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Distance 
  – kan være en kompetence 

Arbejdsgiverne forlanger forandringsparathed af de ansatte. For at honorere det krav, 
er en vis distance til arbejdslivet en helt nødvendig kompetence i dagens arbejdsliv. 
Ergoterapeuten har talt med Gitten Hammerberg om et arbejdsliv i evig forandring
Af Lisbeth Maindal, journalist

Foto Lars Bahl

Reformen af det danske landkort er i fuld gang. Der skal ikke 
bare rokeres rundt på landets kommune- og amtsgrænser, 
men også på rigtig mange mennesker, ansat i det offentlige 
system.

Det er smertefrit at slå nogle streger på et kort, men om-
kostningsfuldt for de ansatte. For dem indebærer forandrin-
gen ikke kun, at de måske skal flytte sig fysisk fra en arbejds-
plads til en anden. De kommer også til at flytte rundt på de 
helt personlige grænser, når de skal håndtere den forandring, 
som reformen medfører i mange menneskers arbejdsliv i løbet 
af de næste to til tre år, inden kommunalreformen er fuldt 
gennemført i 2007.

- Mange står med usikkerheden lige nu. Men jeg synes, 
det er væsentlig at spørge, om kommunalreformen reelt er en 
større forandring, end de mange forandringer, de fleste ansat-
te i sundhedsvæsnet har oplevet igennem længere tid, siger 
Gitten Hammerberg, organisationskonsulent og ergoterapeut.

- For mig at se er spørgsmålet, om vi har nået en fase, hvor 
det begynder at gå op for folk, at forandringerne i arbejdslivet 
ikke holder op igen. De bliver simpelthen ved med at komme. 
Du kan heller ikke skifte job for at undgå det. For det sker 
overalt.

DEN NØDVENDIGE ROBUSTHED

Spørgsmålet er så, hvad man som ansat – og menneske - 
kan bruge den erkendelse til?

Et af Gitten Hammerbergs svar på det, er ganske enkelt, 
at man skal bruge den til at acceptere forandringen som et 
permanent vilkår og så indstille sig på at arbejde på de præ-
misser.

- Jeg vil faktisk formulere det sådan, at det er et kompeten-
cekrav i dag, at du kan klare forandringer. Derfor kan man og-
så sige, at arbejdslivet kræver, at vi kan håndtere det med en 
vis distance. Det vil med andre ord sige, at du som ansat skal 
kunne lægge tingene fra dig, og løse dem på de betingelser, 
politikerne har givet. Lad være med at forsøge at løse dem 
ti procent bedre end det er muligt. Det er helt nødvendigt at 
kunne acceptere at løse ting på et niveau, som du måske 
ikke ville have accepteret for ti år siden, uden at det ender i 
ligegladhed, siger hun.

- At komme igennem en forandring – og måske også den 
næste, giver også en robusthed til næste gang. Og det er en 
helt nødvendig robusthed i det moderne arbejdsliv, understre-
ger Gitten Hammerberg.

- Dem, der har meget svært ved at acceptere forandringer, 
som bliver ved med at være voldsomt påvirkede, og får svært 
ved at håndtere deres arbejde, det er dem, vi ser blive lang-
tidssygemeldt og måske ryge ud i en afskedigelsessag. For 
hverken arbejdsgivere, eller kolleger for den sags skyld, kan 
holde til, at man kæmper imod.

SKÆRP FAGLIGHEDEN 

Men selvom man er forberedt, rammer en kommunalreform 
alligevel ned i hverdagens tryghed. Det giver bekymring, 
skaber stress og usikkerhed, og giver nogle reaktioner på en 
arbejdsplads.

- Rigtig mange ergoterapeuter står midt i usikkerheden 
lige nu. Generelt tror jeg dog, at vi vil se, at ergoterapeuterne 
ikke er den faggruppe, der bliver den mest påvirkede medar-
bejdergruppe i kommunalreformen. For forandringens vinde 
kommer ikke til at blæse så hårdt på institutionsniveau, siger 
Gitten Hammerberg.

