes i denne 

afhandling til at forstå handlemønstre blandt yngre læger og til at forstå faktorer og fænomener af 
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betydning for performance. I aktuelle afhandling sættes der fokus på nogle af de motivationsteorier, der 

beskæftiger sig med kombinationen af styring og motivation, og arbejdsforhold og motivation.   

Motivation kan grundlæggende antage tre former: Intrinsisk, ekstrinsisk og public service motivation (PSM) 

34,37. Ved intrinsisk motivation er motivation knyttet til glæde i selve opgaven. Ved ekstrinsisk 

motivation er motivation knyttet til ekstern belønning eller straf. Ved PSM er motivation knyttet til en 

drivkraft baseret på at gøre noget godt for andre. PSM kaldes også altruisme. PSM og intrinsisk motivation 

dominerer i sundhedsvæsenet. Motivation er en dynamisk størrelse og kan ændre sig i relation til tid og 

kontekst for eksempel organisatoriske forhold og styring 34.  

Det er centralt for en medarbejders indre motivation, at styring opleves som meningsfuld. Både Le Grand 

38 og Frey et al 35 beskæftiger sig med motivation og styring. Le Grand 38 tager udgangspunkt i, 

hvordan styring bedst tilrettelægges i forhold til medarbejderes motivation og borgerens 

handlingskapacitet. Frey et al 35 sætter til gengæld fokus på styringens positive og negative effekter på 

indre motivation. Resten af afsnittet vil tage afsæt i Freys teori. Effekten af styring på motivation varierer 

afhængig af, hvordan styring opleves subjektivt. Hvis styring opleves understøttende, fremmer det indre 

motivation (crowding-in). Hvis styring er i konflikt, svækker det indre motivation (crowding-out). Frey 

forklarer selv styringens effekt på motivation som en negativ påvirkning af menneskers behov for 

selvbestemmelse i forbindelse med deres arbejde eller en negativ påvirkning af selvtilid 35. Behovet for 

selvbestemmelse er oprindeligt beskrevet af Deci og Ryan og dækker over tre forhold: Følelsen af 

kompetence, følelsen af autonomi og følelsen af fællesskab 39. Der er størst risiko for crowding-out ved 

komplekse opgaver.   

Herzberg et al sætter fokus på faktorer i organisationen, der har betydning for motivation 34,40. Herzberg 

skelner mellem hygiejnefaktorer og motivationsfaktorer (tabel 1). Væsentligt er, at motivationsfaktorer kan 

højne motivation og få en medarbejder til at blive tilfreds. Fravær af motivationsfaktorer gør til gengæld  

 

 

         

 

 

         TABEL 1 Herzbergs teori om hygiejnefaktorer og motivationsfaktorer 34,40 

HYGIEJNEFAKTORER MOTIVATIONSFAKTORER 

Firmapolitik Ansvar og indflydelse 

Sociale relationer Anerkendelse 

Løn og frynsegoder Arbejdets indhold 

Arbejdsforhold Udvikling og forfremmelse 

Jobsikkerhed Præstationsmuligheder 
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ikke medarbejderen utilfreds, men ikke-tilfreds. Fravær af hygiejnefaktorer fører til utilfredse 

medarbejdere. Tilstedeværelsen af hygiejnefaktorer betragtes som en selvfølgelighed og giver ikke tilfredse 

medarbejdere, men til gengæld ikke-utilfredse medarbejdere. Det følger af teorien, at hygiejnefaktorer er 

nødvendige, men ikke tilstrækkelige faktorer til at give motiverede medarbejdere.   
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4. METODE 

I nedenstående metodeafsnit er der lagt vægt på transparens ved åbent at fremlægge de enkelte 

videnskabelige valg og bagvedliggende bevæggrunde. Der er samtidig lagt vægt på reliabilitet ved åbent at 

fremlægge eventuelle påvirkninger af data.  

 

4.1 ONTOLOGI & VALG AF METODE 

Undersøgelsen er designet som et casestudium og tager udgangspunkt i den subjektive ontologi, hvor 

sandheden skabes i det subjektive 41. Det er valgt, fordi målet med undersøgelsen er at forstå det 

fænomen, at der er en fremherskende oplevelse af utilstrækkelig supervision på trods af implementering af 

diverse supervisionstiltag. Forståelsen skal findes i den oplevede virkelighed, som den kommer til udtryk i 

den individuelle erfaring.  

 

Indsamling af empiri er foregået ved brug af to kvalitative metoder: Det semistrukturerede interview og 

observation. Brug af den kvalitative metode understøtter bedst den subjektive ontologi 42. Metoderne er 

valgt i forventning om, at de indsamlede data triangulerer hinanden 41,42. Det empiriske materiale, der 

ligger til grund for masterafhandlingens analyse, består af seks semistrukturerede interviews og tre 

heldagsobservationer.  

 

4.2 VALG AF ENHEDER 

Det empiriske materiale er indhentet på to kliniske afdelinger: Ortopædkirurgisk & Dermatologisk Afdeling, 

Bispebjerg Hospital. Undersøgelsen er gennemført på to afdelinger for at øge antallet af respondenter og 

for at få mulighed for at gennemføre observationer uden for stor påvirkning af data qua min position som 

uddannelsesanvarlig overlæge (UAO) (se nedenfor under deltagende observation). Klinisk adskiller 

specialerne sig væsentligt og har kun ganske beskeden berøringsflade. Organisatorisk er vilkårene til 

gengæld sammenlignelige. Begge afdelinger har ens ledelsesstruktur, refererer til samme hospitalsledelse 

og er underlagt samme regionspolitik. National og lokal uddannelsespolitik er også ens for de to afdelinger. 

Begge afdelinger har i løbet af de seneste år implementeret uddannelsesfremmende tiltag og har i samme 

periode oplevet, at behovet for supervision hos gruppen af yngre læger opleves som utilstrækkeligt. I 

forbindelse med gennemførelse af interviews og observationer har det samtidig været tydeligt, at 

supervision er organiseret ens på de to afdelinger. Organisering af supervision fremgår af analyseafsnittet.  
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4.3 SEMI-STRUKTUREREDE INTERVIEWS 

De semistrukturerede interviews bidrager med en forståelse af den individuelle oplevelse af supervision og 

er som metode underlagt respondentens fortolkning 42. Interviewmetoden er velegnet, fordi det 

overordnede tema er velkendt og relevant for både interviewer og respondent. Der er anvendt en identisk 

interviewguide til alle seks interviews, der er bygget op omkring fastsatte temaer og heraf afledte 

forsknings- og hovedspørgsmål 42,43. Hvor det er muligt, lægger hovedspørgsmålene op til konkrete 

beskrivelser og eksempler for at reducere respondentens egenfortolkning. Den ensartede struktur gør, at 

der efterfølgende kan afsøges mønstre på tværs af interviews, men tillader også afvigelser i tilfælde af, at 

der fremkommer nye indsigter af relevans for undersøgelsen 43. Interviewguiden er bygget op omkring 

følgende temaer: Forståelse af supervision, erfaring med supervision, behov versus tilbud, form og indhold 

af supervision, behovsopfyldelse, muligheder og omstændigheder for supervision, motivation, 

professionsforståelse, forventninger til uddannelse og supervisionsmiljø. 

 

Alle interviews er lydoptaget. Al lydmateriale er transkriberet i to trin: Automatisk transkribering ved brug 

af MicroSoft 365 Word Transcribe online-funktion efterfulgt af manuel transkription med tilretning og 

validering af det automatisk genererede transkriptionsprodukt. Al lydmateriale er transkriberet før analyse. 

Al talesprog er gengivet ordret. Ved passager, hvor pauser, afbrydelser, tøven eller lignende er vurderet 

relevante, er der foretaget en højere detaljeringsgrad med registrering af non-verbal kommunikation.  

 

4.3.1 VALG AF RESPONDENTER 

Fem yngre læger under uddannelse i dermatologi (= læren om hudsygdomme) og tre yngre læger på 

ortopædkirurgisk afdeling blev spurgt om at deltage i interviews. I alt blev der gennemført seks interviews. 

En person responderede aldrig på henvendelsen og har ikke længere tilknytning til hospitalet. En person 

kunne ikke afsætte tid til interview.  

Yngre læger fra ortopædkirurgisk afdeling, Bispebjerg Hospital var tilfældigt udvalgt baseret på, om de var 

skemasat til stuegang på de dage, hvor jeg gennemførte observationer. Jeg havde intet forhåndskendskab 

til de deltagende yngre læger fra ortopædkirurgisk afdeling.  

Udvælgelsen af yngre læger på dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital var mere selekteret for at højne 

validitet. Jeg har som UAO det overordnede ansvar for rammer, afvikling af og godkendelse af 

uddannelsesforløb lokalt i egen afdeling. Derfor var det kun yngre læger, der ikke længere er ansat på 

dermatologisk afdeling, der blev spurgt om at deltage sammen med læger, der kun er ganske kort fra deres 
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speciallægeanerkendelse. Det var et kriterium, at tid til speciallægeanerkendelse var < 3 måneder. Det var 

også et kriterium for de læger, der ikke længere var ansat, at tilknytning til afdelingen skulle have været 

inden for de seneste tre måneder.  

 

 

4.4 DELTAGENDE OBSERVATION 

Observationer giver indblik i, hvordan supervision udfolder sig i praksis uden forudgående tolkning fra 

respondentens side 41. Metoden indeholder implicit den begrænsning, at det kun er forhold relateret til 

supervisionsmødet og forhold i den daglige kliniske hverdag, som kan afdækkes. Tilgangen er 

grundlæggende fænomenologisk med et mål om at få indblik i den yngre læges livsverden 41.  

Der er gennemført tre dages observationer på to af tre sengeafsnit på ortopædkirurgisk afdeling, 

Bispebjerg Hospital. Antallet af observationsdage er fastsat ud fra, hvad der har været praktisk muligt at 

gennemføre. Fordelen ved at gennemføre observationer på fremmed afdeling er, at jeg kan deltage med en 

observerende distance. Der er kun en begrænset forventning om, at jeg samtidig med observation deltager 

aktivt i klinisk beslutningstagen (få patienter indlagt med dermatologiske problemstillinger). Det er også en 

fordel for gyldigheden af observationer, at jeg ikke har indflydelse på de yngre lægers videre karriereforløb 

qua forskellige specialer. 

Der er ikke gennemført observationer på dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital. Min rolle som UAO vil 

påvirke den sandhed, der skabes i observationer, hvorfor den viden, der kan frembringes ved min 

deltagelse som observatør i supervisionsmødet på egen afdeling ikke er neutral og den viden, der skabes 

derfor ikke tilstrækkelig valid.  

Jeg har som observatør fulgt den yngre læge under stuegang. Observationer er gennemført inden 

interviews af de samme yngre læger, som er observeret. På den måde er observationer holdt neutrale af 

respondentens egne supervisionsoplevelser. Jeg har påtaget mig rollen ”deltager som observatør”, hvor der 

observeres åbent, og identitet og formål er kendt af dem, der observeres 42. Al observation er forudgået 

af informeret samtykke. Observationer er registreret tidstro i feltet med tre forskellige typer noter: 

Beskrivende noter, analyserende noter og refleksive noter 42.  

 

4.5 ANALYSE AF INTERVIEWS 

Data fra interviews er behandlet i form af en indholdsanalyse. Fremgangsmåden er baseret på Clarke et als 

tematiske analyse 44. Tematisk analyse er ikke koblet til nogen bestemt teoretisk tradition, men er en 

metode, der kan anvendes bredt til komprimering af data og meningskondensering. Analysen er i aktuelle 
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design baseret på en induktiv tilgang, der tager udgangspunkt i den indsamlede empiri 41. Analysen er 

således ikke teoretisk begrebsstyret, om end enhver analyse aldrig er fuldstændig fri for undersøgers 

teoretiske indsigt, teoretiske forståelse og teoretiske hypoteser.  

Metoden består af seks trin, som er fulgt i aktuelle analysearbejde. Først og fremmest er alle interviews 

lydaflyttet og transkriberet af undersøger. Som første trin i analysen er alle transkripter genbesøgt og 

gennemlæst. Formålet er at opnå en dybere fortrolighed med data. De første analytiske observationer er 

registreret i denne fase. Hvert interview er efterfølgende systematisk kodet med en kombination af latent 

og semantisk kodning 44. Centrale passager af relevans for forskningsspørgsmålet er markeret og kodet 

med en kort tekst. Kodningen repræsenterer essensen i data og giver analytisk mening. Som tredje fase har 

jeg samlet kodninger fra alle interviews og afsøgt mønstre og sammenhænge i de registrerede kodninger. 

