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Indledning

I forrige artikel beskrev vi hvordan par-
terne i Midtklyngen har organiseret det 
tværsektorielle samarbejde, så det fun-
gerer bedst muligt for borgerne. Men 
det tværsektorielle samarbejde kalder 
også på en helt ny forståelse af ledel-
ses- og styringsopgaven. Alene udsigten 
til tværgående/fælles – og måske helt 
selvstændige tværgående organisationer 
– vil kræve, at lederne på tværs arbejder 
med kompetenceudvikling på mange 
niveauer. Det er nemlig ikke kun faglige 
kompetencer, men også organisatoriske 
og relationelle kompetencer, der skal 
udvikles for at få samarbejdet til at virke 
på tværs. Der er behov for en langt mere 
udfoldet og holistisk kompetenceforstå-
else, hvis det tværsektorielle samarbejde 
skal lykkes. Både ledere og medarbej-
dere skal være i stand at balancere mel-
lem det vertikale og horisontale perspek-
tiv – og det kræver træning.

Hvilken form for ledelse, der skal træ-
nes og udvikles, præsenterer vi i det føl-
gende.

Udfordringen

Udfordringen for de ledere, der skal ar-
bejde tværsektorielt, beskrives således 
af en ledende læge, der også har en mili-
tær baggrund:

”Kompleksiteten i et politisk ledet sy-
stem er større end at føre krig i Afgha-
nistan eller Irak. For i krig er målet klart. 
Dér er ingen kasser eller rationaler, der 
tænker eller handler mod hinanden.”

Denne leder beskriver meget ram-
mende, at når der er mange rationaler, 
der skal samarbejde om opgaveløsnin-

gen, så stiller det krav om man er klar til 
at blive udfordret på egeninteressen, at 
man er i stand til at se de andres perspek-
tiv og have modet til at udfordre den ek-
sisterende styringslogik, hvis den spæn-
der ben for borgerperspektivet.

Derfor er det væsentligt, at der afsæt-
tes den nødvendige tid til at parterne for-
står og anerkender hinandens perspektiv 
og acccepterer at de fleste samarbejder 
lykkes bedst, hvis medarbejderne får 
lov til at sætte den sunde fornuft i spil. 
Endelig har vi kraftige indicier på at den 
vertikale tillid og kobling i egen organisa-
tion er mindst lige så afgørende for det 
tværsektorielle samarbejde – som den 
horisontale.

Tre ledelsesopgaver

Vi har i Midtklyngen identificeret tre di-
mensioner i ledelsesopgaven:
•  Det første ledelsesrum handler om 

den strategiske opgave både i egen 
organisation og på tværs. Hvordan kan 
strategien forpligte hver enkelt part til 
tværsektorielt samarbejdet

•  Det andet ledelsesrum retter blik-
ket mod driften, så den bidrager til at 
skabe sammenhængende patientfor-
løb på tværs af fag og sektorer.

•  Det tredje ledelsesrum drejer sig om 
ledelse i det – endnu ikke fuldt udvik-
lede – mellemrum mellem de involve-
rede organisationer.

Det gode ledelsessamarbejde på tværs 
kræver, at man dels kan bygge broer i 
egen organisation, dels tillader at dele af 
ledelsesopgaven distribueres til medar-
bejderne.

Frisættelse

Den fælles ledelse i Midtklyngen har haft 
en ambition om at frisætte mellemledere 

og medarbejdere, så de får et større rå-
derum end normalt i sundhedsvæsnet. 
Det betyder at medarbejderne sættes fri 
til at løse opgaverne på tværs, uden at 
skulle op og ned i hierarkiet.

Tilmed peger vores undersøgelse på, 
at når medarbejderne får indflydelse og 
råderum – i en tydelig rammesætning – 
gerne kaster sig ud i at få nye ideer og 
prøve dem af, uden at indhente tilla-
delse, hvis ledelseskulturen er til det. Når 
medarbejderne ved at de får tilgivelse og 
støtte, når der opstår beslutnings- eller 
tolkningstvivl, så er denne ledelsesform 
med til at dæmpe angstniveauet. Selv 
på fagområder områder, der normalt er 
præget af en 0-fejls kultur.