Hun peger på, at terapeuterne vil opleve kultursammenlæg-
ninger, delte institutioner og nye ledelser. Men sandsynligvis 
ikke mange fyringer.  

Forandring i forbindelse med reformen vil også vise sig i, at 
der kommer flere stillinger, hvor ergoterapeuter skal bevæge 
sig ind i plejen, arbejde tværfagligt og i vagter. 

- Set fra min stol, er ergoterapeutgruppen generelt god til 
at klare forandringer. Det kan dog være gruppens problem, at 
vi har et stort behov for at blive hørt og være topinformerede. 
Vi er vant til medindragelse og er ikke vant til at blive topledet. 
Vi går lidt mere i selvsving over procedurer end andre fag-
grupper, siger Gitten Hammerberg.

- Det er der styrke i! Det giver os dog også nogle pro-
blemer at slås med, som de andre faggrupper ikke har. For 
ergoterapeuternes krav til demokratiske beslutningsprocesser 
kan komme til at fylde så meget, at der bliver for lidt energi til 
at kvalitetsudvikle og holde fagligheden højt inden for de nye 
rammer.

Arbejdsliv
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KASTEBOLDE I ARBEJDSLIVET

Budskabet er altså klart fra Gitten Hammerberg: Forandringen 
er kommet for at blive, og det er nødvendigt at kunne håndte-
re dem, hvis man vil bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

- For 20 år siden var der en tendens til, at alle forandringer 
skete i samme takt for hele faggruppen. I dag er der uen-
deligt mange løsningsmodeller, for eksempel centralisering 
af ledelse og decentralisering af medarbejdere på samme 
arbejdsplads. Og vi har ingen eksperter, der kan give os den 
endelig sandhed. Det er den virkelighed, ergoterapeuter er 
kastebolde i, og det har en pris, siger Gitten Hammerberg.

- Bundlinien er i dag, at du skal kunne selv. Kan du ikke 
det, lever du i risikozonen for at blive en af dem, vi ser gå ned 
med flaget med stress og udbrændthed. Og i disse år sker 
der en tydelig marginalisering af dem, der ikke kan klare tem-
poet eller forandringer, forklarer hun. 

Kravet om forandringsparathed og arbejdsindsats fylder 
meget, og samtidig er der også privatlivet. Måske var du ikke 
tilfreds med din morgen med børnene, da du gik på arbejde i 
morges?

- Som mennesker lever vi hele tiden i en kværn, der påvir-

ker os, og vi lever mere og mere med en udbredt individua-
lisme, der både giver os mange muligheder, men også ansvar 
for alt der sker. (Se side 14), forklarer Gitten Hammerberg.

- På en eller anden måde lever mange af os i konstant 
overtræk. På de gode arbejdspladser ser jeg, at arbejdsgiver-
ne godt ved, at de udnytter medarbejdernes marginaler fuldt 
ud, og at der ikke er så meget at trække på, hvis noget går 
galt. Derfor sender de også folk hjem på orlov for eksempel 
i forbindelse med dødsfald. Det ses også på de politiker, der 
aftales lokalt på arbejdspladserne om sygeorlov, plejeorlov, 
individuelle løsninger, siger Gitten Hammerberg.

Hun ser en udbredt trend i, at arbejdsgiverne er mere flek-
sible. De ved også godt, at hvis man nægter en ramt medar-
bejder kompensation, så rejser der sig en storm. Det er også 
et image for arbejdspladsen: Her knokler vi, men vi støtter 
også, hvis der sker noget.

- Det er fint nok. Men det har en konsekvens og en pris. 
Nemlig at følelser kommer mere med på arbejde. Og hvis du 
ikke går ind i det sociale og er åben, så er der ikke meget 
plads til dig og respit til at bede dig fri, hvis du har behov. Det 
giver også en øget sårbarhed for den enkelte.                                            

- Jeg vil faktisk formulere det sådan, 

at det er et kompetencekrav i dag, 

at du skal kunne klare forandringer, 

siger Gitten Hammerberg.