De identificerede mønstre er grupperet i temaer. Temaerne er som fjerde trin checket for kohærens på to 

niveauer: Dels er temaerne checket imod det kodede datasæt, der ligger til grund for det enkelte tema ved 

at genlæse data. Dels er temaerne checket for kohærens i forhold til hele det kodede datasæt. Analysen er 

afsluttet med at navngive og definere hvert tema efterfulgt af afrapportering i analyseafsnit. 

 

4.6 BEARBEJDELSE AF FELTNOTER 

Feltnoter er renskrevet i forlængelse af observationsdagen, og noter fra de tre dage er sammenholdt for at 

finde fælles parametre. Feltnoter er ikke bearbejdet yderligere. Information fra feltnoter er anvendt til at 

synliggøre faktorer af relevans for supervision eller mangel på supervision og anvendt til at understøtte 

fund i interviews.  

 

4.7 REFLEKSION OVER EGEN ROLLE & ETISKE OVERVEJELSER 

Jeg er i kraft af min position som UAO en væsentlig aktør i yngre lægers opnåelse af startstilling, 

uddannelsesstilling, godkendelser og kompetencer. Det spiller en rolle ved indsamling af data og har 

betydning for troværdigheden af opnåede data 45. Det har jeg forsøgt at imødekomme mest muligt ved 

en selekteret udvælgelse af respondenter i det dermatologiske speciale. Der er givet også data, jeg slet ikke 

får mulighed for at få adgang qua min position. Det kan dreje sig om data, der involverer eller kritiserer mit 

virke som UAO, de organisatoriske rammer jeg har fastlagt og implementeret på afdelingen, eller andre 

ledelsesmæssige beslutninger, jeg har været involveret i. Dette forhold må betragtes som et vilkår for 

undersøgelsen, som kun kan imødekommes ved brug af ekstern interviewer.  
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Hvad angår min rolle som observatør vil jeg stadig i et eller andet omfang påvirke genstandsfeltet ved min 

blotte tilstedeværelse, selv om jeg repræsenterer et andet speciale uden overlappende berøringsflade. 

Omfanget af påvirkning vil være influeret af, hvorvidt deltagerne er introduceret sufficient til 

undersøgelsens formål og til min identitet som observatør. Ydermere kræver det, at deltagerne 

grundlæggende har tillid til introduktionen, til undersøgelsens formål og til den præmis, at de er anonyme 

ved præsentation af observationer. Endelig er observationer ikke fortolkningsfrie. De er underlagt min – 

undersøgerens forforståelse af emnefeltet og almene sociale forståelse. 

Jeg har forsøgt at tage vare på de individer, der bidrager til undersøgelsen, ved, at alle respondenter inden 

interview og observationer, både på dermatologisk og ortopædkirurgisk afdeling, er oplyst om, at 

deltagelse er frivillig. De er blevet informeret om undersøgelsens formål, om interviewets overordnede 

tema og om analyseteknikker. De er blevet informeret om, at undersøgelsen offentliggøres. De er ydermere 

lovet fortrolighed og anonymitet i forhold til analysens resultater, og de er lovet mulighed for at se citater i 

kontekst og godkende brugen af citater 46. Endelig har jeg undladt at spørge de individer, der har det 

største afhængighedsforhold til mig.  

 

4.8 FORFORSTÅELSE OG ANTAGELSER 

Jeg har som ansat på dermatologisk afdeling en vis forforståelse af afdelingen og indblik i fremherskende 

narrativer. Mit indblik i ortopædkirurgisk afdeling er begrænset til samtaler med den uddannelsesansvarlige 

og den ledende overlæge. Det er en kendt risikofaktor ved undersøgelser i egen organisation, at 

undersøger overtager og faciliterer kendte forklaringer 41,45. Det kan farve undersøgelsesdesign, 

databearbejdelse og analyse. Jeg har valgt at nedskrive de dominerende narrativer inden dataindsamling og 

dataanalyse for på den måde at bevidstgøre forforståelsen af organisationen. Derudover har jeg 

systematisk forsøgt at lede efter alternative forklaringer på supervisionsparadokset. På dermatologisk 

afdeling dominerer to forforståelser. Den ene er, at travlhed er afgørende for ikke at få supervision. Den 

anden er, at yngre læger sjældent opsøger supervision. På ortopædkirurgisk afdeling eksisterer en 

fortælling om, at supervision grundlæggende ikke imødekommer en stadig voksende frygt for patientklager 

og nulfejlskultur blandt yngre læger, og at den unge generation af læger grundlæggende har et andet og 

større behov for introduktion til arbejdsfunktioner i forhold til tidligere. 

 

4.9 GYLDIGHED OG ANALYTISK GENERALISERBARHED 

Kvalitetsmæssigt har jeg i de videnskabelige valg haft fokus på at sikre kohærens, sikre og højne validitet og 

sikre troværdighed til afhandlingens resultater 41,42. Jeg har ikke anvendt læger som respondenter, som 
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stadig arbejder i egen afdeling fraset yngre læger med nærtforestående anerkendelse af 

speciallægeuddannelse. Det er på grund af betydningen af min egen rolle som UAO på validiteten af 

oplysninger. Af samme årsag har jeg undladt at foretage observationer på egen afdeling. Det er imidlertid 

vigtigt at huske på, at nogle respondenter er i uddannelsesforløb, der ikke aktuelt, men på et senere 

tidspunkt, vil føre dem tilbage på dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital. Det er derfor min klare 

overbevisning, at det faktum, at respondenter inden interview er tilbudt fuld anonymitet og også mulighed 

for at godkende brug af citater i kontekst har været afgørende for at sikre validitet i den indsamlede empiri. 

Informeret samtykke og tilbud om anonymitet gælder også observationsstudiet. Respondentvalidering af 

den fulde analyse vil have styrket analysens gyldighed yderligere, men har ikke været praktisk 

gennemførbar i aktuelle set-up 41.  

Brug af deltagende observation indeholder en implicit risiko for fejltolkning fra observatørens side. Den 

risiko styrkes ved kort observationstid. Respondentvalidering af feltnoter kan højne validitet, men det er 

ikke anvendt i aktuelle undersøgelse. Det er en svaghed i designet. Der ville være risiko for, at feltnoter 

prægede interviews, hvis den yngre læge inden interview havde set feltnoter. Til gengæld er gennemførelse 

af observation før interview, tidstro noteregistrering og transparens af observatør og formål med 

observation styrker for observationens gyldighed.   

Der er to faktorer i aktuelle design, der medvirker til at højne undersøgelsens transferabilitet. Dels er der 

inkluderet læger på forskellige uddannelsestrin, og dels er der gennemført interviews på to forskellige 

kliniske afdelinger. Begge forhold støtter overførbarheden til andre, sammenlignelige kontekster.  
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5. ANALYSE 

Første del af analysen koncentrerer sig om at afdække behovene for supervision. Anden del af analysen 

beskæftiger sig med faktorer i organisationen, der har betydning for oplevelsen af at få sine 

supervisionsbehov dækket. Tilsammen giver første og anden del en indsigt i, hvilke behov den aktuelle 

organisering rent faktisk dækker. Tredje del af analysen har fokus på afledte effekter af utilstrækkelig 

supervision.   

 

5.1 BEHOV & OPLEVET SUPERVISIONSBEHOV  

Behov og behovsopfyldelse kan ikke ses uafhængig af hinanden. Læger i starten af uddannelsen oplever i 

langt højere grad end uddannelseslæger længere i deres forløb, at deres behov for supervision ikke er 

dækket. Læger centralt i uddannelsen oplever, at deres behov i varierende grad dækkes med dag-til-dag 

variation, mens læger i slutningen af uddannelsen langt overvejende er tilfredse med supervisionstilbud og 

oplever at få deres behov dækket. Læger i starten af deres uddannelse har grundlæggende andre behov 

end læger, der er længere i deres uddannelse. Behovene er forskellige ikke kun i forhold til omfanget af 

supervision men også i forhold til formål med supervision, form på supervision og afledt læring. Behov 

hænger sammen med professionsidentitet og organisationsforståelse. Del 1 af analysen kortlægger yngre 

lægers behov. Kortlægningen er baseret på både interviews, observationer og egen erfaring.  

 

5.1.1 PROFESSIONSIDENTITET & BEHOV FOR SUPERVISION 

Den rene professionsidentitet dominerer hos yngre læger. Alle yngre læger tilkendegiver i interviews, at de 

føler sig som en del af et arbejdsfællesskab, og de identificerer sig med den lægefaglige opgave. En yngre 

læge siger: 

Fordi man som ung læge vil gøre det godt. Man skal jo behandle patienten. (Respondent 1) 

En anden yngre læger udtaler: 

Fordi man føler, nå, men jeg er lægen, og det er op til mig. (Respondent 6) 

De føler sig fagligt og etisk forpligtede til at give patienterne en god behandling. Det gælder også, når de 

når grænsen for egen faglig kunnen. Det giver sig udtryk i ret enslydende udtalelser, når yngre læger i 

interviews bliver spurgt til formålet med supervision. En yngre læge siger: 



23 
 

Min holdning er, at patienterne skal have en god behandling, også selvom det er mig, der sidder der 

og måske ikke ved så meget. Det har de simpelthen krav på. Så hvis der er noget jeg er i tvivl om, så 

har jeg spurgt. Det har jeg altid gjort. (Respondent 2) 

En anden yngre læge siger: 

Jeg vil aldrig sådan lade patienten i stikken, som man siger. Jeg vil altid, hvis jeg er i tvivl om et eller 

andet, så vil jeg spørge. Det vil jeg. (Respondent 4) 

Faktisk nævner flertallet af de yngre læger i undersøgelsen, at de netop opsøger supervision for patientens 

bedste. De yngre lægers professionsidentitet er orienteret mod patienten.  

Og så kan jeg godt se at nogle dage, så er det tungt for den, der står og skal jonglere begge dele. Men 

det er jo en strukturel ting. Hvis de synes, de bliver afbrudt for meget, så må man kigge på, om der er 

noget strukturelt, der skal laves om. (Respondent 6) 

Yngre læger handler primært ud fra patientens interesse. Der er ikke nogen orientering mod 

organisationen. De vælger patienten over systemet med baggrund i en ren altruistisk professionsidentitet. 

Nogle yngre læger udviser en professionel og faglig usikkerhed.  

I starten følte jeg mig ikke helt tryg i rollen som læge. Jeg tror i starten, der fik jeg bare hjertebanken 

af at gå ind til en patient. For man vidste aldrig, hvad det var, man skulle se. (Respondent 5) 

Det fremgår både af interviews, observationer og egne erfaringer, at de unge læger møder et system, hvor 

de hurtigt sættes til at varetage selvstændige arbejdsfunktioner. Opgaveløsningen er godt nok 

differentieret i forhold til uddannelsesniveau. Yngste mand varetager ikke samme funktioner som ældre 

kolleger. Men der er en forventning om og oplevelse af at skulle være selvkørende fra starten. Dét at være 

selvkørende italesættes i flere interviews, og forventningen om at være selvkørende står i kontrast til den 

rolle, som den yngre læge selv oplever, at de kan udfylde.  

Der er et mismatch i forhold til, hvad plejepersonalet tror, at vi kan, og hvad vi rent faktisk kan. De 

tror, vi er meget selvstændige i mange procedurer. Ja én, der kommer fra studiet kan ikke reponere 

et håndled. Eller det er der måske nogen, der kan, men størstedelen kan altså ikke. For jeg har aldrig 

prøvet det før. Så det har jeg i hvert fald en oplevelse af, at man bliver mødt med sådan lidt 

uforståenhed over for, at det kan man ikke, og man har brug for hjælp. (Respondent 5) 
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Den oplevede diskrepans mellem arbejdsopgave, kompetenceniveau og selvstændighed, betinget af de 

institutionelle rammer som yngre læger bliver sat i, forstærker følelsen af ikke at slå til i sin rolle som læge. 

