
Peter Marckmann. Overlæge. Som læge bruger jeg
alt for meget tid på at orientere mig i patientoplys-
ninger på grund af Sundhedsplatformens hjælpelø-
se og ulogiske opbygning. 

Men ikke nok med det: Når jeg skal ind i systemet,
når jeg skal skifte mellem at se på indlagte og ambu-
lante patienter, når jeg skal ordinere medicin eller
blodprøver, og – allerværst – når jeg skal udskrive pa-
tienter og dokumentere deres aktuelle medicine-
ring, så kaster Sundhedsplatformen mig rundt i et
kafkask virvar af klik på tastaturet. 

Så skal jeg klikke af, at jeg er mig, selv om jeg lige
har kodet mig ind på computeren med mit person-
lige kodeord. Så skal jeg klikke af, at jeg mener det,
som jeg lige har noteret, og lige igen klikke af, at jeg
vil skrive under på, at jeg virkelig mener det. Så skal
jeg klikke af, at jeg seriøst mener, at jeg vil ændre do-
sis på noget medicin, som jeg lige har ændret dosis
af, hvorefter jeg lige skal klikke et ekstra par gange
for at acceptere og signere, at jeg faktisk stadig me-
ner det. 

Så skal jeg klikke mig ud af en advarsel mod at or-
dinere ny medicin, som kan skade fostre, selv om pa-
tienten er en 60-årig kvinde. 

Og ved udskrivelsen skal jeg klikke mange gange
for at drible uden om uendelige forhindringer og
fejlbeskeder for at nå frem til, at medicinen står kor-
rekt på den medicinliste, som patienten får med sig
hjem. 

Man bliver udmattet af alle de meningsløse og
tidsrøvende klik. 

Klik, klik, klik, klik, klik,
klik, klik og atter klik
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Tåbelige aktiviteter uden mening har alt for meget magt på offentlige og private
arbejdspladser landet over. Det mener blandt andre antropolog Dennis Nørmark

og filosof Anders Fogh Jensen, der kalder tendensen for pseudoarbejde. 
Mange giver dem ret. Statsministeren nævnte sågar problemet i sin åbningstale 

i Folketinget og varsler et opgør med tendensen.
Men hvad er pseudoarbejde? Vi har bedt læserne komme 
med eksempler på meningsløsheden fra deres arbejdsliv.

Anette Virenfeldt Damgaard. Sygeplejerske. Jeg ar-
bejder som sygeplejerske på en afdeling, der genop-
træner patienter med erhvervet hjerneskade. Under
hele genoptræningsforløbet skal vi to gange dagligt
lave toks-scoring, dvs. tidlig opsporing af kritisk syg-
dom. Det vil sige, at vi på alle patienter skal måle
blodtryk, temperatur, puls, respirationsfrekvens og
iltmætning to gange hver dag. Det er relevant i star-
ten af forløbet, men da mange af vores forløb kan
være mange uger lange, er det spild af tid at fortsæt-
te med dagligt, når patienterne bliver mere stabile.
Den tid kunne oplagt bruges på genoptræning i ste-
det. 

Vi har også mange patienter, der er på weekendor-
lov, hvor der ikke måles, og så når de kommer retur,
skal der atter måles. Grotesk. Det er arbejde, det er
svært at finde nogen mening i.

Unødvendige 
målinger dagligt

Anonym. Kommunalt ansat. I Københavns Kommu-
ne skulle 15 mellemledere have supervision i 5 timer
af et eksternt konsulentfirma til en samlet værdi af
ca. 150.000 kroner. En del af lederne ønskede ikke
denne supervision, men der var desværre ikke mu-
lighed for at vælge det fra. Så der sad altså ledere, der
ikke var motiveret, og fandt på pseudoindhold til
konsulenten for borgernes skattekroner. 

I samme forvaltning skulle samme 15 ledere på et
’lederkursus’. Som i ovenstående fortælling ønskede
nogle af dem ikke dette kursus, men her var desvær-
re heller ikke mulighed for at vælge det fra. Så der
sad igen ledere, der ikke var motiveret, og fandt på
indhold til konsulenten for borgernes skattekroner.

Pseudoindhold på
lederkurser

Anonym. Bibliotekar. I midten af nullerne fik vi ny
ledelse på biblioteket. Alt skulle laves om. Funktio-
nerne i stueetagen skulle flyttes til første sal og om-
vendt. 

Nyindretningen blev arrangeret af en gruppe fra
personalet uden særlige forudsætninger. Så sparede
vi dyre arkitekter. Op- og nedrykningen gav ingen
værdi eller udvikling, blot forandring for forandrin-
gens skyld. 

Personalet kom på kursus hos en branchefrem-
med konsulent, hvor vi lærte at tænke positivt. Kritik
var dermed bandlyst som negativt brok. 

Afdelingerne blev til teams med indforståede nav-
ne, og positivt nysprog blev indført. Problemer blev
til udfordringer.

Organisationen ændres ca. hvert 5. år, med kon-
torrokader og flytning af skillevægge. Da der er et
begrænset antal muligheder for at lave nye organi-
sationsformer, oplever de ældre medarbejdere, at
det er den samme plan som for fire ændringer siden
– bare med nyt navn.

Da bibliotekernes udlån faldt, satte vi dertil gang i
forskellige arrangementer: erindringscafé, strikke-
café, akvarelmaling, filmklub, sangaften. Alt sam-
men godt nok, men det eksisterede i forvejen i kom-
munens kulturhus og pensionistcentre. 

