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Multisygdom, Kompleksitet og Koordinering

Multisygdom medfører høj opgavekompleksitet pga. stor variation i hvordan

• sygdomme kombineres (varierende opgavefokus*)

• sygdomme udvikler sig (opgaveusikkerhed*)

• sygdomme påvirker patienten (varierende opgaveintensitet*)

* (Alter, Hage 1993)

Vedvarende specialisering i sundhedsvæsnet medfører 

organisatorisk kompleksitet

• summen af kontakter øges

• talrige overgang

Herudover: øget flowhastighed, opgaveflytning, teknologisk nyudvikling, 
besparelser/begrænsede ressourcer og forsøg på markedsorientering

=> Øget behov for koordinering mellem discipliner/professioner/organisationer



OBS 

I højt specialiserede 

sundhedsvæsner 

er koordinering af 

sundhedsydelser 

et væsentligt behov hos 

borgerne/patienterne



Projektets fokus og relevans

Begrænset viden om hvordan professionelle grupper i hverdagen varetager

inter-organisatorisk koordination (IOC)

Både formelle og  uformelle koordineringsmekanismer er væsentlige, men 

- hvad består uformel IOC af? 

- hvordan spiller formel og uformel koordinering sammen?

Sygeplejeprofessionen er en særlig interessant case; 

- tilskrevet en rolle som ’organisatorisk lim’

- ikke noget formelt koordineringsmandat

- en del af grunduddannelsen

- den største gruppe af sundhedsprofessionelle 

Afgrænsning: kliniske sygeplejerskers varetagelse af IOC 



Kvalitativt case studie

Tre indlejrede cases fra samme geografiske område

1. Sygeplejersker fra medicinsk afdeling (sengeafsnit og ambulatorium)

2. Sygeplejersker fra en kommune (hjemmesygepleje og plejehjem)

3. Sygeplejersker fra almen praksis (fem klinikker i forskellige størrelse)

Deltagere:

• Kliniske sygeplejersker og sygeplejefaglige ledere

• Maksimal variation: anciennitet og erfaring/ikke erfaring fra andre 

organisationer   

• 27 sygeplejersker blev observeret, 14 sygeplejersker og 9 ledere deltog i 

fokusgrupper med 6 overlap. I alt 44 deltagere. 

Empirisk materiale: Observation og fokusgrupper 



Forskningsspørgsmål

• Hvordan varetager sygeplejersker operationel inter-

organisatorisk koordination hos patienter med høj 

opgavekompleksitet? 

• Hvordan influerer kønnede strukturer på sygeplejerskers 

varetagelse af operationel inter-organisatorisk koordination? 

• Hvordan er den professionelle selvforståelse af inter-organisatorisk 

koordination blandt kliniske sygeplejeprofessionelle? 



Anvendelse af formelle IOC-mekanismer 
(fx indlæggelsesrapporter, varslingsregler, plejeplaner, henvisninger, korrespondancer)

• Informations-flow og aktivering af 
relevante ydelser/indsatser i andre 
organisationer

• Sygeplejerskerne er typisk ikke 
involveret i udviklingen heraf, men de 
kender indholdet udenad

• Sygeplejerskerne er i høj grad loyale 
overfor de formelle IOC mekanismer -
det overordnede første valg

• Ikke altid tilstrækkelig/dækkende 

(Doessing, 2018)



Aktivering af uformel IOC

Tilfældig opsporing af fragmentering i forbindelse med sygeplejeopgaver: 

Sygeplejerskerne blev konstant konfronteret med uventede huller, som 

der ikke var taget højde for i de formelle IOC mekanismer

Sygeplejerskerne reagerede typiske herpå (= adaptiv koordinering). 

Motiveret af professionelle normer:

• At få tinge til at fungere – ud fra patienternes interesse

• At have styr på tingene – især medicinen    

(Doessing, 2018)



Samspillet mellem formel og uformel IOC

Metafor ‘Smart network’ på mobiltelefon: 

“intelligently switches from Wi-Fi to mobile data when a Wi-Fi signal is low or is 

suffering from interference. This can be useful to maintain a network 

connection at all times”. 

