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Baggrund 

‘Puzzle’  

• DRGs fortsat fremherskende paradigme for 
sygehusstyring, selvom mangler er velkendte 

• Eksempler på alternative styringsmodeller 
findes, men mangel på viden om, hvordan 
modellerne blev til 
  

Forskningsspørgsmål 

• Hvordan formåede alternative styringsmodeller 
at udfordre den fremtrædende diskurs omkring 
DRGs? 
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Diskursanalyse 

• Fokus på, hvordan Ny Styring kom til at blive baseret 
på en specifik forståelse af, hvorfor DRGs var 
problematiske, og på hvordan det blev oversat til en 
alternativ styringsmodel: 
 
1. Hvilke problemdefinitioner ligger bag Ny Styring?  
2. Hvilke antagelser om sygehusfinansiering og  
    –styring baseres disse problemdefinitioner på? 
3. Hvilke nye løsninger åbner problemdefinitionerne 
    for? 
4. Hvad er processerne for at formulere, formidle og 
    forvsare problemdefinitionerne og de nye  
    løsninger?  
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Mekanismer for ‘discursive engineering’ 
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Mekanismer for ‘discursive engineering’  

 

1. ‘Keeping it simple’ 
problemdefinitioner 

 

• Konstruktion af DRGs som problemet 
 
* Udelukkende belønner aktivitet  
* Har mange negative bivirkninger 
* Undergraver patientcentrering 
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Mekanismer for ‘discursive engineering’ 

 

 

(2) ‘Pulling it down from the pedestal’ 
antagelser 

 

• DRGs formår at styre sygehusenes adfærd 
 

• DRGs’ fokus på aktivitet er uønsket 
(forældet og umoralsk) 
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Mekanismer for ‘discursive engineering’ 

(3) ‘Making it broad’ 

nye løsninger 

 

• Fokus på mening, kvalitet og samarbejde 

 

• Vigtigheden at få de sundhedsprofessionelle 
involveret 

 

• Behov for at teste løsninger i den virkelige 
verden 
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Mekanismer for ‘discursive engineering’ 

 

(4) ‘Riding the wave’ 
processer 

 

• Samspil mellem nationale og regionale 
processer 
 
* Serie af ledelsesseminarer  
* Samarbejde på tværs af administrative 
   afdelinger 
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Diskussion  

Læringspunkter 

 

• Gunstige omstændigheder, inklusiv evidens, er ikke 
nok  

 

• Politiske forandringer som Ny Styring kræver 
omhyggeligt ‘discursive engineering’ 
 
For eksempel, at identificere den sorte per og et 
bredt alternativ, med udgangspunkt i en lille gruppe 
af forgænger 

 
 

 

 

 

www.defactum.dk  |  Følg os på LinkedIn  



Læs videre 
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