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Hospitaler er godt stof. Næste dagligt kan vi se og høre i medierne om stress, højt arbejdspres, 
utilfredse patienter, ventelister, personalemangel og anden elendighed. Selv regeringens nye plan 
om at fjerne ventelisterne ser ud til at mislykkes. Kan de da slet ikke finde ud af noget som helst på 
sygehusene? Skal vi nedlægge amterne og få lidt styr på det hele, eller er løsningen snarere at 
privatisere hele molevitten? 
 
Der er selvfølgelig en kerne af sandhed i disse sensationshistorier, men det samlede billede, der 
tegnes af medier, politikere og enkelte højtråbende overlæger, er alligevel ganske misvisende. Hvis 
vi begynder at handle på grundlag af et sådant medieskabt billede, så risikerer vi at træffe en lang 
række forkerte beslutninger. I det følgende vil jeg prøve at give et bud på en analyse, som er baseret 
på forskellige forskningsrapporter og analyser. Jeg har ikke selv været medforfatter til ret mange af 
dem, men jeg har forsøgt at samle trådene, og jeg har diskuteret mine konklusioner med et stort 
antal hospitalsansatte ved møder rundt omkring i landet. Mit hovedbudskab er, at hospitalerne har 
en række skavanker, som der bør gøres noget ved. Problemet er, at der i reglen stilles de forkerte 
diagnoser, og at behandlingen derfor også er forkert.  
 
Den ”forkerte diagnose” indeholder to hovedelementer: For det første påstår man, at hospitalernes 
problemer skyldes nedskæringer, personalemangel og sparerunder. Det er ganske enkelt forkert. 
Antallet af ansatte har været stigende år for år i de sidste 50 år. For eksempel er antallet af læger 
steget fra 7.000 til 10.000 siden 1980. Antallet af sygeplejersker er i samme periode steget fra 
20.000 til 28.000. Det kan man ikke kalde nedskæringer. 
 
For det andet henviser man til internationale sammenligninger, hvor vores sundhedsvæsen kommer 
ind som nummer 34, hvilket jo ikke er tilfredsstillende. Også dette er misvisende. Den lave 
placering skyldes vores relativt høje dødelighed, som igen skyldes vores livsstil – primært tobak. 
Det høje tobaksforbrug har ikke meget med sundhedsvæsenets effektivitet at gøre. Begge påstande 
er således med til at give en ”forkert diagnose”. 
 
I stedet for at tage udgangspunkt i myter og misvisende sammenligninger kunne vi vælge at se på 
en række centrale udviklingstendenser, som har stor betydning for de danske hospitalers situation i 
dag. (Nogle af disse forhold har jeg tidligere skrevet om i NYH:S (nummer CC, XX)) 
 
* Stigende behandlingsintensitet. I 1930’erne lå folk på hospitalet i 30 dage i gennemsnit. I dag er 
liggetiden nede på 4-5 dage. Samtidigt er antallet af ambulante patienter eksploderet. 
* Voldsomt stigende informationsmængde. Antallet af informationer stiger på grund af de mange 
patienter, men også fordi der tages langt flere prøver og foretages mange flere analyser for hver 
enkelt patient. 



* Flere ansatte. Antallet af ansatte er fra 1935 til 2000 steget fra ca. 15.000 til 85.000 (med det 
samme antal senge). Dette udgør en enorm belastning, hvad angår koordinering, kommunikation og 
konfliktpotentiale. Tiden bruges på møder og intern kommunikation. 
* Kortere arbejdstid og længere ferier. Jo kortere arbejdstiden er, jo større arbejdspres. Den korte 
arbejdstid gør også, at der ofte vil mangle personer ved operationer eller i andre sammenhænge. 
Danske læger har verdens korteste arbejdsuge, hvilket også skaber problemer med 
uddannelsesforløbet for reservelægerne. 
* Mange personalegrupper og specialer. Hvor det øvrige arbejdsmarked går i retning af 
jobberigelse og -udvidelse, er man i sygehusene gået den modsatte vej. Her har man fået flere og 
flere personalegrupper og specialer. Også dette giver store koordineringsproblemer. 
* Dårligt definerede krav og opgaver. Det er svært for de ansatte at få øje på kerneydelsen. Der 
dænges hele tiden nye opgaver oveni de eksisterende. Resultatet er, at man aldrig ved, om man har 
gjort det godt nok. 
* Stadig indblanding fra politikere og medier. Politikere og medier gør situationen værre ved at gå 
ind på detailniveau, når der ”er stemmer i det”, mens man undlader at beskæftige sig med de store 
linier. Dette er meget frustrerende for de ansatte. 
* Mere kritiske og besværlige patienter. ”Den nye patient” stiller langt større krav om information 
og samtale. Mange patienter er også mere besværlige, aggressive og undertiden voldelige.  
 
Hvis man ønsker at forbedre arbejdsforholdene på sygehusene og samtidigt forbedre kvalitet og 
produktivitet, så mener jeg, at man bør tage udgangspunkt i de otte forhold, jeg har nævnt her. De 
fleste af dem kan man ikke gøre så meget ved (for eksempel arbejdstid og patientpres), men det er 
vigtigt at få analyseret, hvordan man vil forholde sig til disse grundvilkår. 
 
Hvad det psykiske arbejdsmiljø angår, vil jeg anbefale, at man tager udgangspunkt i de ”seks 
guldkorn” for et godt arbejdsmiljø: 
 
* Høj indflydelse på egne arbejdsforhold og opgaver. 
* God social støtte fra kolleger og ledere. 
* Relevante informationer om planer for fremtiden (forudsigelighed). 
* Meningsfuldt arbejde. 
* Passende belønning for den indsats der ydes (løn, anerkendelse og udviklingsmuligheder). 
* Passende krav (arbejdspres og sværhedsgrad). 
 
Disse ”seks guldkorn” handler om de ansattes arbejdsmiljø og velbefindende. Det er imidlertid 
vigtigt, at diskussionen om arbejdsmiljø ikke isoleres fra den bredere indsats for bedre kvalitet og 
produktivitet. Nedenfor ses den model, vi i de senere år har anvendt som udgangspunkt for diskus-
sioner om sygehusenes samlede situation – den såkaldte Sirdal model. Ifølge denne model bør vi 
aldrig diskutere de ansattes arbejdsmiljø og helbred isoleret fra sygehusets kerneydelse, som er at 
levere høj kvalitet og produktivitet på kerneområderne. Dertil kommer en anden vigtig parameter, 
nemlig patienternes tilfredshed (en passiv egenskab) og kompetence (den aktive side af sagen: har 
patienten lært at forholde sig aktivt og konstruktivt til sin egen samlede helbredssituation?).  
 
Det er min erfaring, at en diskussion, hvor man tager udgangspunkt i kerneydelsen, i reglen bliver 
fuld af energi og forslag til forbedringer. Tager men derimod afsæt i myterne om nedskæringer og 
et dårligt sundhedsvæsen, så fortsætter man i den nedadgående spiral og ender med at få ret: Det 
hele ser håbløst ud. Det er sygehusenes ledere og ansatte, der bestemmer, hvad vej de vil gå. 


