
• Penge o g paSSIOn 
Livskvalitet. Arbejdskvalitet og livskvalitet gar hand i hand. Man kan ikke forbedre livskvaliteten 
for patienter og borg ere uden forst at forbedre livskvaliteten for de ansatte. I Los Angeles har 
man netop fejret de arbejdspladser, sam har forstaet dette budskab. 

Af Helle Hedegaard Hein 
Illustration: Gitte Skov 

Denne maneds indspark skrives fra den 
arlige Great Place to Work-konference, 
som afholdes af Great Place to Work Insti
tute, der hvert ar i samarbejde med tids
skriftet Fortune udncevner de 100 bedste 
arbejdspladser i USA. Pa vej til Los Ange
les, hvor dette ars konference afholdes, 
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skulle jeg igennem de amerikanske immi
grationsmyndigheders scedvanlige sp0rgs
mal om, hvad formalet med min rejse var. 
Jeg fortalte velvilligt, at jeg skulle deltage i 
en konference. »Om hvad?,« l0d det fra 
den uniformsklcedte mand. »Om gode 
arbejdspladser og om, hvad der motiverer 
medarbejdere.« »Penge,« l0d det t0rt. 
»Altid penge! Ellers kan du intet: Du kan 
ikke fa mad pa bordet, tag over hovedet 

eller rad til at have det sjovt i fritiden. « 
Mens manden stemplede ivrigt i mine 
papirer, kastede han sig ud i en lcengere 
redeg0relse om, hvorfor penge var det 
eneste svar pa, hvad der motiverer medar
bejdere. 

Min umiddelbare tanke var, at hvis man
den vitterligt kun var motiveret af penge, 
sa matte hans arbejdsdag vcere meget lang 



og kedelig og meget lidt motiverende: 
K0en bag mig voksede hastigt, sa jeg 
opgav at forts.:ette diskussionen. Men efter 
to dage i Los Angeles med indla::g fra nog
le af de amerikanske arbejdspladser, som 
har filet plads pa den eksklusive liste over 

»Gode led ere s0rger for at 
fjerne irritationsmomenter og 
andre distraherende faktorer, 
der forhindrer medarbejderne 
i at g0re de res bedste.« 
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de 100 bedste arbejdspladser i USA, er der 
ingen tvivl om, hvad jeg burde have sagt 
til manden. En af hovedpointerne pa kon
ferencen er nemlig, at de arbejdspladser, 
hvor meningen med arbejdet kan isoleres 
til medarbejdernes l0n og virksomhedens 
profit, er en arbejdsplads med store pro-

blemer. Ikke kun, fordi medarbejdernes 
trivsellider, men fordi virksomhedens 
kunder lider. Udgangspunktet er den 
gyldne trekant: Nar medarbejderne trives 
og har det godt, har kunderne det godt. 
Nar kunderne har det godt, har virksom
heden det godt. 

Men hvad er det for faktorer, der skaber 
den bedste arbejdsplads? Og hvad kan det 
danske sundhedsv.:esen l.:ere af amerikan
ske organisationer i bestr.:ebelserne pa at 
skabe de bedste arbejdspladser ikke kun til 
gla::de for medarbejderne, men ogsa for 
borgerne? Blandt de mange inspirerende 
opla::g har is.:er tre budskaber gaet igen 
som en r0d trad: 

• Man kan ikke skabe den bedste kvalitet 
og service for borgerne ( eller kunderne) 
uden f0rst at skabe den bedste arbejds
plads for de ansatte. Som lederen af et 
stort amerikansk hospital sagde: Man 
kan ikke forbedre livskvaliteten for pati
enter og borgere uden f0rst at forbedre 
livskvaliteten for de ansatte. Men det er 
sva::rt, for uanset om man er en privat 
eller en offentlig organisation, bliver 
man malt pa bundlinjen og pa nogle 
meget kvantitative data. Derfor har en 
del organisationer indf0rt et parallelt 
regnskab, hvor de f0rer regnskab med 
medarbejdernes lykkeindeks som et n0g
letal, der er mindst lige sa vigtigt som 
bundlinjen. 

• En god arbejdsplads forstar at inspirere, 
prim.:ert ved at formulere en menings
fyldt mission for arbejdet, som signale
rer, at der er en h0jere mening med 
arbejdet, som ikke bare kan isoleres til en 
bundlinje. Et meningsfyldt arbejde ska
ber motiverede medarbejdere. Et godt 
dansk eksempel er Plejehjemmet Lotte, 
hvor arbejdet udspringer af mottoet: Vi 
tror pa et liv f0r d0den! Sa enkelt og 
virkningsfuldt kan det g0res. Det efterla
der n.:eppe nogen medarbejder i tvivl 
om, at der er en h0jere mening med 
arbejdet, og at de hver is.:er bidrager til at 
g0re en forskel. 

• Gode ledere motiverer ikke deres medar
bejdere. Gode ledere ans.:etter de rigtige 

mennesker- dem, der er selv-motiveren
de- og sa S0rger de for at fjerne irrita
tionsmomenter og andre distraherende 
faktorer, der forhindrer medarbejderne i 
at g0re deres bedste og lykkes med deres 
arbejde. Ledelseils funktion er ikke at ga 
bagest med en pisk i handen, men at 
skabe rammer og ressourcer, hvor med
arbejderne kan lede sig selv og fokusere 
pa at g0re en forskel. 

Vores sundhedsvresen er fyldt med gode, 
flittige medarbejdere, som gerne vil bidra
ge og g0re en forskel. Det er derfor, de har 
s0gt ind i de fag, de arbejder indenfor. 
Problemet er blot, at det danske sund
hedsv.:esen i alt for lang tid har v.:eret 
skruet sammen pa en made, der kan g0re 
det endog meget sv.:ert at holde fokus pa 
den h0jere mening. I New Public Manage
ment-beva::gelsens hellige navn er en 0de
la::ggende flodb0lge af kontrolskabende 
teknologier igennem de sidste artier skyl
let ind over sundhedsv.:esenet og har fjer
net fokus fra den kerneopgave, der er kil
den til det meningsfulde arbejde og der
med til den st0rste motivation. 

Samtidig trrenger ledelseskompetencerne i 
sundhedsv.:esenet trods et stigende fokus 
pa lederuddannelse og lederrekruttering 
stadig til et solidt l0ft. Der er brug for 
mange flere ledere med evne, vilje og mod 
til at tra::de i karakter og s.:ette sig selv i 
spil og pa spil. Leclere, der t0r udfordre 
rammerne og ga nye veje i fors0get pa at 
fjerne forhindringerne for det menings
fulde arbejde for medarbejderne. Ellers er 
resultatet, at medarbejderne skal investere 
store m.:engder energi i at undga, at den 
indre flamme slukkes - energi, som kunne 
oms.:ettes til noget mere konstruktivt til 
gla::de for medarbejderne og til gl.:ede for 
patienter og borgere. Nar man pa et tids
punkt l0ber t0r for energi, og flammen 
slukkes, star man maske en dag og siger 
med fast stemme, at penge er det eneste, 
der motiverer en. Og sa har alle tabt. • 
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