Der er en stigende erkendelse af egen faglig inkompetence:  

Jeg kan huske sådan fra i starten, at jeg sad nogle gange: Okay, nu har jeg ringet fem gange. Nu 

fremstår jeg som komplet idiot, hvis jeg ringer for sjette gang. Er jeg slet ikke i stand til at varetage 

den opgave? For jeg er blevet sat herned, og så forventes det vel, at jeg kan opfylde det til et eller 

andet punkt. (Respondent 3) 

Det presser selvforståelsen og generer en grundlæggende usikkerhed omkring eget professionelle virke. 

Man mister måske helt troen på egne evner: 

Man blev fuldstændig overrasket over, hvor lidt man egentlig kunne. Jeg kunne jo ikke noget. Det var 

så overvældende. (Respondent 5) 

Det er særligt de yngste læger, der er udsatte på grund af høje forventninger til egen faglig kunnen.  

Jeg troede, jeg kunne det hele i starten. Ikke fordi jeg var sådan cowboy, men jeg tænkte, nu kommer 

vi ud, og vi er færdiguddannede læger, og man har mega meget selvtillid og gåpåmod. (Respondent 

5) 

Læger, der er længere i deres forløb, har mere realistiske forventninger til egne evner: 

Men man kan jo heller ikke lære alt på én gang. Så jeg tager sådan lidt små skridt ad gangen. 

(Respondent 1) 

Diskrepans mellem forventninger og reel faglig formåen er alt andet lige større ved høje forventninger og 

kan have betydning for den professionelle selvforståelse.  

Professionel og faglig usikkerhed viser sig på flere måder og har betydning for yngre læges oplevede 

supervisionsbehov. Professionel og faglig usikkerhed viser sig i varetagelsen af hverdagens arbejdsopgaver. 

Den usikre læge fungerer mere som facilitator for processen end som beslutningstager. Det viser sig i 

interviews, hvor nogle yngre læger italesætter, at størstedelen af alle beslutninger konfereres med ældre 

læger:  

Før jeg sender folk hjem, så plejer jeg altid at konferere det med nogen, der er dernede bare lige for 

en sikkerheds skyld. Jeg sender meget sjældent folk hjem uden, at den i hvert fald lige er konfereret, 

eller man har set et røntgenbillede, hvor radiologen (=røntgenlægen) skriver, der er ikke nogen 

fraktur (=knoglebrud) eller luksation (=forstuvning). (Respondent 5) 
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Når denne yngre læge blev spurgt om, hvorfor vedkommende opsøgte supervision for ”en sikkerheds 

skyld”, var svaret, at det er for egen skyld, ikke for patientens skyld. Facilitatorrollen genfindes i forbindelse 

med observationer, hvor størstedelen af alle beslutninger bliver vendt med speciallæger hos udvalgte 

respondenter. Der er et behov for generel bekræftelse af faglige kompetencer. Supervision er ikke kun 

hjælp til umiddelbar problemknusning. Der er hos denne gruppe af læger en forventning om, at supervision 

i lige så høj grad er feedback på den måde man arbejder på, den måde man undersøger patienter på, på de 

behandlinger, og de planer man igangsætter. Behovet for supervision bliver hos den usikre læge 

omfangsmæssigt stort:  

Altså jeg har brug for, at du ligesom støtter mig i selv den mindste beslutning, al ting. (Respondent 5) 

Fokus for hjælp og vejledning er ikke blot faglig vejledning men også er et behov for at blive hjulpet med 

den etablerede usikkerhed som læge og genvinde selvtillid og tryghed i egne evner og i lægerollen, ja støtte 

i ”al ting”. Usikkerheden viser sig også ved et behov for autoritativ støtte:  

Og så var jeg usikker på, hvad det var. Så jeg var nødt til at ringe videre og høre, hvad gør vi 

overhovedet ved det. Jamen så fik jeg fat i mellemvagten. Og han sagde du skal bare anlægge en 

halskrave. Og så fordi han selv stod til et traumekald, så siger jeg okay, og så ligger han på. Men det 

kan jeg simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør. Det endte så med, at der kom en bagvagt 

dernedefra og støttede hovedet. Og så overtog han ligesom situationen. Og så ringede jeg til min 

mellemvagt igen og bad ham komme på stuen og hjælpe mig, fordi jeg havde brug for, at der var én. 

Og så kom han, efter det der traumekald. Men der var han også meget hurtig. Sådan nå men der er jo 

styr på det. Argh, det synes jeg ikke, der er. Altså jeg føler faktisk ikke, der er styr på den her 

situation. (Respondent 5) 

Eksemplet viser, at lægen bliver mødt med faglig rådgivning og støtte af flere omgange. Men den yngre 

læge bliver ved med at tilkalde hjælp, fordi behovet grundlæggende er et andet, end den hjælp, der bliver 

givet.  

Læger, der er længere i deres uddannelse, klarer i højere grad de opgaver, de er sat til, selvstændigt. Det 

fremgår af observationerne, og det italesætter yngre læger selv i interviews:  

Altså når man har set noget et vist antal gange, begynder man at føle sig ret tryg i at stille diagnosen, 

sætte noget behandling i gang. Jo flere gange man har startet methotrexat (= immunmodulerende 

medicin), jo lettere bliver det på en eller anden måde, fordi man får en eller anden fortrolighed med 

det. (Respondent 2) 
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De agerer kompetent og klarer de opgaver, de føler sig fagligt trygge i. De klarer også kompetent og 

selvstændigt opgaver, der stiller krav til den yngre læges kommunikations- og samarbejdsevner og 

generelle professionalisme.  

Jeg sidder lige og prøver at tænke på nogle af de der ubehagelige konsultationer, man har haft, hvor 

patienterne har været aggressive nærmest fra starten af. Om jeg beder om supervision. Altså, det 

tror jeg jeg gør, hvis de stiller meget spørgsmål til, om det, jeg nu siger, er rigtigt. Men jeg synes 

egentlig, jeg plejer at kunne glatte det meget fint ud selv. (Respondent 2) 

Indimellem kan de dog stadig have brug for autoritativ støtte. 

Jeg tror, jeg bruger supervisor, hvis jeg kan mærke, at kommunikationen mellem mig og patienten er 

lidt skæv eller noget i den stil. Så er det at en supervisor, der kommer ind, kan give mig lidt støtte. Så 

er vi i hvert fald to om det, og så måske en, der kan komme og tage lederskab i situationen. 

(Respondent 4) 

Kompetente yngre læger med en faglig og professionel sikkerhed har stadig brug for faglig assistance men 

det mængdemæssige behov for supervision aftager. Det er tydeligt i observationerne, i interviews og ved 

egen erfaring, at jo mere sikker lægen er, jo mindre har de behov for at opsøge supervision. 

Andre yngre læger udviser en situeret professionsidentitet. Den situerede professionsidentitet viser sig ved, 

at den vigtigste læring ikke kommer fra supervision og interaktion med en ældre kollega men orienterer sig 

mod organisationen og mod den driftsmæssige opgave: 

Man kan sige dagligdagen er jo helt klart meget af det, der er læringen. Og det, at vi ser så sindssygt 

mange patienter, gør jo også, at man får virkelig set meget og på den måde lærer rigtig meget. Så det 

er jo sådan den helt konkrete eller uformaliserede men produktionslæring. (Respondent 3) 

Når de samme yngre læger skal forklare, hvorfor de opsøger supervision, så er det primært for at få løst 

den arbejdsopgave, de aktuelt varetager i organisationen og ikke for patientens bedste.  

Hvis man støder på et eller andet, hvor man er i tvivl om den rigtige vej. Så kan man have behov for 

supervision eller hjælp. Kald det, hvad du vil, til at for løst den konkrete opgave. (Respondent 3) 

Der er sket en egentlig organisatorisk tilvænning eller co-optation af en institutionel produktionslogik. 

Denne co-optation er tydelig både i lægernes forventning til formål med supervision og i deres holdning til 

læring som en produktionslæring. Co-optation præger også det oplevede behov for supervision. Det 

fremgår af interviews, at uddannelseslæger med en situeret professionsidentitet har et reduceret behov for 

supervision.   
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For mig har det været lærerigt det her med at stå med et udslæt med et helt karakteristisk udseende. 

Og så få at vide det her, det er det. Så lagrer jeg den information. Når jeg ser noget næste gang, der 

ser sådan her ud, så ved jeg, hvad det er. Og så få at vide, at du skal behandle med det her. Det har 

fungeret rigtig godt for mig, men skipper selvfølgelig det der med refleksion og differentialdiagnoser. 

Fordi der er jo også andre ting, der kan ligne. Det må jeg jo så selv gå hjem og læse lidt op på. Jeg kan 

godt lide den der hurtige kontante supervision. (Respondent 2) 

Den supervisionsform de efterspørger, er kortfattet og giver svar på konkrete, problemorienterede 

spørgsmål. Det kan være at informere kort om diagnose eller give en instruktion om behandling. Den yngre 

læge går så selv hjem og supplerer via selvstudium. Men den yngre læge er grundlæggende tilfreds. 

Yngre lægers professionsidentitet er præget af en udtalt uddannelseslogik. Det kommer til udtryk i 

interviews, hvor én yngre læge taler om ambitionen om at blive fagligt dygtigere og at udvide det 

repertoire, den yngre læge føler sig tilpas indenfor. En anden yngre læge argumenterer for, at formålet 

med lægens ansættelse netop er uddannelse og læring og begrunder den i et altruistisk verdensbillede:  

Grunden til jeg er kommet i denne her ansættelse, det var for at lære noget. Det var ikke for at  

arbejde på må og få. Det synes jeg hverken jeg selv eller patienterne er tjent med, at jeg gør. 

(Respondent 6) 

Også andre yngre læger nævner i deres interviews, at de søger supervision for at blive bedre til deres fag. 

Uddannelseslogikken viser sig desuden i de yngre lægers holdning til de kliniske afdelingers rolle i 

uddannelse. Her er der i interviews en enighed om, at afdelingerne er forpligtigede til at vægte uddannelse. 

Uddannelseslogikken danner basis for de yngre lægers oplevede behov for supervision, der primært skal 

dække et behov for læring. Den foretrukne læringsform varierer afhængig af uddannelsestrin.   

Læger i starten af deres uddannelse udtrykker i interviews primært ønske om og behov for læring gennem 

undervisning. Ved undervisning får de en reel chance for at mobilisere og omsætte deres store teoretiske 

viden til praktiske kundskaber og derved styrke selvtillid til egne kompetencer: 

Man kan godt læse sig lidt til det, men man kan ikke vide, hvordan det føles at trykke nogen i maven, 

og hvordan man gør teknikken. Hvis ikke du får vist det af nogen, så kan du jo ikke finde ud af det. 

(Respondent 5) 

Behovet for læring ved mere katedral undervisning viser sig også i begynderens egen læringsstil, som de 

udtrykker det i interviews. Begynderen læser primært i emner. Det kan være en enkelt patient, der 

motiverer til selvstudium, men fremgangsmåden er at læse på det overordnede emne. For eksempel 
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forklarer en yngre læge i interview, at det kan være et emne om neglesygdomme, hvor den yngre læge 

orienterer sig i de forskellige diagnoser og differentialdiagnoser relateret til emnet. Det er imodsætning til 

læger, der har været længere tid under uddannelse. De fortæller i interviews, at de primært læser 

problemorienteret og ikke emneorienteret. 

Uddannelseslæger, der er længere i deres uddannelse har en oplevelse af, at det er gennem supervision i 

hverdagen, at de skal lære mest. Det fremgår af interviews, at de bruger supervision nuanceret til både 

bekræftelse af det de allerede ved eller til svar på konkrete problemstillinger og til læring.  

Det ( = supervision) lærer jeg mest af. Jeg kan læse så og så mange bøger og tekster. Men at få én, 

der har en sindssyg god klinisk erfaring, som kan de der guldkorn, som man får hen ad vejen. Det er 

jo gennem supervision, jeg føler, at jeg har lært mest. Det må jeg sige. Det er den måde, jeg lærer 

mest på og tilegner mig viden. (Respondent 4) 

De er så langt i deres faglige udvikling, at det er guldkorn fra specialister, der nu rykker lægen videre i 

udvikling ikke kun lærebogsgennemgang og katedral undervisning. Regulær undervisning gennemført af 

speciallæger har dog stadig interesse. Det fremgår af interviews, at det netop er undervisning med små tips 

og tricks, man ikke kan læse sig til, der er værdifuld, hvorimod katedral gennemgang af et emne har mindre 

interesse. Disse læger søger læring ved refleksiv dialog og ved mesterlære.  

