Ledelse af samproduktion i sundhedsvæsnet
Baggrund for projektet
Samproduktion, hvor borgerne selv bidrager til
målrealiseringen for offentligt finansierede ydelser, er
relevant i store dele af den offentlige sektor. Det er særligt
relevant på sundhedsområdet, hvor
rekrutteringsudfordringer, et stigende behandlingsbehov
og en orientering mod en ændret patientrolle,
nødvendiggør, at borgernes egne ressourcer kommer
mere i spil. Derfor iværksætter Kronprins Frederiks Center
for Offentlig Ledelse en indsats rettet mod ledelse af
samproduktion særligt i sundhedsvæsnet.
En omfangsrig litteratur har allerede påvist mange
potentialer ved samproduktion, hvor borgerne selv bliver
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en central del af løsningen på de opgaver, hvor den
offentlige sektor skaber individuel værdi. Det gælder fx på
folkeskoleområdet og i ældreplejen. For hospitalspatienter er der imidlertid stadig et potentiale for at
finde nye måder at tilskynde til denne vigtige samproduktion. Vi ved herunder alt for lidt om, hvordan
man ledelsesmæssigt kan understøtte samproduktion. Hvordan kan ledere på alle hierarkiske niveauer
fx understøtte patienterne selv i at mestre deres bidrag til at blive (og forblive) raske, og hvordan kan
lederne understøtte, at de sundhedsprofessionelle er klædt på til at inddrage patienterne bedst muligt?
Projektets formål og undersøgelsesmetode
Det centrale forskningsspørgsmål er, hvordan ledelse kan påvirke omfanget af samproduktion på
sundhedsområdet, og hvordan denne samproduktion i næste led kan bidrage til, at de vigtigste
målsætninger på sundhedsområdet i højere grad bliver realiseret. På den måde kan projektet på sigt
bidrage med viden om, hvordan patienterne hurtigere kommer tilbage på arbejdsmarkeret, får færre
sygedage og ikke bliver genindlagt. Det handler både om den enkelte patients livkvalitet og om at skabe
endnu større samfundsmæssig værdi i sundhedsvæsnet.
Samproduktion skal forstås ud fra både patienternes perspektiv og ved at undersøge de
fagprofessionelle medarbejderes oplevelse af barrierer og muligheder. Ledelse er relevant i forhold til
begge typer aktører, og det er især samspillet mellem dem, der vil være i fokus i projektet.
Projektet vil derfor benytte flere undersøgelsesmetoder, herunder spørgeskemaundersøgelser, surveyeksperimenter og registerdata.
Yderligere information om projektet
Projektet gennemføres på Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse i perioden 2022 til 2025.
Centerets ansvarlige for forskning i ledelse inden for sundhedsvæsnet, professor Christian Bøtcher
Jacobsen, står i spidsen for projektet. Forskningsprojektet vil blive gennemført i samarbejde med en
ph.d.-stipendiat, hvis det er muligt at rekruttere en kvalificeret medarbejder.

