
Forandringer, ledelse og 
kerneopgaver 

Direktør Eva Zeuthen Bentsen 

Gentofte Hospital 



Månedsvis sammenligning af sygefravær på  
Gentofte Hospital 2010-2012 

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

2010 5,35 5,67 5,19 3,83 3,88 4,84 3,72 4,18 4,8 4,59 5,29 5,05

2011 5,6 4,91 5,16 3,66 3,56 3,11 3 3,16 3,44 3,73 4,46 4,37

2012 4,43 4,67 4,37 3,04
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15% fald i sygefravær 

• Samtaler efter 6 fraværsdage i en periode på 6 
måneder 

• Alle kaldes til samtale 

• Der følges op på disse samtaler 

 

Men; sygefravær er kun en del af billedet.. 
Organisatorisk transformation handler om 
mange ting: 



Forandringer og værktøjer 

 

• Arbejdskraft – hvordan betragter vi denne? 

• Teknologi – hvordan bruger vi denne? 

• Ledelse og kultur – hvilken type ledelse driver 
vi og hvordan bringer vi indhold ind i 
kerneopgaven? 

 



Arbejdskraft 
Konkurrence/Privat Monopol/Offentlig 

Løn Fri løndannelse inden for 
aftalte rammer 
Ikke offentlig gjort løn 

Tradition: 
Fast regulering – men ny 
løn 
Mulighed: 
Omfordeling af lønbudget 
Fleksible ansættelser 

Personalepleje Hyppig – fokus på individet Knap – fokus på kollektivet 

Udbud Egne uddannelser 
Ingen standardisering 

Tradition: 
Etablerede uddannelser 
Mulighed: 
Ufaglærte, studenter, 
andre uddannelser 

Ledelsesuddannelse Multipel: 
Egen og tilpasset 
Business Schools (andre 
brancher) 

Tradition: 
Ekstern men specifik 
offentlig 
Monofaglig 
 



Myte/sandhed? 

• Vi har ”ret” til at melde os syge 
• Vi accepterer bad performance 
• Vi har for meget at lave 
• Det er altid de andres skyld 
• Vi er dårligt lønnede i forhold til det private 
• Vi får ikke noget ledelsesuddannelse 
• Vi ved ikke hvad ledelsen laver 
• Vi har ingen personalegoder 
 

 

 



Teknologi  

Konkurrence /Privat 
 

Monopol/Offentlig 

Fysiske rammer Bestemt af indtjening og 
konkurrencesituation 

Historisk, forhandlet, 
statusbetinget og politisk 
positioneret 

Teknologisk innovation Drevet af kunde og 
indtjeningshensyn 

Drevet af produktion og 
faggrupperationalitet 

Teknologi - digitalisering Markedsdrevet Forhandles, godkendes 
politisk, mange 
sikkerhedskrav 



Myte/sandhed? 

• De andre har guldhaner ved vasken 

• I det private har de meget bedre rammer 

• Vi kan ikke flytte ressourcer til renovering 

• Vi vil hellere have ”hænder” end ”vægge” 

• Hver faggruppe har brug for deres eget 
system? 

 



Hvordan driver vi ledelse og hvordan 
sikrer vi fokus på kerneopgaven? 

• Fokus på fagligheden – sårpleje, vask, omsorg 
etc – også i praksis 

• Fokus på håndtering af omgivelser – 
pårørende etc 

• Fokus på det politiske aspekt og de politiske 
krav 

• Fokus på ansvaret og innovationen 