Jeg tror, det er værdifuldt for mig personligt, at man bliver lyttet til, og at jeg også har mulighed for 

at reflektere over, hvad jeg tænker. Hvis jeg ikke rigtig selv gør mig nogle tanker men får spyttet en 

diagnose i hovedet eller de næste behandlingstrin, så lærer jeg ikke rigtig meget selv. Så jeg kan godt 

lide det der med, at man har mulighed for at reflektere, og der så bliver boret lidt i mine refleksioner 

med, hvorfor jeg lige præcis har gjort mig den tanke. (Respondent 1) 

Mesterlære tager udgangspunkt i at videregive tips og tricks opnået ved årelang arbejdserfaring. 

Og det synes jeg det er meget motiverende, hvis man lige havner i en eller anden samtale. Så kom 

hun med sådan et generelt foredrag om noget med gummiallergi og sådan noget latex versus gummi. 

(Respondent 3) 

Der er i interviews enighed om, at disse former for læring er mere tilfredsstillende og mere udviklende end 

andre former for læring. Den refleksive dialog tager udgangspunkt i at aktivere den yngre læges egne 

faglige overvejelser. Det kræver et vist bagkatalog af faglig og erfaringsmæssig indsigt, for at man kan indgå 

i en faglig diskussion. Det er formentlig årsagen til, at der ikke er nogen af de yngste læger, der udtrykker 

ønske om læring ved refleksiv dialog.  
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Yngre læger langt i deres uddannelsesforløb søger faglig sparring og ekspertviden. Det fremgår af 

interviews, at den faglige sparring i lige så høj grad kan foregå med uddannelseslæger på samme 

uddannelsestrin som med speciallæger med mange års anciennitet. Sparringen kan foregå i løbet af 

afviklingen af dagens program men kan også udskydes til andre fora som for eksempel konferencer. De har 

ikke nødvendigvis behov for supervision momentant. De søger en faglig diskussion og ikke nødvendigvis et 

konkret svar. Derfor følger de heller ikke nødvendigvis supervisors eller sparringspartnerens råd, men går 

med den mulighed, de fagligt mener er den rigtige. En uddannelseslæge med lavere kompetenceniveau vil 

derimod praktisk talt altid gå med det, man er blevet vejledt til. Når det faglige kompetenceniveau er så 

højt, at man ikke længere søger egentlige svar, betyder det også, at omfanget af behov for supervision er 

begrænset. Det fremgår både i observationer og i interviews. Hvad angår ekspertviden, så udpeger yngre 

læger langt i deres uddannelsesforløb selv de personer, der kan opfylde behovet for supervision uagtet, om 

der eksisterer en anden person, der er udpeget af organisationen. 

Så har jeg måske alligevel tendens til at vælge en anden, end den der lige er supervisor. (Respondent 

3) 

Udfordringen med at få sine behov for supervision dækket, vil hos læger langt i deres uddannelsesforløb 

være tilfælde, hvor det ikke er muligt at opnå kontakt med den relevante subspecialiserede speciallæge.  

 

5.1.2 ORGANISATIONSFORSTÅELSE & BEHOV FOR SUPERVISION 

Det danske sundhedsvæsen er en kompleks organisation med særegne rutiner, normer, arbejdsgange, 

hierarkisk struktur, faggruppefordelinger og sprog, som yngre læger skal lære at navigere i. Begynderen har 

ikke noget (stort) forhåndskendskab til arbejdet i det danske sundhedsvæsen. Som én yngre læge siger i 

interview, så er organisatorisk forståelse jo heller ikke på skemaet på medicinstudiet. I aktuelle 

undersøgelse italesætter de yngre læger en del udfordringer betinget af begrænset organisatorisk 

forståelse.  

Yngre læger skal lære at navigere i verbal og non-verbal kommunikation og en hierarkisk struktur. Hvad 

angår kommunikation skal yngre læger lære at forstå den organisatoriske måde at kommunikere på:  

Det er svært som ny, fordi du ved ikke helt hvordan folk plejer at kommunikere her. Er talemåden et 

udtryk for, at de er utilfredse med dig? Er de frustrerede over noget mere strukturelt? Eller hvad er 

lige på spil her? (Respondent 5) 

Der er flere eksempler i interviews på, at manglende forståelse af kommunikationen internt i 

organisationen fører til misforståelser. En yngre læge føler sig afvist, når lægen ikke kan få supervision med 
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det samme men må vente til en operation er slut. En anden yngre læge har en følelse af at blive talt ned til 

under en refleksiv form for supervision. Yngre læger skal også tilpasse egen kommunikation, så de bedst 

muligt kan få kommunikeret behov og opnå relevant hjælp. En uddannelseslæge fortæller i interview, at 

man ikke bare kan sige, at man skal have hjælp til det hele. En anden yngre læger siger:  

Så ved alle jo, det (= supervision) er for at få hjælp til den her specifikke, konkrete situation. 

(Respondent 3) 

Heri ligger der en indforståethed i, hvad man som yngre læge kan tillade sig at spørge om. Den 

indforståethed skal de yngste læger lære at kende. Når de yngre læger lærer, at supervision er hjælp til en 

konkret problemstilling, tilpasser de deres kommunikationsform.   

Vedkommende har en hoftefraktur (=hoftebrud). Skal han have 4500 innohep eller 3500 (= dosering 

på blodfortyndende behandling)? Der er det ikke, jeg skal spørge om alt muligt andet. (Respondent 5) 

Spørgsmålet er meget konkret. Der er ikke lagt op til en generel dialog om blodfortyndende behandling. 

Men den yngre læge får alligevel svar på, om patienten i det hele taget skal have blodfortyndende 

behandling. Yngre læger skal også lære at navigere i en hierarkisk organisationsstruktur. En yngre læge 

møder silotænkning og skarp opdeling mellem specialer.  

Det er min oplevelse, at når man ringer til kardiologerne (= hjertelægerne), så bliver man henvist til 

at tale med sin egen bagvagt. Og det er ikke altid ens bagvagt kan hjælpe én særlig meget. Vi er jo 

ikke kardiologer på den her afdeling, og de har ikke særlig meget forstand på EKGer (= 

hjertekardiogram), fair nok. Så det er også derfor, jeg ikke ringer direkte til kardiologisk mere. Jeg 

starter med at ringe til min mellemvagt, og så kan jeg finde på at ringe videre. Men så ved jeg, at jeg 

har ringet. Ja, så kan jeg også sige det. (Respondent 5) 

Lægen lærer at for at få hjælp fra et andet speciale, er det nødvendig praksis først at rette henvendelse 

indenfor egne rækker vel vidende, at de ikke kan hjælpe. Det er til gengæld den gængse vej at få 

supervision på. En anden læge fortæller i interview om en oplevelse, hvor målet med supervision bliver 

misforstået primært fordi, den unge læge opsøgte supervision uden for de formelle kanaler for supervision. 

Samme yngre læge, der oplever silotænkning mellem specialer, har også oplevelse af at komme i klemme 

mellem faggrupper. 

Og så var hun nødt til at hente den koordinerende sygeplejerske dernede, og så blev der et værre 

palaver om, hvem der havde hvilke opgaver. (Respondent 5) 
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Lægen endte i en utilsigtet konflikt udelukkende på grund af manglende kendskab til arbejds- og 

ansvarfordeling mellem faggrupper.  

Med stigende organisationsforståelse tillærer de yngre læger sig accepteret adfærd. I det ene tilfælde 

drejer det sig om et ekstra opkald til en mellemvagt. I det andet tilfælde drejer det sig om at stille 

spørgsmål, så man får brugbare svar. Accepteret adfærd og rutiner i organisationen kan også vise sig ved en 

forståelse af, at supervision ikke altid behøver at være momentan men kan udskyde til et andet tidspunkt:  

Det kan godt være, man ikke altid kan få løst den ting, man gerne vil have løst lige i samme sekund. 

Men det er jo ikke ensbetydende med, at jeg ikke føler, jeg får dækket behovet for supervision. Jeg 

synes egentlig mere og mere, så finder man en vej. Og det gør jo heller ikke noget. Det er jo ikke 

akutte situationer, vi står i. Så synes jeg også man lærer, at det er jo fint (= at udskyde supervision). 

Så må man samle op til den og den, og så må man få vendt et par patienter og snakket nogle ting 

igennem. (Respondent 3) 

Når supervision ikke skal foregå momentant, øger det yngre lægers muligheder for supervision.  

Når man har et større kendskab til organisationen, får man blik for alternative kilder til supervision. En 

yngre læge fortæller i interview, at hvis der ikke er nogen formelt udpeget supervisor, så kan man altid 

finde en læge, der ikke sidder så langt væk. En anden læge fortæller, at hvis der ikke nogen oplagt 

supervisionsmulighed i nærheden, så kan man ringe, eller man kan sende en besked i det elektroniske 

journalsystem. En tredje læge fortæller, at man også kan sende patienten hjem, og så ringe patienten op 

senere, efter man har snakket med relevant speciallæge eller tage patienthistorien med til senere 

konference.  

Unge læger, der ikke kender organisationen, har til gengæld begrænsede handlemuligheder. De har ikke 

blik for alternative kilder til supervision. Det giver sig udslag i et her-og-nu behov. De kan ikke komme 

videre og får mange udeståender med patienter, hvis de ikke får hjælp umiddelbart, når de søger hjælp.  

Så er der altid et eller andet, og de har ikke lige tid, og så sidder man dér og venter og venter og 

venter. Så når de har tid, så har man lige sat sig ind i en ny, og så kommer man til at sidde og blande 

dem sammen, fordi man ikke har det der overblik. (Respondent 5) 

Det skaber ventetid og frustration for lægen. Det skaber ventetid for patienterne. Ventetiden er med til at 

underbygge den generelle oplevelse af faglig inkompetence og oplevelse af ikke at få hjælp, selv om man 

beder om den, og den grundlæggende følelse blandt de yngste læger, at deres behov for supervision ikke 

dækkes i det daglige.  
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Læger med længere anciennitet i organisationen og derved større organisationsforståelse udvikler andre 

strategier end behovsudskydelse, der kompenserer for diskrepans mellem behov og faktuelle 

supervisionstilbud. En af de tidlige strategier er forberedelse, som flere af de interviewede læger benytter 

sig af:  

Når man selv er meget forberedt, så har man heller ikke brug for den samme grad af supervision eller 

også kan tage det på et andet niveau. (Respondent 1) 

Forberedelse medvirker til, at behovet for og omfanget af supervision reduceres. Forberedelse reducerer 

også den faglige kompleksitet. Samtidig adapterer man til det faktuelle supervisionstilbud, der primært 

dækker en mere problemrettet, instruerende supervision. Man kan også tage sin supervision ”på forhånd” 

og spørge en faglig mere kompetent kollega til råds, inden man går ind til patienten, eller eventuelt dagen 

før. Her er det selvfølgelig kritisk, hvis hverdagen er præget af mange omstillinger og omrokeringer for 

eksempel på grund af sygdom. Så kan yngre læger ikke udnytte forberedelse som 

kompensationsmekanisme for diskrepans mellem behov og aktuelle supervisionstilbud.  

Den organisatoriske forståelse har indflydelse på, hvorvidt en uddannelseslæge får opfyldt deres behov for 

supervision. Jo bedre man kender organisationen, jo bedre kan man navigere i den. En udviklet 

organisationsforståelse udvider antallet af supervisionsmuligheder Den danner også grundlag for udvikling 

af kompensatoriske strategier, der reducerer behovet for supervision. Det er medvirkende til, at yngre 

læger oplever at få dækket deres behov. 

 
 

5.1.3 FRA FACILITATOR TIL KOMPETENT LÆGE 

Læger i starten af deres uddannelse har andre behov end læger, der er længere i deres uddannelse. Den 

faciliterende unge læge er præget af en professionel og faglig usikkerhed. De har behov for tryghed i 

lægerollen og konsolidering af faglige kompetencer. Deres organisatoriske forståelse er lille, hvilket giver sig 

udslag i her-og-nu behov. De lærer bedst ved undervisning og læser selv i temaer.  