Forskellige former for frisættelse

Vi registrerer en grundlæggende forskel 
på hvad man tænker som god frisæt-
tende ledelse i henholdsvis kommu-
nerne og på hospitalet. En forskel som 
kan indrammes af begreberne ”ledelse 
på distance og ledelse tæt på”. Forskel-
len opstår først og fremmest fordi de 
kommunale akutteam løser opgaverne i 
borgernes hjem og har ikke daglig fysisk 
kontakt med deres leder. De hospitals-
ansatte har langt større mulighed for at 
møde deres daglige leder på matriklen. 
Det afspejler forskellige rammer for at 
løse ledelsesopgaver som det er vigtigt 
at være opmærksom på. Det ændrer ikke 
på vigtigheden af evnen til at frisætte og 
integrere medarbejderne i ledelsesop-
gaven. Blot foregår det på to forskellige 
måder.

Den dobbelte ledelsesudfordring

Det er en udfordring at lede på tværs af 
sektorerne – og det er en ekstra udfor-
dring at sikre tilstrækkelig ledelseskraft 
i mellemrummet mellem de tre sektorer 
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– uden at der nødvendigvis er en leder 
tilstede. Det kalder på den særlige le-
delsesform at opbygge denne ledelses-
kraft, med udstrakt grad af distribueret 
ledelse, som kan levere både sparring, 
anerkendelse og beslutningsevne når 
der er behov for det.

I akutteamene i Silkeborg og Viborg er 
der eksperimenteret med forskellige le-
delsesformer. Hovedindtrykket er, at der 
begge steder har været for lidt ledelse 
til stede ved opstarten. Herefter har Sil-
keborg forsøgt med for meget ledelse 
og først i efteråret 2015 virker det som 
om ledelsen af teamene er ved at finde 
den rigtige form. Det har taget tid og har 
kostet mange frustrationer undervejs. 
Energi, der i stedet kunne have været 
brugt på de borgerrettede opgaver.

På hospitalet giver de frisatte medar-
bejdere ikke udtryk for de samme fru-
strationer, men de har også lejlighed til 
dagligt at støde ind i lederen på gangen 
eller i døren.

Konklusioner

Midtklyngen demonstrerer en evne til 
at levere en ramme- og retningssæt-
tende tillidsbaseret strategisk ledelses-
form, som ganske vist er skubbet i gang 
og initieret top – down, men som i vidt 
omfang er udviklet og ledet buttom-up. 
I denne forstand er driften sat fri til at 
eksperimentere med sammenhængende 
patientforløb. Effekten er række eksperi-
menter, der ser ud til at lykkes og hvoraf 
flere er klar til at blive skaleret og imple-
menteret i en større sammenhæng.

Den strategiske rammesætning er lyk-
kedes både vertikalt – med forskelle na-
turligvis – og delvist horisontalt. Den ho-
risontale del har været den vanskeligste 
proces at lede i, p.g.a de mere mentale 
knaster der ligger i at skulle sætte sig ud 
over egeninteressen. Det har taget tid 
og er i vid udstrækning hjulpet på vej, 
ikke mindst af et insisterende relations-
arbejde, som har fremmet de åbenlyst 

meget vigtige uformelle forbindelser og 
netværk på tværs af klyngens partnere.

Anbefalinger

Trods stærke intentioner om at ”vende 
bøtten på hovedet” og arbejde mere ak-
tivt ”buttom-up”, så synes den fortsatte 
ledelsestænkning – hvor top og bund, 
strategi og drift er adskilte størrelser – 
også at være den foreløbige begræns-
ning på hvor langt klyngen kan nå inden 
for rammerne af denne ledelsesforstå-
else. Vi ser således fortsat adskillelse og 
dekobling mellem strategi og drift som 
den største hindring for at optimere det 
tværsektorielle arbejde.

Derfor er vores anbefaling til Midtklyn-
gen, at de fortsat vover sig ud i radikale 
og frisættende former for strategisk le-
delse, hvor medarbejderne bliver invite-
ret ind i forpligtende og bidragende pro-
cesser, når de fremtidige tværsektorielle 
samarbejder skal udvikles og afprøves.




