
NÅR SYGEPLEJERSKER KOORDINERER… 
Samspil mellem formel og uformel inter-organisatorisk koordination 



Baggrund

Fragmenterede patientforløb: koordinering på det udførende niveau er 
væsentlig for patienternes oplevelse af sammenhæng. 

MEN
Viden om hvordan professionelle grupper i hverdagen varetager inter-
organisatorisk koordination er stadig begrænset 

Ikke muligt at tage højde for, hvordan nye initiativer spiller sammen med den 
eksisterende operative logik

Sygeplejeprofessionen er en særlig interessant case; 
- den største gruppe af sundhedsprofessionelle 
- ikke noget formelt koordineringsmandat
- tilskrevet en rolle som ’organisatorisk lim’



Forskningsspørgsmål

Hvordan varetager sygeplejersker 
formel og uformel inter-organisatorisk 
koordination (IOC) i komplekse 
patientforløb?

Præciseringer;
• Sundhedsvæsnet anskues som et 

systemisk netværk
• Horisontal, operationel koordinering
• ‘Almindelige’ sygeplejersker og ikke 

sygeplejersker ansat i særlige 
integrator-funktioner  



Kvalitativt case studie af danske sygeplejersker

Tre indlejrede organisatoriske cases i 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)

Mest-sandsynlig cases i relation til kompleksitet: Patienter med multisygdom 

Deltagere:
• Kliniske sygeplejersker og sygeplejefaglige ledere
• Maksimal variation: anciennitet og erfaring/ikke erfaring fra andre organisationer 

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

fokusgrupper med 6 overlap. I alt 44 deltagere. 

Empirisk materiale: Observation og fokusgrupper 
Analysestrategi: Abstrahere handlinger og motiver til sociale ‘typificationer’



Formelle koordineringsmekanismer

Coordination mechanisms Organizational interface

Admission reports Municipality → Hospital

Discharge reports Hospital → Municipality

Nursing care plans Hospital → Municipality

Obligatory phone calls Hospital → Municipality

Requirements for prior notifications Hospital → Municipality

Referrals General practice → Hospital

Commentaries/Epicrisis Hospital → General practice

Transfer guidelines Throughout the system

Fixed telephone hours Throughout the system

Common electronic medicine chart Throughout the system

Electronic correspondences Throughout the system, especially Municipality → 
General practice



Anvendelse af formelle IOC-mekanismer

” de rammer, som vi skal arbejde indenfor”

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

• Sygeplejerskerne ikke involveret i 
udvikling af IO-retningslinjer, men de 
kender indholdet udenad

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

• Ikke altid tilstrækkelig/dækkende! 



Aktivering af uformel IOC

Tilfældig opsporing af fragmentering i forbindelse med udførelse af 
sygeplejeopgaver: 

Sygeplejerskerne blev konstant konfronteret med uventede huller, 
som der ikke var taget højde for i de formelle IOC mekanismer

Når sygeplejerskerne blev konfronteret med usikkerhed og uklarhed reagerede 
de 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    



Samspillet mellem formel og uformel IOC

Formel og uformel IOC blev anvendt omskifteligt af sygeplejerskerne

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 oprette integration i 
det systemiske netværk



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.”



Hvorfor sygeplejersker ringer til andre organisationer

• Passende opførsel

• Bekræftelse af overførsel/transfer

• Håndtering af fejl

• Optrævling af forløbet*

• Mægling (‘ikke mit bord’)

• Her og nu kollegial sparring

• Indhente manglende information

*En borger mener at ordinationen på 
epilepsi-medicin er ændret. Spl
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 psyk. amb. 
Efter gentagne opringninger lykkede 
det at komme i kontakt med amb., og 
selvom de også har afsluttet 
borgeren lover de at tage stilling til 
medicinordinationen  ved dagens 
konference og melde tilbage. 

[Kommune]  

”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”

Tidsforbrug: Finde nummer + Få 
kontakt + Samtalen



By-passing IOC

Definition: Uformel IOC som afviger 
fra formelle regler

• Proforma ydelser

• Afvigende administration af 
materialer

• Kontakt uden lovpligtig 
patientsamtykke

• Indforstået koordination 



Uformel IOC ud fra ledernes perspektiv 

Lederne i kommune og på sygehuset var udmærket klar over at 
sygeplejerskerne brugte meget ekstra tid på uformel IOC

Ingen af lederne 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 
afhængig heraf (ud fra en interesse i at få tingene til at fungere)   



Manglende formel handlekraft/virke

Påfaldende forskel: 
• Uformel IOC: her var sygeplejerskerne på ‘hjemmebane’ og skabte aktivt og 

kreativt løsninger)
• Formel IOC: blev i høj grad opfattet som noget udefra givet

Baseret på ‘Negotiated order theory’ (Strauss) kan det forstås som resultatet af 
tavse aftaler skabt ud fra interne og eksterne signaler 
• Interne signaler: Koordination er ikke et tema i den professionelle identitet 

sådan som den præsenteres i lærerbøger og nutidig sygeplejeteorier 
• Eksterne signaler: Ikke noget formelt koordineringsmandat, vedvarende 

miskendelse af kvindedominerede professioners organiseringsarbejde 

Formel IOC opfattes som ‘ikke-forhandlingsbar’
Aktiv formelt virke kræver en genforhandling af den social orden



Uformel IOC: ‘At bøje reglerne’ i komplekse systemer

• ‘Rule bending:; Opstår, når medarbejdere opfatter en ellers rimelig regel som 
upassende i en specifik situation - ud fra et ønske om at sikre en patients pleje 
og behandling. 

• I komplekse systemer må arbejdet nødvendigvis tilpasses situationen, hvorved 
afvigelser fra regler produceres ”by the conditions of complexity itself”.

• I et etisk perspektiv kan det at ‘bøje regler’ opfattes som et berettiget forsøg på 
at reducere ulempe/skade for patienterne, MEN det indbefatter også en risiko 
for subjektive og evt. urimelige vurderinger af, hvem reglerne skal bøjes for 
(Berlinger, 2016).  

Uformel IOC er både problematisk og nødvendigt i sundhedsvæsnet

Sygeplejerskerne beskrev til tider uformel IOC som ‘genveje’ (workarounds)  MEN 
hermed menes genveje for patienterne, da det for sygeplejerskerne selv typisk var 
en ‘omvej’ med ekstra tidsforbrug.
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