Lægen, der er længere i deres uddannelse, varetager funktioner kompetent med faglig støtte. De har ikke 

længere brug for støtte til at opnå tryghed i lægerollen men har periodevis brug for autoritativ støtte. De 

søger læring for at dygtiggøre sig. Faglig udvikling stimuleres bedst ved refleksiv dialog eller mesterlære 

med videregivelse af tips og tricks. Deres organisatoriske forståelse er veludviklet og har givet dem blik for 

alternative supervisionsmuligheder. Med baggrund i organisationsforståelsen har de også udviklet 

strategier til at kompensere for eventuelle mangler i faktuelle supervisionstilbud.   
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TABEL 2: BEHOV OG BEHOVSOPFYLDELSE HOS YNGRE LÆGER 

 

Særligt yngre læger langt i deres uddannelse udviser en situeret professionsidentitet. Deres behov er 

moduleret og afstemt med de dominerende styringslogikker i organisationen. Derfor bliver deres behov få 

og begrænset til afklaring af konkrete spørgsmål. Øvrig læring står de selv for ved selvstudium. Læring 

rettes mod produktionen og det faktum at se mange patienter. Deres organisationsforståelse er stor og 

nærmest internaliseret i en co-optation mellem professions- og organisationslogik. 

Tabel 2 opsummerer de forskellige behov og oplevet behovsopfyldelse.  

 

 

5.2 ORGANISATORISKE FAKTORER AF BETYDNING FOR BEHOVSOPFYLDELSE 

Anden del af analysen har fokus på organisatoriske faktorer af betydning for oplevelsen af at få sine behov 

dækket. Analysen er baseret på både interviews, observationer og egne erfaringer. 

 

5.2.1 KOMPLEKSITET I ARBEJDSFUNKTIONER  

Stuegang er den arbejdsfunktion, hvor der i interviews er generel enighed om, at det er nemmest at få 

opfyldt sit behov for supervision. Ved stuegang er der et vist antal patienter, der skal gås stuegang på, men 

der er ikke bestemte tidsrammer, der skal overholdes. Samtidig arbejder speciallægen side og side med 

uddannelseslægen. De opholder sig ofte i samme lokale eller nærliggende lokaler. Dagen starter med en 

fælles konference, hvor alle stuegangsgående læger, sygeplejersker og andet fagligt personale er til stede til 

gennemgang af de enkelte patienter og deres kliniske problemstilling. Alle har indblik i og overblik over 

 FACILITATOREN DEN KOMPETENTE LÆGE 

Uddannelsestrin Start af uddannelsen Centralt i uddannelsen Sidst i uddannelsen 

Opfyldelse af behov  Sjældent Varierer  Oftest 

Formål med supervision Tryghed i lægerollen 
Bekræftelse af faglige 
kompetencer 
Autoritativ støtte 

Læring 
Autoritativ støtte 

Afklaring af konkrete 
spørgsmål 
Faglig sparring 

Ønsket supervisionsform Undervisning 
 

Refleksiv dialog 
Mesterlære 

Problemorienteret 
mønstergenkendelse 

Tidspunkt for opfyldelse 
af behov 

Her-og-nu opfyldelse Her-og-nu og udskudt Ofte udskudt 

Omfang af supervision Ofte Indimellem Sjældent 

Professionsidentitet Usikker Ren  Situeret  

Organisationsforståelse Begrænset Forståelse og tilpasning Co-optation af 
professions- og 
organisationslogik 
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afdeling og patienter, og personalet arbejder mod et fælles mål nemlig stuegangsafvikling for alle patienter. 

Formen er friere, end hvad der opleves i andre arbejdsfunktioner. Friheden gør, at yngre læger oplever, at 

det er nemmere og mere naturligt at få dækket sit supervisionsbehov. De yngre læger fortæller i 

interviews, at de ikke føler samme barriere for at spørge. Der er ikke nogen forstyrrende tidsramme, og 

man forstyrrer ikke speciallægens flow. Samtidig er tilgængeligheden højere på grund af den fysiske 

nærhed. Supervisor er umiddelbar synlig og kendt. Opgaveløsningen er overordnet kollektiv med en 

udpræget tendens til, at man hjælper hinanden.   

Yngre læger foretrækker og fremhæver også arbejdsfunktioner, hvor den faglige opgave er ensartet for 

eksempel klinik for kønssygdomme. Opgaveløsningen har en begrænset faglig kompleksitet qua et 

afgrænset diagnosefelt. Opgaveløsningen kan både være kollektiv med afvikling af patienter fra en fælles 

liste eller selvstændige programmer for speciallæge og yngre læge. Supervision er tydeligt organiseret. 

Sådanne specialklinikker har speciallæger tilknyttet med særlig faglig interesse i området, og oplevelsen i 

interviews er, at speciallæger med subspecialisering udviser en særlig motivation og glæde ved supervision 

inden for eget felt. Omvendt kan en høj grad af subspecialisering faktisk også komplicere oplevelsen af at få 

supervision, hvis supervisor er svær at få fat på.  

Arbejdet i specialernes ambulatorie- og akutfunktioner er de funktioner, hvor det i interviews opleves, at 

det er sværest at få sine supervisionsbehov opfyldt. Opgaveløsningen er i høj grad selvstændig. 

Speciallæger og yngre lægers opgaveportefølje har ikke fælles berøringsflade. Man varetager sit eget 

ambulatorieprogram, egne operationer eller egne akutte patienter. Speciallæger og yngre læger er også 

fysisk forskellige steder. Supervisionsmulighederne er nok tydelige men svært tilgængelige på grund af 

organiseringen.  

Så tænker jeg på, at jeg altid skal hive dem ud fra noget andet. Der er ikke nogen, der er sat af til at 

skulle supervisere. Det er altid nogen, der selv har et fuldt program eller et fuldt venteværelse, som 

de står og er ved at afvikle. Så skal man trække dem ud af det for at komme og se et røntgenbillede t 

eller vise én, hvordan man reponerer et eller andet. Det gør jo, at man har en ekstra barriere i 

forhold til at opsøge supervision. (Respondent 6) 

Det medfører en mental barriere for at opsøge supervision. På den måde stiger kompleksiteten i 

arbejdsopgaven. Arbejdet i specialernes ambulatorier og akutfunktion er desuden præget af ganske stor 

faglig spændvidde. Jo flere diagnoser, jo større krav til lægefaglig kompetenceniveau, jo større 

kompleksitetsgrad for den yngre læge og større behov for supervision. Særskilt for den ene afdelings 

vedkommende stiger kompleksiteten i akutfunktionen også ved, at andre specialer har deres gang i samme 

akutmodtagelse:  
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Da vi blev introduceret til afdelingen, der fik vi at vide meget tydeligt, hvem vi skulle spørge om hjælp 

og hvor. Altså ikke hvordan, men hvem der ligesom er ens overordnede både i vagten men også nede 

i AKM (= akutmodtagelsen). Men nede i AKM, der er det lidt mere flydende, fordi vi kender ikke de 

andre, der er dernede, så det er hele tiden nogle nye ansigter, der er der. Man er altid sådan lidt: Nå, 

hvem er det nu lige du er? Hvad er din funktion? (Respondent 5) 

Her kan det blive utydeligt, hvem der har hvilket ansvar, og hvem der har ansvar for supervision. Den 

organisatoriske kompleksitet er høj.  

Kompleksiteten i alle arbejdsfunktioner stiger, hvis supervisionsmuligheden bliver utydelig. Det kan være i 

tilfælde, hvor stuegangsgående læge har møde, er til anden konference eller opererer. Det kan også være i 

tilfælde, hvor en eventuel supervisorfunktion ikke bemandes.  

Og så er det uheldigt, hvis det så er den (= supervisorfunktion), der altid bliver skippet. Det er jo 

nærliggende, når der er sygemeldinger. Men det er bare kritisk, når den ikke er der. (Respondent 2) 

Her er det nødvendigt, at ansvaret for supervision placeres et andet sted, ellers vil det skabe usikkerhed og 

påvirke oplevelsen af at få dækket sit daglige supervisionsbehov. Kompleksiteten stiger også i aften/natte-

timerne, hvor der er færre på arbejde. Arbejdsfunktionernes faglige kompleksitet, organisatoriske 

kompleksitet og tydelighed og tilgængelighed af supervision i funktionen er afgørende for oplevelsen af at 

få sine behov dækket.  

 

5.2.2 ARBEJDSTEMPO 

Utilstrækkelig supervision kædes af de yngre læger i interviews sammen med højt arbejdstempo.  

Arbejdstempo er et gennemgående tema i interviews og i observationer. I forbindelse med observationer 

var det særligt sygeplejerskegruppen, der gentagne gange italesatte, hvor travlt, de havde. Arbejdstempoet 

er ikke i sig selv årsag til, at yngre læger ikke får dækket deres behov for supervision. Det er derimod de 

afledte effekter, arbejdstempoet har på supervisionsform og evnen til give og modtage læring. 

Interviews og observationer peger begge på, at supervision alt overvejende foregår på en instruerende 

problemorienteret måde. Den yngre læge henvender sig til en speciallæge. Den yngre læge har et konkret 

spørgsmål til for eksempel diagnose eller til behandling, som der bliver svaret på. Hvis målet med 

supervision er umiddelbar problemløsning eller konfirmering af beslutninger, så vil den 

problemorienterede supervisionsform dække den yngre læges behov.  
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Man får den supervision man basalt set har behov for. For det man spørger. Hvis man tænker 

outcome af supervision skal være, at jeg skal have et eller andet at gå videre med, så synes jeg altid, 

man er kommet i mål med det. Også om man så har haft travlt. (Respondent 1) 

Hvis målet er kompetenceudvikling, så er det mere tvivlsomt om den problemorienterede supervisionsform 

er dækkende:  

Det er jo rart, man får den diagnose og kan komme videre, men det er ikke altid, man forstår 

rationalet bag de handlinger, der så kommer ud, hvorfor vælger vi den diagnose. Så på den måde er 

den supervision jo ikke optimal. (Respondent 1) 

Jo dygtigere man er rent lægefagligt, jo bedre kan man gennemskue rationalet bag svaret. Jo bedre man 

gennemskuer rationalet, jo større sandsynlighed for, at denne supervisionsform er dækkende for et behov 

om læring. Man får kun svar på det, man spørger om. Den yngre læge bliver enten bekræftet eller 

korrigeret i sin antagelse, men lærer ikke nødvendigvis noget nyt. Supervisionsformen fordrer derfor, at 

man stiller de rigtige spørgsmål, hvis man vil opnå læring, og det kræver et vist fagligt kompetenceniveau. 

Den instruerende supervisionsform sørger for, at man kommer gennem dagsprogrammet og får set alle 

patienterne, men den dækker ikke nødvendigvis læring og udvikling og kan på den måde spille ind i 

oplevelsen af at få dækket sit daglige behov for supervision.  

Der foregår også refleksiv supervision og færdighedstræning på afdelingerne, men i langt mindre omfang 

end instruerende supervision. Ved refleksiv supervision forstås, at speciallægen giver plads til, at yngre 

læge selv byder ind med tanker og refleksioner for eksempel ved at anvende åbne spørgsmål som: Hvilke 

overvejelser gør du dig? Hvilke differentialdiagnoser overvejer du? Hvorfor? Der er individuel variation i, 

hvor meget refleksiv supervision og færdighedstræning, respondenterne i undersøgelsen føler, de har 

modtaget. Men det er gennemgående i interviews, at den instruerende form dominerer over den refleksive 

form. Den refleksive supervisionsform stimulerer i langt højere grad et behov for læring: 

Det er, at supervisor kommer ind og spørger mig: Hvad ser du her? Hvordan vil du selv beskrive det? 

Hvor der bliver spurgt lidt mere ind til det, jeg spørger om. Følelsen bagefter er, at jeg har lært noget. 

(Respondent 4) 

Men også her, kan supervisionsformen føre til en oplevelse af ikke at få dækket sit behov.  

Det havde man måske egentlig ikke særlig meget lyst til, fordi man var totalt grøn. Og jeg tænkte 

egentlig ikke noget som helst i virkeligheden. (Respondent 2) 
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Supervisionsformen skal nemlig afstemmes i forhold til faglige kompetenceniveau. Har man ikke den faglige 

og erfaringsmæssige ballast til at indgå i en refleksiv dialog, opleves udbyttet af en refleksiv 

supervisionsform meget lidt givende.  