LEDER AF FORANDRING – EN UDFORDRING

Når medarbejderne klager og spørger om det samme igen og 
igen ned i mindste detalje, kan det for lederen være fristende 
at feje dem af som besværlige og ufleksible. Men som leder 
kommer du længere ved at give plads til at få luftet bekymrin-
gerne. Det tager toppen af frygten og letter vejen til, at medar-
bejderne vælger at være medspillere frem for modspillere.
Gitten Hammerberg underviste i efteråret 2004 i forandringsle-
delse i tre af Etf’s regioner. Nogle af de input, hun gav lederne, 
var:
•  Huske at bag enhver kritik ligger en frustreret drøm. I den 

gemmer sig forslag til noget nyt, og det skal man som leder 
formå at få frem.

•  Som leder skal man selv ikke være offer for forandring – men 
medskaber.

•  Bliv ikke bange for medarbejdernes reaktioner, når du sprin-
ger nyheden om forandring. De skal have lov til at reagere 
umiddelbart.

•  Vær åben om din egen usikkerhed. Når lederen tør spille sin 
usikkerhed ud, ser man ofte, at medarbejderne så spiller sig 

selv på banen. For de ser, at alle er i samme båd, og at det 
kan betale sig at samarbejde.

•  Informer! Men kun så langt det holder. Vær ærlig og sig, at 
den meddelelse du giver i dag, måske er ændret i morgen.     

•  Giv plads til bekymringsmøder, hvor medarbejderne kan få 
luft.

•  Medarbejderne er primært optaget af de nære spørgsmål: 
Hvem bliver mine kolleger? Er der job til mig? Hvor skal vi 
være? Det er de helt nære ting, der har betydning. Tag dem 
alvorligt.

•  Husk at der i forandringer ligger en vældig kreativ kraft. Pak-
ker man det hele væk, går man glip af medarbejdernes krea-
tive ideer og løsningsforslag. Og det er noget ergoterapeuter 
som faggruppe er gode til at byde ind med.

•  Husk også, at selv positive forandringer, er forandring. Også 
her kan medarbejderne opleve usikkerhed og blive nervøse.

Se mere på www.etf.dk under ledelse. Her finder du et 
tema om forandringsledelse.

● ● ●
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Individualisering står i tidens tegn. For mennesker har det 
den berusende fordel, at du har et hav af valg og muligheder. 
Bagsiden af medaljen er til gengæld belastende: Når du selv 
har valget, har du også selv skylden, hvis det går galt.

Forskning viser, at det i dag er et grundvilkår, vi lever med, 
og at det er en væsentlig årsag til øget sygelighed og flere 
depressioner. 

Mister man job eller titel følger skamfuldheden som regel 
med oven i ulykken. Skamfuldheden hænger også sammen 
med, at det er din egen skyld, at du ikke levede op til dine 
egne forventninger til dig selv.

- Så en fyring på grund af reformen kan faktisk være lettere 
at tackle, fordi der er en forklaring, en knage at hænge ulykke 
på – end hvis du bliver fyret som den eneste på arbejdsplad-
sen, siger Gitten Hammerberg.

FAT I DE UNGE

Tendens med individualiseringen har mest fat i de unge, dem 
der har levet den største tid af deres liv i det såkaldte senmo-
derne samfund.

En undersøgelse viser for eksempel, at det, som unge stu-
derende definerer som deres trediestørste problem er, at de 
ikke lever op til deres egne forventninger. Dårlig økonomi er 
på førstepladsen, ensomhed på andenpladsen.

-  Det er også en virkelighed, CVU’ erne må have med ind i 
deres undervisning og den måde, de forholder sig til de unge 
studerende på. Det samme gælder de kliniske undervisere og 
ældre ergoterapeuter, der tager imod de unge ergoterapeuter, 
siger Gitten Hammerberg.                                              ●

Alt på et sølvfad  
       – på eget ansvar 
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Individualisering står højt i tidens tegn. 

For mennesker har det den berusende 

fordel, at der er et hav af muligheder. 

Den alvorlige ulempe er bare, at hvis du 

ikke får fat i den lokkende gulerod – så 

er det din egen skyld. For du når du selv 

har valget, har du også selv skylden, 

hvis det går galt.