Formel IOC: Første valg, ‘standard indstilling’

↕
Uformel IOC: Midlertidig, kompenserende praksis, ‘backup 

indstilling’  

Formålet med formel og uformel IOC var den samme: At opnå integration

(Doessing, 2018)



Supplerende IOC

Definition: supplerer formel IOC uden direkte afvigelse herfra

Uformelle møder/ad hoc besøg* var sjældne → face-to-face interaktion atypisk

Videresendte mails* fra ledere til sygeplejersker: ‘en jævn strøm af videresendte 
informationer’

Telefonsamtaler* (ikke obligatoriske) var den klart foretrukne supplerende IOC 
mekanisme

Charlotte: ” Der bliver ringet ualmindeligt mange gange sammen. Selvom man i 
virkeligheden har mulighed for at skriftliggøre nogle overgange, så er det stadigvæk 
samtalen der…der bliver den gode lim, og som synes at være umulig at komme 
uden om.”

* (Alexander, 1995)



Hvorfor sygeplejersker ringer til andre organisationer?

• Passende opførsel

• Bekræftelse af overførsel/transfer

• Håndtering af fejl

• Mægling (‘ikke mit bord’)

• Her og nu kollegial sparring

• Indhente manglende information

• Optrævling af forløbet



Eksempel på ‘optrævling’; medicindosering i eget hjem

Borgeren mener, at ordinationen på epilepsi-medicin er blevet ændret som 
følge af nye scanningsresultater. 

Hjemmesygeplejersken ringer først til den praktiserende læge, som ikke 
kender noget hertil. 

Herefter ringer hun til neurologen, som oprindeligt har ordineret medicinen, 
men han har afsluttet borgeren og henviser til psykiatrisk ambulatorium. 

Efter gentagne opringninger lykkede det at komme i kontakt med 
ambulatoriet, og selvom de også har afsluttet borgeren lover de at tage 
stilling til medicinordinationen  ved dagens konference og melde tilbage. 

[Kommune]  



Det er tidskrævende at ringe rundt!

”Jesus Kristus! At finde et nummer til 

nogen der kan bare et eller andet 

nummer til nogen vi skal snakke med, 

det er simpelthen sådan en opgave”



By-passing IOC

Definition: Uformel IOC som afviger 

fra formelle regler

• Proforma ydelser

• Afvigende administration af 

materialer

• Kontakt uden lovpligtig 

patientsamtykke

• Indforstået koordination 

(Doessing, 2018)



Uformel IOC ud fra ledernes perspektiv 

Lederne var udmærket klar over at sygeplejerskerne brugte meget ekstra tid på 

uformel IOC

Ingen satte spørgsmålstegn ved relevansen heraf

Udfordring: Der er ikke taget højde for dette koordineringsarbejde i den formelle 

tildeling af ressourcer

→

Lederne tolererede stiltiende den uformelle IOC praksis og var til en vis grad 

også afhængig heraf for at få ‘tingene til at fungere’

IOC varetages i høj grad som en implicit / usynlig praksis

(Doessing, 2018)



Diskussion; Manglende formel handlekraft/virke

Påfaldende forskel:

• Uformel IOC: På ‘hjemmebane’, skabte aktivt/kreativt løsninger

• Formel IOC: Opfattet som noget udefra givet

Resultatet af tavse forhandlinger skabt af interne/eksterne signaler? 
(Strauss,1978) 

• Interne signaler: Koordination ikke et tema i den professionelle identitet 
sådan som den præsenteres i lærerbøger og sygeplejeteori (Goodrick, Reay 

2010) (Allen, 2014)

• Eksterne signaler: Ikke noget formelt koordineringsmandat, 
miskendelse af kvinders organiseringsarbejde (Davies, 1995)

→ En teori om formel IOC som ikke-forhandlingsbar

→ Et mere aktiv formelt virke kræver en genforhandling af den social orden



Diskussion; By-passing som ”rulebending” (Berlinger, 2016)

I komplekse systemer; Afvigelser opstår fordi arbejdet må tilpasses situationen

‘Rule bending’: 

• når medarbejdere opfatter en ellers rimelig regel som upassende i en specifik 
situation

• afvigelsen sker ud fra et ønske om at sikre en patients pleje og behandling. 