Evnen til at give og modtage læring er påvirket af arbejdstempo. En yngre læge siger: 

Hvis man er bagud i ambulatorieprogrammet, så har man måske heller ikke selv tid til at bruge så 

meget tid på at reflektere over sine egne tanker. Man har brug for en hurtig løsning.  (Respondent 1) 

Samme yngre læge siger:  

Hvis man har travlt, så er det ikke altid at den, man lige går ind og spørger, har tid til at lytte til ens 

overvejelser. (Respondent 1) 

Og en anden yngre læge siger:  

Og når jeg er presset tidsmæssigt, så lærer jeg ikke ret meget, så overlever jeg bare. (Respondent 2)  

Oplevelserne støttes af de øvrige respondenter. Tempoet gør, at refleksiv læring ikke længere er i fokus. 

Yngre læger efterspørger selv en mere instruerende form for supervision på grund af tidspres. Samtidig har 

speciallægen, der har fuldt program ikke altid tid til at lytte til den yngre læges overvejelser. Det er altså 

både forhold hos den yngre læge og hos speciallægen, der gør supervisionsformen mere instruerende. Selv 

om den yngre læge var motiveret for refleksiv læring, så er det ikke altid et reelt tilbud. I andre tilfælde, 

hvor der måske er tid og overskud hos speciallægen, er refleksiv supervision stadig ikke en mulighed, fordi 

evnen til at modtage læring hos den yngre læge er kompromitteret. Hvis den yngre læge grundlæggende 

har et behov for læring opnået ved refleksiv dialog, så vil de ikke opleve, at deres behov for supervision er 

blevet opfyldt, når dagen er slut.  

 

5.2.3 ORGANISERING AF SUPERVISION 

Supervision er organiseret nærmest ens på de to afdelinger, der indgår i undersøgelsen. Det fremgår af 

observationer og erfaring fra egen afdeling. Organiseringen beskrives derfor samlet.  

Organisering af supervision er præget af en hierarkisk struktur. På den ene afdeling er supervision 

organiseret i en forvagt-mellemvagt-bagvagtsordning. Forvagten spørger mellemvagten. Mellemvagten 

spørger bagvagten. Kommandovejen er tydelig. På den anden afdeling er der planlagt med en egentlig 

supervisor i form af speciallæge, der er frigjort til at supervisere yngre læger. Der er generel enighed blandt 

alle interviewede yngre læger, at der på afdelingerne er en respektfuld kommunikation mellem lagene: 
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Generelt på afdelingen er der ikke særlig langt fra overlæge til KBU-læge (= klinisk basisuddannelse). 

Vi har på den måde flad struktur. Og det kan jeg egentlig ret godt lide. Det er ikke sådan, at man ikke 

kan tale til overlægen eller spørge om noget. Det er der ikke. (Respondent 5) 

Der er også enighed om, at speciallægerne i hverdagen alle udviser velvilje til at hjælpe uafhængig af 

arbejdsforhold. En yngre læge siger: 

Jeg synes supervisor eller seniore læger skal være virkelig pressede, før de siger nej. Jeg synes alle 

slipper, hvad de har i hænderne, og støtter op uden at mukke eller noget som helst. Jeg synes, det er 

prioriteret. (Respondent 2)  

Når man som uddannelseslæge beder om supervision, får man supervision. Samtidig føler alle yngre læger, 

når de bliver spurgt i interviews, at de får opbakning fra speciallægegruppen. Oplevelsen af utilstrækkelig 

supervision er altså ikke et udtryk for udfordringer relateret til en hierarkisk organisering. 

Supervision fås efter behov. Det er der bred enighed om i yngre læge-gruppen. Det betyder, at behovet for 

supervision kun bliver dækket, hvis uddannelseslægerne selv er opsøgende og aktivt kontakter seniore 

læger. Omvendt tilhører det også sjældenhederne, at speciallægerne i hverdagen opsøger og henter yngre 

læger med henblik på læring. 

Jeg vil nok sige, at det tilhører sjældenhederne, at man bliver kaldt ind og hey, ved du hvad se her! 

Synes du ikke det her ser spændende ud, eller kunne du beskrive det her, eller er der noget her du 

tænker. (Respondent 4) 

Den reaktive organiseringsform fremgår også af observationer. Her var der én morgen omrokering af 

personale på grund af sygdom. En yngre læge flyttes til at varetage et speciallægeambulatorium:  

Det er over hendes kompetenceniveau. Så må hun spørge, hvis der er noget, hun ikke kan. 

(Observation) 

Eksemplet viser, at det er op til den yngre læge selv at få sit behov dækket. Samme prioritering ses på den 

anden afdeling:   

Fordi supervisoren er den første, der ryger hver gang, der er sygdom. Og det er ikke altid, at man får 

udpeget, hvem man kan gå hen til i ambulatorierne og spørge, hvis man sidder fast. (Respondent 1) 

Eksemplerne illustrerer, at arbejdsomrokering primært tager udgangspunkt i at løse en 

produktionsudfordring. I den forbindelse bliver der ikke altid taget stilling til, hvor yngre læger kan få 

supervision. Supervision fremstår ikke som en prioriteret opgave. 
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Supervision er ikke skemalagt. Den reelle mulighed for supervision reduceres ved, at der ikke er afsat tid til 

supervision, hverken i speciallægens eller den yngre læges program: 

Og så kan man sidde med nogen, og de har en patient inde. Så skal man sidde og vente på, at der 

bliver mulighed for, at man kan spørge om noget, så man kan komme videre med sit eget program. 

Hvor man sidder og lytter lidt på døren nærmest. Kan jeg tillade mig at spørge om hjælp nu, hvilket jo 

også er stressende, hvis man i forvejen er bagud med sit program. (Respondent 6)  

Jeg synes, det har været svært at finde tid til det. Altså det har været på bekostning af, at hele 

programmet bliver ret forsinket. (Respondent 2) 

Supervision er altså noget, der skal gennemføres imellem patienter. Det betyder, at supervision er på 

bekostning af at komme bagud i sit program. Højt arbejdstempo vil yderligere forværre tilgængeligheden af 

supervision, da der alt i alt vil være mindre tid til at hente supervisor og modtage råd og vejledning. Højt 

arbejdstempo kan også forværre tilgængeligheden af supervision på anden vis. En læge siger: 

Nu havde man spurgt 10 gange. Altså til sidst blev supervisor træt, eller de andre man spurgte. Andre 

var ligesom for travle til at kunne passe mig så meget, som jeg måske havde lyst til, at jeg skulle 

passes. (Respondent 3) 

En anden læge siger: 

Jeg har oplevet, der er nogen, der har sagt, at de simpelthen er så pressede, om man ikke kan finde 

en anden. (Respondent 2) 

I nogle tilfælde handler det om, at speciallægerne, der skal supervisere, direkte kommunikerer, at de ikke 

har tid til supervision. I andre tilfælde er der tale om en mere subtil non-verbal kommunikation, hvor yngre 

læger selv aktivt fravælger supervision, fordi supervisor signalerer manglende overskud på grund af 

arbejdstempo.  

De organisatoriske forhold er rammesættende for vilkårene for supervision. Supervision fungerer som 

udgangspunkt på papiret. I virkeligheden er supervision organiseret, så den ikke er mulig at udnytte 

optimalt. Supervision er organiseret på en måde, hvor supervision fås efter behov. De yngre læger skal 

aktivt opsøge supervisionen. Samtidig er der ikke skemasat tid til supervision. Det udfordrer den reelle 

tilgængelighed af supervision, når der ikke er taget hensyn til supervision i arbejdsplanlægningen. 

Supervision er på bekostning af at komme bagud i arbejdsopgaver. Det tvinger den individuelle læge – både 

yngre læge og supervisor - til dagligt at vægte produktionshensyn og supervisionshensyn, og den vægtning 
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er udslagsgivende for oplevet opfyldelse af supervisionsbehov. Et højt arbejdstempo vil forværre 

tilgængeligheden af supervision yderligere.  

 

5.3 AFLEDTE EFFEKTER AF UTILSTRÆKKELIG SUPERVISION  

 

5.3.1 DYSFUNKTIONELLE ARBEJDSGANGE 

Når en yngre læge ikke oplever at få dækket sit behov for supervision, tyr de til alternative 

handlemuligheder. De vælger, hvad de selv betegner som de ”nemme løsninger”. En nem løsning er at give 

en ekstra kontroltid.  

Så lærer man jo også, at nogle gange så gør det ikke noget, at man tager en hudbiopsi og så venter en 

måned til, man får svar. (Respondent 1) 

En nem løsning er at udskyde beslutningen og vente på, at man en dag støder ind i en speciallæge, der har 

tid til at svare.  

Så har jeg den typisk hængende i nogle dage eller nogle gange nogle uger, inden man får den vendt. 

Så kan det også gå i glemmebogen, og det er selvfølgelig uheldigt både for patienten og for mig. 

(Respondent 2) 

En læge vælger ”at give den gas”.  

Ellers så prøver jeg at give den gas selv ved at prøve alt hvad jeg kan og så tage spørgsmålene 

bagefter. (Respondent 4) 

En anden læge vælger at gøre, som man har set det gjort tidligere.  

Jeg beder faktisk sjældnere om hjælp nu, end jeg gjorde i starten, fordi nu har jeg set noget af det. Så 

tænker jeg, nå men det er ala det, jeg har set tidligere, så jeg gør det på den måde, vi gjorde 

dengang. (Respondent 1) 

De yngste læger, som har sværere ved at kompensere for mangel på supervision på grund af lav 

organisatorisk forståelse og begrænset fagligt kompetenceniveau bliver ineffektive på selve dagen. De 

fortæller i interviews, hvordan de sidder og venter, gerne i timer, på supervision. De har ikke andre 

muligheder end at vente, til supervisor har tid.  

Yngre læger tillægger sig rutiner, vaner og arbejdsgange, der sørger for, at de kommer gennem dagen men 

ikke nødvendigvis er de mest effektive i faglig eller organisatorisk forstand. Nemme løsninger forårsager, at 
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problemstillingen ikke bliver løst med det samme. Det koster tid og effektivitet for systemet i form af ekstra 

kontroller, for den unge læge der venter på en speciallæge og derfor ikke kan få afsluttet en sag, som de så 

eventuelt skal bruge supplerende tid på en anden dag. Det koster tid og effektivitet for patienten i form af 

ventetid på afklaring eller langtrukkent udredningsprogram. Nemme løsninger kan i værste fald føre til 

unødige behandlinger eller unødige undersøgelser. Samtidig kan man heller ikke forvente, at behandlinger 

og procedurer tillæres korrekt med tiden, hvis de ikke superviseres.  

 

5.3.2 NEDSAT MOTIVATION 

Den manglende anerkendelse af den yngre læges behov for supervision fører til nedsat motivation. 

Motivation og arbejdsglæde er ikke noget, de yngre læger selv italesætter direkte i interviews. Det er heller 

ikke et stort tema i observationerne. Yngre læger varetager pligtopfyldende deres arbejdsopgaver. Til 

gengæld optræder der mere subtile indikatorer på reduceret motivation. 

Der synes jeg, jeg gik lidt rundt og tænkte: Nej, jeg skulle aldrig have taget den patient. Jeg skulle 

have passet min vagttelefon. Jeg skulle ikke have været så sød at stille mig til rådighed. (Respondent 

1) 

Denne yngre læge valgte at hjælpe sine kolleger med at se patienter. Det var ikke en del af den yngre læges 

arbejdsopgave den dag. Den yngre læge får ikke supervision svarende til behov, trods lægen søger efter 

supervision flere steder. Det ender ud i en generel følelse af demotivation. Hos samme læge optræder også 

en demotiverende følelse af at være til besvær: 

Der føler man, at man er til besvær. Især når der kun er én supervisor, og der selvfølgelig er læger, 

der sidder på akutfunktionen og sådan. Så føler man ikke altid, man kan tillade sig at ringe med sit 

banale spørgsmål. (Respondent 1) 

Hos en anden læge giver reduceret arbejdsglæde sig udtryk på en anden måde. Her søger lægen 

fællesskabsfølelsen i det kollegiale samvær i et forsøg på at højne egen motivation.  

Jeg tror nogle gange, at det der med, at man trækker på supervisor, er fordi, man mangler  

fællesskab på en eller anden måde. At man ikke står helt alene i al ting. Jeg ved ikke, om det 

nogensinde kommer til at ændre sig, fordi læger jo arbejder meget alene. Jeg tror, arbejdsglæden 

ville være meget højere, hvis det var på den måde (= teamorienteret). (Respondent 4) 

Nedsat motivation viser sig også ved, at yngre læger, der ellers er styret af en udpræget uddannelseslogik, 

undlader at opsøge supervision. Det kan være i tidspressede situationer: 
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Fordi tit er det, at der er så meget pres på stuen, at det bare er meget nemmere, at der er en 

sygeplejerske, som kender rutinerne, som gør det, end at man selv går ind i tingene og får det fjernet 

og får en ordentlig supervision. (Respondent 4) 

Eller mere generelt: 

Fordi jeg også har den gamle oplevelse af, at man faktisk ikke får hjælp, når man så beder om hjælp. 

Så er der altid et eller andet andet, og de har ikke lige tid. (Respondent 5) 

Andre yngre læger beskriver en fornemmelse af, at de helst ikke må spørge for meget. Der er en oplevelse 

af ikke at blive anerkendt, at blive afvist, at møde modstand og være til besvær. Sammen med besværet 

med overhovedet at finde en supervisionsmulighed fører det til nedsat motivation og bliver en barriere for 

at opsøge hjælp igen. Erfaringen siger, at man alligevel ikke får den hjælp, man har brug for. 
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6. DISKUSSION 

Der er god grund til at interessere sig for yngre lægers behov for supervision, for yngre læger udviser tegn 

på crowding-out. Crowding-out viser sig i aktuelle undersøgelse ved reduceret motivation til at opsøge 

supervision. Yngre læger forklarer det selv med, at det er fordi, det er besværligt, fordi andre har mere brug 

for det, fordi de møder modstand, eller fordi der ikke er tid i programmet til det. Det er ikke fordi, at yngre 

læger ikke har en indre motivation. Yngre læger har en stærk altruistisk professionsidentitet og heraf afledt 

stærk public service motivation, der skinner igennem, når de forklarer, hvorfor de opsøger supervision, og 

hvorfor de søger læring. De gør det altid for patientens skyld.  

Principper bag styring af afdelingerne er grundlæggende i strid med de yngre lægers eksisterende normer, 

og det kan forklare den påviste crowding-out. Teorien foreskriver, at crowding-out opstår, når styring ikke 

er meningsgivende for den enkelte 35. Undersøgelsen viser, at afdelingerne er styret og organiseret med 

en udpræget NPM produktionslogik. Arbejdsplanlægning tager højde for afvikling af patienter. Der er ikke 

afsat tid til andre typer opgaver som for eksempel supervision. Der er samtidig et højt arbejdstempo med 

mange patienter. Ved sygdom prioriteres der ikke efter et uddannelseshensyn men efter et 

produktionshensyn. Supervision er ikke en organisatorisk kerneopgave, og det strider med de yngre lægers 

stærke uddannelseslogik. Det tvinger den individuelle læge til dagligt selv at vægte produktionshensyn over 

for uddannelseshensyn, og den vægtning er udslagsgivende for meningsskabelse og for crowding-out.   

Crowding-out har negativ effekt på performance 35. Speciallægeuddannelsen er primært baseret på 

læring i dagligdagen, hvor erfarings- og vidensudveksling mellem speciallæger og yngre læger er en vigtig 

brik. Når supervision udebliver, fordi yngre læger ikke er motiveret til at søge supervision, er det en rimelig 

antagelse, at læring forsinkes. Man må heraf aflede, at der går længere tid til, at uddannelseslægen bliver 

fagligt selvstændig i beslutninger og handling. Det har også den konsekvens, at der går længere tid til, at 

lægen bliver effektiv i en NPM styringsrelateret forstand. Det kunne være interessant at undersøge om den 

reducerede motivation er målbar på daglig effektivitet, men det har ikke været et mål for aktuelle 

undersøgelse. 

Mangel på supervision giver dysfunktionelle arbejdsgange. Yngre læger tillærer arbejdsgange, der godt nok 

sørger for, at de kommer gennem dagen men ikke nødvendigvis er de mest effektive. Det er for eksempel 

at udskyde beslutninger om behandling eller booke ekstra kontroltider. Det er begge arbejdsgange, der 

forsinker patientforløb og sænker standard på patientbehandling. Det handler også om læger, der i løbet af 

arbejdsdagen bliver tidsineffektive, fordi de ikke kan komme videre med patienterne på grund af mangel på 

supervision. Arbejdsgangene er hverken effektive i faglig forstand eller i en NPM styringsrelateret forstand.  
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Arbejdstilrettelæggelse er også en barriere for effektivitet, hvis der ikke tages højde for yngre lægers 

kompetencer og heraf afledte supervisionsbehov. Arbejdsafvikling foregår overvejende ved, at læger 

arbejder individuelt, eventuelt i parallelle spor. Der er kun en begrænset oplæringsperiode, hvorefter der er 

en forventning om, at den unge læge varetager funktionerne selvstændigt. Der er godt nok delvis 

arbejdsdifferentiering, men det er ikke en arbejdsdifferentiering, der tager højde for arbejdsfunktionens 

kombinerede faglige og organisatoriske kompleksitet og relaterer den til den yngre læges faglige og 

organisatoriske kompetenceniveau og det reelle tilbud om støtte. For eksempel sættes alle yngre læger til 

at varetage akutfunktioner. Det kan have negative konsekvenser i form for supervisionsbehov, der bliver 

omfangsrigt større end det ellers ville være, hvis supervisionen havde været sufficient. Det er 

grundlæggende ineffektivt, fordi den yngre læge arbejder langsommere, og den seniore læge forstyrres 

oftere.  

I et forsøg på at gøre det offentlige sundhedsvæsen effektivt, er det paradoksalt blevet ineffektivt. 

Systemet har bevæget sig for langt væk fra de yngre lægers internaliserede logikker og generer 

dysfunktionelle effekter som crowding-out og uhensigtsmæssige arbejdsgange. Det er paradoksalt, at et 

system, der er orienteret mod drift og effektivitet, ender med at være ineffektivt, fordi der ikke er en 

afbalanceret vægtning af produktions- og supervisionshensyn, ikke er en balance mellem kompleksitet i 

arbejdsopgaver, personligt kompetenceniveau og tilbud om støtte, og ikke er tilstrækkelig tilgængelighed af 

supervision. Det er oplagt at prioritere supervision og lægelig videreuddannelse, hvis man vil effektivisere 

yderligere. Prioritering af supervision vil også rent motivationsteoretisk højne motivation for den unge læge 

ud fra simpel anerkendelse 40. Prioritering skal afspejles i organisering, og her ligger en vigtig vurdering 

af, hvordan supervisionsbehov bedst imødekommes fremadrettet.  

Det er næppe en løsning at indføre mere af de supervisionstilbud, der allerede eksisterer. 

Supervisionstilbud af primært instruerende karakter kan ikke skabe yderligere værdi, fordi det i forvejen er 

den altovervejende supervisionsform i afdelingerne. Flere supervisorer virker på papiret fornuftigt, men er i 

virkeligheden ikke muligt at udnytte optimalt på grund af nuværende arbejdstilrettelæggelse og 

arbejdstempo, eller hvis supervisorer samtidig skal varetage andre funktioner. Det støttes af studier, der 

peger på, at høj arbejdsbelastning reducerer læring, og at speciallægers arbejdstilrettelæggelse er 

afgørende for at sikre supervision af høj kvalitet 47,48. Hvis man skal arbejde inden for rammerne af et 

NPM styret system vil det være nødvendigt at planlægge tid ind til supervision i arbejdsprogrammet, hvis 

mere af nuværende eller nye tilbud skal have effekt. Det vil selvfølgelig på kort sigt være problematisk i et 

allerede fyldt program, men jeg vil alligevel påstå med hjemmel i de afledte effekter af mangel på 

supervision, at det på lang sigt vil have gunstige effekter.  
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De supervisionstilbud, der eksisterer i dag, modsvarer ikke de behov, der er. Det vil skabe værdi at indføre 

tilbud, der er målrettet undervisning, refleksiv dialog, faglig sparring og mesterlære, som er nogle af de 

dominerende behov, yngre læger har. Det kan være ved at planlægge med undervisningsseancer. Det kan 

også være ved at have fokus på refleksiv dialog i supervisionsmødet og udnytte daglige læringsmuligheder 

som for eksempel planlagt superviseret stuegang, som ikke nødvendigvis vil kræve meget mere tid i 

hverdagen end vanlig stuegang.  

Hvis afdelingerne ikke af produktionshensyn kan afsætte mere tid til supervision, bliver man i højere grad 

nødt til at tage højde for det i arbejdsplanlægningen. Kompleksitet i arbejdsopgaven skal afstemmes med 

individuelle kompetencer og reelle supervisionstilbud. Yngre læger med lav organisationsforståelse og 

begrænsede faglige kompetencer har brug for meget supervision og bør planlægges i funktioner, hvor der 

reelt er tilgængelighed og synlighed af supervision. I takt med at der sker en naturlig udvikling af 

organisationsforståelse og lægefaglige kompetencer, kan man udvide feltet af arbejdsfunktioner. Det er 

ikke kutyme at inddrage organisationsforståelse i arbejdsplanlægning. Her har det traditionelt kun været 

faglig kompleksitet i opgaven, der har afgjort differentiering i arbejdsopgaver. Det er værd at bemærke at 

også faglig bredde – forstået som antallet af mulige diagnoser - bidrager til kompleksitet hos yngre læger. 

At sætte yngre læger til at varetage funktioner, der med rimelighed modsvarer kompetenceniveau vil ud fra 

Herzbergs teori i sig selv være motiverende 40. Endelig er det værd at kigge på kontinuitet i 

arbejdsplanlægningen. Yngre læger har veludviklede strategier, der kompenserer for diskrepans mellem 

supervisionsbehov og tilbud. De bliver sat ud af funktion ved arbejdsomlægning. Det er derfor en fordel i 

videst muligt at bevare kontinuitet i funktioner.  

Det er også værd at overveje, om man helt skal ændre de grundlæggende rammesættende vilkår for 

supervision. På den måde bliver det ikke en daglig afvejning af produktionshensyn over for 

supervisionshensyn. Det kan være ved øget horisontal integration som for eksempel kollektiv 

opgaveløsning. Det kan være ved synlig ledelsesmæssig prioritering af supervision. Det kan være ved at 

arbejde mere bevidst værdiorienteret. Kollektiv opgaveløsning og synlig og værdibaseret ledelse varsler en 

bevægelse væk fra NPM og hen mod NPG, som der er også er lagt op til i Region Hovedstadens nyeste 

strategi 9. Det er grundlæggende et opgør med den nuværende produktionslogik. Ved at prioritere 

lægelig videreuddannelse kan vi skabe værdi for systemet og værdi for patienten gennem værdiskabelse for 

yngre læger. Som det er nu, hænger de yngre læger i, men de spirer ikke. Den entusiasme og glæde yngre 

læger kommer med, skal vi række ud efter og vande, så den kan spire og motivere. Det gør vi ved at sørge 

for, at yngre læger ikke længere skal løbe stærkt for at opsuge læring.   
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7. KONKLUSION  

Denne afhandling viser, at yngre lægers behov for supervision er præget af deres professionsidentitet og 

organisationsforståelse. Oplevelsen af at få sine behov dækket er betinget af, om behov er tilnærmet de 

faktuelle supervisionstilbud, der er rammesat af et produktionsstyret sundhedsvæsen. 

Det er afgørende for samfundet, for patienterne og for sundhedsvæsenets overlevelse og omdømme, at 

sundhedspersonale modtager en relevant uddannelse af høj kvalitet. Kvaliteten i speciallægeuddannelsen 

afhænger i høj grad af uddannelsesindsatsen på de enkelte hospitalsafdelinger, hvor de yngre læger 

udtrykker en oplevelse af utilstrækkelig supervision. Afhandlingen sætter fokus på supervision og med 

afsæt i professionsteori, offentlig styringsteori og motivationsteori undersøger, hvordan det kan være, at 

yngre læger som en del af speciallægeuddannelsen på danske hospitaler ikke oplever, at de får supervision 

svarende til deres daglige behov. 