I et etisk perspektiv: 

• et berettiget forsøg på at reducere ulempe/skade for patienterne 

• indbefatter risiko for subjektive og evt. urimelige vurderinger af, hvem reglerne 
skal bøjes for

Uformel IOC er både problematisk og nødvendigt i et komplekst system som 
sundhedsvæsnet

Det er ikke let hverken at designe eller følge formelle IOC-mekanismer i et 
system, hvor opgaver og forbindelser mellem aktører er i konstant forandring! 



OBS: Fokus på integrative funktioner betyder at mange 

koordineringsudfordringer er siet fra

Det organisatoriske/professionelle hierarki eksisterer stadig!

Sygehussygeplejerske: ”meget lavstatus at køre rund i hjemmesygeplejen”

Kommunal sygeplejerske: ”der bliver set ned på sygeplejen i plejeboliger”

Traditioner; 

• Manglende tradition for BÅDE at AFLEVERE og MODTAGE

• Ny tradition med praksis-sygeplejersker; uafklaret funktion og rolle i IOC

Informationsflow;

• Sygeplejersker i almen praksis havde stort set ingen indsigt i plejeforløbet

• Sygeplejersker i kommunen havde begrænset indsigt i behandlingsforløbet 



Specifikke krav til viden, færdigheder og kompetencer

“vide hvad der skal koordineres hvornår og af hvem og hvordan”

Tilstrækkelig indsigt i 

• Patient samlede situation (sygdomme, egenomsorg, socialt netværk, 

hverdagsaktiviteter, økonomi, jobsituation og boligforhold)

• Indhold, rækkefølge og omfang af behandling inklusiv behov for materialer 

og redskaber 

• Organisering af sundhedsvæsnet inklusiv arbejdsstruktur (‘cycle of 

operation’) i forskellige organisationer. 

Herudover skal sygeplejersken have kompetencer til; 

• ‘Navigating’: Aktivere ydelser og flette relevante aktører ind i forløbet 

• ‘Driving’: Håndtere praktiske aspekter forbundet med at bevæge patienter 

rundt i systemet 



Referencer

• Alexander, E. R. (1995). How organizations act together - interorganizational coordination in theory and 

practice. Luxembourg: Gordon and Breach Science Publishers.

• Allen, D. (2014). Re-conceptualising holism in the contemporary nursing mandate: From individual to 

organisational relationships. Social Science & Medicine, (119), 131-138. 

• Alter, C., & Hage, J. (1993). Organizations working together (1st ed.). UK: SAGE Publications.

• Berlinger, N. (2016). Are workarounds ethical? managing moral problems in health care systems. USA: Oxford 

University Press.

• Doessing, A (2018). Formal and informal inter-organizational coordination: how nurses adapt in complex 

pathways. International Journal of Health planning and management

• Døssing A (2018) PhD afhnadling: Sygeplejersker som organisatorisk lim i sundhedsvæsenet. 

Interorganisatoriske, professionelle og feminine perspektiver. http://vbn.aau.dk/da/publications/sygeplejersker-

som-organisatorisk-lim-i-sundhedsvaesnet(64020949-4268-4b70-a957-7968628159f7).html

• Doessing, A., & Burau, V. D. (2015). Care coordination of multimorbidity: a scoping study. Journal of 

Comorbidity, (5), 15-28. 

• Goodrick, E., & Reay, T. (2010). Florence nightingale endures: Legitimizing a new professional role identity. .

Journal of Management Studies, 47(1), 55-84. 

• Mintzberg, H. (1979). The structuring of organizations - A synthesis of the research. USA: Prentice-Hall.

• Strauss, A. (1978). Negotiations. varieties, context, processes, and social order. USA: Jossey-Bass Publishers.

http://vbn.aau.dk/da/publications/sygeplejersker-som-organisatorisk-lim-i-sundhedsvaesnet(64020949-4268-4b70-a957-7968628159f7).html


Tak for opmærksomheden

ando@via.dk / 87551878

mailto:ando@socsci.aau.dk