Læger i starten af deres uddannelse har andre behov end læger, der er længere i deres uddannelse. De 

forskelligartede behov er udslagsgivende for oplevelsen af at få opfyldt sine behov. Supervisionsbehov 

hænger sammen med professionsidentitet. Yngre lægers professionsidentitet er præget af en 

uddannelseslogik. Læger i starten af deres uddannelse har primært behov for læring gennem undervisning. 

Læger, der er længere i deres uddannelse, har en oplevelse af, at det er gennem supervision i hverdagen, 

refleksiv dialog og mesterlære, at de skal lære mest. Yngre læger, der er langt i deres uddannelsesforløb, 

søger i højere grad faglig sparring og specifik ekspertviden. Nogle yngre læger udviser en professionel og 

faglig usikkerhed, der øger behovet for supervision, faglig bekræftelse og skaber et behov for støtte til at 

genvinde selvtillid til egne evner og tryghed i lægerollen. De har nogle behov, der ikke rummes af det 

nuværende supervisionstilbud, der primært består af en instruktiv og en sjældnere refleksiv 

supervisionsform. Andre yngre læger udviser en situeret professionsidentitet, der reducerer behovet for 

supervision. Læger med en situeret professionsidentitet er de læger, der oftest oplever, at deres behov er 

dækket. Deres behov er i bund og grund afstemt med de dominerende styringslogikker i organisationen, 

der også betinger de organisatoriske vilkår for supervision. 

Yngre lægers organisatoriske forståelse har også indflydelse på, hvorvidt de oplever at få opfyldt deres 

behov for supervision. Et stort kendskab til organisationen giver blik for alternative kilder til og muligheder 

for supervision. Unge læger, der ikke kender organisationen, har til gengæld begrænsede 

handlemuligheder. Læger med længere anciennitet i organisationen og derved større 

organisationsforståelse udvikler også strategier, der kompenserer for diskrepans mellem behov og faktuelle 

supervisionstilbud.  
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Utilstrækkelig supervision kædes af yngre læger sammen med arbejdsfunktioner med høj faglig og 

organisatorisk kompleksitet, højt arbejdstempo og organisering af supervision i hverdagen. Supervision fås 

efter behov og er ikke skemalagt. Supervision er begrænset til det, der kan lade sig gøre og ikke dét, der er 

hensigtsmæssigt. Højt arbejdstempo forværrer tilgængeligheden af supervision og påvirker desuden 

supervisionsform og evnen til at give og modtage læring.  

Der er god grund til at interessere sig for yngre lægers behov for supervision. Når en yngre læge ikke 

oplever at få dækket sit behov for supervision fører det til dysfunktionelle effekter.  Yngre læger tillægger 

sig rutiner, vaner og arbejdsgange, der sørger for, at de kommer gennem dagen, men ikke nødvendigvis er 

de mest effektive i faglig eller organisatorisk forstand. Desuden viser yngre læger tegn på crowding-out, når 

de undlader at opsøge supervision trods en udpræget uddannelseslogik.  

I et forsøg på at gøre det offentlige sundhedsvæsen effektivt, er det paradoksalt blevet ineffektivt i hvert 

fald i forhold til yngre lægers supervisionsmuligheder. Det er næppe en løsning at indføre mere af de 

supervisionstilbud, der allerede eksisterer. De supervisionstilbud, der eksisterer i dag, modsvarer ikke de 

behov, der er. Hvis afdelingerne ikke af produktionshensyn kan afsætte mere tid til supervision, bliver man i 

højere grad nødt til at tage højde for det i arbejdsplanlægningen. Det er også værd at overveje, om man 

helt skal ændre de grundlæggende rammesættende vilkår for supervision. 
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8. PERSPEKTIVERING 

Denne undersøgelse har relevans for flere aktører. Den har relevans for andre hospitalsafdelinger, der har 

supervisionstilbud, der ligner de faktuelle supervisionstilbud i aktuelle undersøgelse. Den har relevans for 

landets uddannelsesansvarlige overlæger og uddannelseskoordinerende overlæger, hospitalsdirektioner, 

på regions- og på statsniveau. På hospitalsniveau er der i disse år øget fokus på lægelig videreuddannelse 

med udvikling af lokale strategier. På statsniveau er der en pågående revision af speciallægeuddannelsen. 

Undersøgelsen peger på, at nye uddannelsestiltag ikke nødvendigvis vil have effekt, hvis der ikke skabes 

plads til uddannelse i hverdagen. Det støttes af en undersøgelse fra 2010, der viser, at den tidligere 

speciallægereform ikke havde effekt på daglig klinisk træning som forventet 3 ½ år efter implementering 

49. Ved implementering af lokale uddannelsesstrategier er det derfor væsentligt at have de 

organisatoriske forhold for øje, og de kan endda variere fra afdeling til afdeling på de enkelte hospitaler. På 

hospitals- og regionsniveau vil en måde at skabe bevågenhed på være, at lade uddannelse indgå i regionale 

strategier og anvendte styringsredskaber. Det kunne være at inkludere målparametre på uddannelse i 

resultatstyring. Det kunne være at styre efter værdi for personalet og værdi for den yngre læge, der i sidste 

ende også skaber værdi for patienten.  

Undersøgelsen har taget afsæt i den subjektive ontologi og med yngre læger som respondenter. I den 

subjektive ontologi og i respondentvalg ligger der et fravalg. Den virkelighed, der kommer til udtryk i 

kollektive oplevede forståelser, kan ikke undersøges ved den valgte metode. Til gengæld kunne man ved at 

anlægge et mere konstruktivistisk perspektiv og ved anvendelse af fokusgruppeinterviews få en indsigt i, 

hvordan narrativer omkring supervision skabes i grupper i afdelingerne. Det er heller ikke muligt at få 

indblik i årsags-virknings-sammenhænge. Det vil kræve undersøgelser med afsæt i en mere objektiv 

ontologi og med et realistisk forskningsperspektiv eventuelt ved brug af det validerede danske PHEEM 

spørgeskema til vurdering af uddannelsesmiljø 50. Ved at anvende andre respondenter bliver man i den 

subjektive ontologi. Oplevede indsigter fra speciallæger eller repræsentanter fra hospitals- eller 

afdelingsledelse kan give andre relevante vinkler på, hvorfor supervision ikke opleves som tilstrækkelig.   

Undersøgelsen er gennemført i to afdelinger med relativt ens organisering af supervision. Ved at 

gennemføre samme undersøgelse i flere afdelinger med lignende organisering eller i afdelinger, hvor 

uddannelse og supervision evalueres anderledes tilstrækkeligt, kan man med rimelighed bekræfte, uddybe 

eller modsige fund i aktuelle undersøgelse. Der kan være vilkårlig variation mellem afdelinger i yngre lægers 

behov. Der kan være andre forhold, der er relevante for oplevelsen af tilstrækkelig supervision, som 

aktuelle undersøgelse ikke har øje for.  
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9. EGEN LÆRING & UDVIKLING PÅ MPG-UDDANNELSEN 

Min rejse på MPG-uddannelsen startede i 2015. Jeg var et halvt år forinden blevet speciallæge i 

dermatologi og havde netop overtaget det driftsmæssige ansvar for halvdelen af det dermatologiske 

ambulatorium på Bispebjerg Hospital. Jeg startede på opfordring af den daværende ledende 

afdelingssygeplejerske, der mente, at fasttrack MPG Region Hovedstaden kunne være noget for mig. Min 

ledererfaring var sparsom, da jeg startede, til gengæld har min udvikling over de sidste syv år været 

modsvarende stor. I samme periode har mit ledelsesrum også udviklet sig. I 2017 overtog jeg driftsledelse 

af hele det dermatologiske ambulatorium og blev uddannelsesansvarlig overlæge. I 2018 fik jeg 

personaleansvar for de ansatte i vores kliniske dermatologiske laboratorium. 

Undervejs har jeg kæmpet med at tilsidesætte min naturvidenskabelige tankegang og omfavne den 

samfundsvidenskabelige tænkning. Til min eksamensopgave i det personlige udviklingsforløb gennemførte 

jeg et eksperiment i egen afdeling, hvor jeg afprøvede en ledelsestilgang i den ene gruppe versus ingen i 

den anden gruppe; et klassisk naturvidenskabeligt tænkende placebo-kontrolleret opsæt. I dag falder det 

mig naturligt, at der er stor værdi i observationer, fokusgrupper, aktionsforskning og interviews. Det falder 

mig også naturligt at bemærke, hvilke narrativer, der florerer i organisationen, oversætte strategier, 

operere med resultatstyring, implementere en større grad af selvledelse, italesætte kerneopgaver, 

overvejelser om motivation af medarbejdere, fagprofessionel forståelse med mere. Jeg har rykket mig fra 

et individ- og organisationsperspektiv til et samfundsperspektiv med et blik for den generelle kontekst og 

har et udvidet perspektiv for hospitalsvæsenets placering i et politisk system.   

I samme periode som min MPG-uddannelse har jeg bemærket en udvikling på afdelings- og 

organisationsniveau. I dag er der større fokus på Leadership Pipeline i Sundhedsvæsenet, og 

overenskomsten for speciallæger 2021 har reformeret stillingsstrukturen for overlæger i hospitalsvæsenet, 

hvor der er indført en ny ledelsesstruktur. Med reformen er lægelig ledelse blevet et mere tydeligt 

karrierevalg. På afdelingsniveau var der for syv år siden en forventning om, at en MPG-uddannelse kunne 

klares sideløbende med en fuldtidslægestilling. I dag er arbejdet med en MPG en accepteret del af 

hverdagen og særligt her til masterprojektet har der været ledelsesmæssig velvilje til at afsætte tid i en 

travl hverdag netop til dataindsamling og opgaveskrivning. Endelig har det på afdelingsniveau nyligt været 

muligt at gennemføre et uddannelsesseminar med indslag om samfundstendenser, samtaleformer og 

samarbejde for at understøtte det daglige møde mellem uddannelsessøgende yngre læger og 

uddannelsesgivende speciallæger. Det er ikke sikkert, at det havde været muligt for 10 år siden. 
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I masteropgaven sætter jeg for første gang på MPG fokus på mit andet store ansvarsområde lægelig 

videreuddannelse qua min funktion som UAO. Mine opgaver har tidligere centreret omkring mit 

ledelsesansvar for den daglige drift i dermatologisk ambulatorium. Det ændrede fokus forekom naturligt og 

er betinget af, at jeg nu har opnået gode resultater i dermatologisk ambulatorium, hvorfor der er et større 

behov for ledelsesmæssige fokus på mit andet ansvarsområde. Masterafhandlingen har bibragt værdifuld 

viden. Det var ikke på forhånd givet, at oplevelsen af utilstrækkelig supervision er betinget af, om behov er 

tilnærmet de faktuelle supervisionstilbud og er begrænset til det, der kan lade sig gøre og ikke dét, der er 

hensigtsmæssigt. Der er planlagt vidensdeling af masterhandlingens konklusioner ved et fremtidigt møde i 

Lægelig Videreuddannelsesråd på Bispebjerg Hospital. På den måde vil resultaterne nå hospitalets øvrige 

uddannelsesansvarlige overlæger og øvrige afdelinger. Mit arbejde med lægelig videreuddannelse er ikke 

gjort med en masterafhandling. Men arbejdet med masteren har åbnet mine øjne for og trænet mig i 

brugen af samfundsvidenskabelige metoder og samfundsvidenskabelig teori, som sagtens kan anvendes i 

hverdagen fremover i den daglige ledelsespraksis.   

Første juni starter jeg et nyt kapitel som ledende overlæge. Der er en særlig symbolik men også en 

naturlighed i, at min MPG-uddannelse er ved vejs ende, samtidig med at jeg tager mit næste skridt på min 

ledelsesmæssige karrierevej. MPG-uddannelsen og den sideløbende personlige lederudvikling har rustet 

mig til den nye stilling, og jeg glæder mig til opgaverne og til at træde ind i et nyt lederfællesskab. Fra MPG 

kommer jeg til at savne de faglige indspark fra de dygtige lektorer på CBS, den løbende læring og indsigt i 

nye teorier, sparring og erfaringsudveksling med andre ledere i pauserne, og inspiration fra ledere fra andre 

offentlige institutioner end hospitalsvæsenet. Det er alle elementer, der har inspireret mig meget. Jeg går 

spændende og nye udfordringer i møde, men det er samtidig også med vemod, at jeg sætter det sidste 

punktum i denne masterafhandling. 
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