Ligesom vi tager imod brevstemmer, som også fo-
regår på kommunens rådhus tæt på biblioteket. Alt-
så konkurrerer vi med os selv og har dobbeltarbejde
uden værdiforøgelse. 

Aktiviteterne tælles og indberettes årligt som legi-
timering for biblioteket.

Uendelige 
omrokeringer 

Anonym. Kommunikationsmedarbejder. Så det ske-
te i de dage, at salgsdirektøren og markedsførings-
chefen kom til MIG, lille mig i mit første rigtige vok-
senjob, med en umådelig vigtig og omfattende op-
gave: At udarbejde en udførlig markedsføringsstra-
tegi, der skulle ’bridge’ salgsafdelingen med marke-
tingafdelingen i en overordnet B2B-plan og sikre, at
vi som et af Danmarks større mediehuse skulle stå
endnu tættere og endnu stærkere »derude i marke-
det«. Godt så. 

De næste uger (nætter inklusive) gik med at kort-
lægge strategiske kommunikationskanaler, værdi-
sæt, kunderejser og forslag til, hvordan B2B-planen i
vores biks på lidt under 400 mand ville se ud, når jeg
fik lov til at rulle dette store livsværk ud. Hvor skulle
jeg bevise min kærlighed, engagement, og hvor ville
jeg leve lykkeligt til mine dages ende i det forhold,
der efter alt mit hårde arbejde og slid ville gengælde
min hengivenhed med ros og måske en lille bitte
fast stilling på sigt. Suk. Jeg var som fanget i en Dani-
elle Steel-roman. 

Da dagen for præsentationen af ugers slid kom, og
jeg skulle præsentere den 35 sider lange PowerPoint,
lød teksten på første slide således (I kid you not): 

»OPGAVEN: Præsentere de overordnede rammer
for en fremadrettet MF-plan + implementering.

STEP 1: Godkendelse af de overordnede rammer
(fælles, strategisk udgangspunkt for salg og marke-
ting) baseret på eksisterende strategier. 

STEP 2: Implementering af godkendt plan«.
Jeg havde endda sat et billede ind på første side af

powerpointpræsentationen, der viste en kinesisk
fortune cookie med følgende tekst på det lille papir,
der gemte sig inde i kagen: »A plan you have been
working on for a long time is beginning to take sha-
pe«. Det viser, at jeg også har humor inde bag mit el-
lers alvorlige, datadrevne og resultatskabende ydre,
tænkte jeg for mig selv.

Resultatet af min +60-minutters præsentation
blev, at de to mellemledere først kiggede på hinan-
den, så på mig og blev enige om følgende:

»Lad os starte med at få optimeret teksten på vores
B2B -hjemmesides landingside. Så kan vi altid kigge

på det andet bagefter«.
Man siger, at kærlighed gør blind. Og
først nu kan jeg forstå, at skår i glæden

også kan kaldes pseudoarbejde. Min
stilling blev da forlænget. Men på

nogle dage føles det, som om vi er
blevet et gammelt ægtepar. Sex fo-
rekommer nu kun om torsdagen
(kagedag i kantinen). 

35 siders
PowerPoint

Anonym. Ledelsessekretær. Jeg er ansat i staten, og
her har jeg gennem mere end 20 år oplevet mange
eksempler på pseudoarbejde. For blot at nævne et
par stykker: Ved en af de såkaldt kreative uddannel-
sesinstitutioner blev stort set samme funktion ud-
ført tre gange: Afdelingssekretæren indberettede
hver måned afdelingens driftsudgifter til institut-
sekretæren, der registrerede præcis samme udgifter
i et tilsvarende excelark, hvorpå det sendtes videre
til økonomicenteret, hvor det igen blev registreret. 

Et andet eksempel er de talrige konsulentforløb,
man som statsansat skal igennem på årlig basis. Her
bruges minimum en hel dag på at brainstorme
samt definere med henblik på at nå frem til eksem-
pelvis: Hvordan vi vil bidrage til en fortsat god un-
derstøttelse af det videnskabelige personale. 

Det hele skrives ned på store ark, som rulles sam-
men og sættes i et hjørne, hvor det samler støv og al-
drig bliver brugt til noget som helst.

Registrering af 
arbejde i tre akter

Anonym. Gymnasielærer. Jeg arbejder som under-
viser på et gymnasium i provinsen, hvor it-afdelin-
gen netop har meldt ud på intranettet, at vores så-
kaldte learning management-system skifter udseen-
de i brugergrænsefladen – får et nyt ’skin’ – og at alle
underviserne vil blive informeret om ændringen
igen på et senere tidspunkt. Der er ikke behov for
ændringen, og færre og færre bruger systemet, som
alligevel er for rigidt og utilstrækkeligt til formålet
at vidensdele og formidle læring. Så gik der tid i it-af-
delingen med det, og en masse andre medarbejdere
i organisationen bliver generet af en ændring, som
hverken er ønsket eller nødvendig. 

It-afdelingen 
spilder alles tid

Anonym. Sygeplejerske. Jeg arbejder som sygeple-
jerske i en større kommune i en afdeling, hvor vi har
ambulant behandling af mennesker med sindslidel-
se og misbrug. Vi arbejder tværfagligt med samtaler,
medicinsk behandling og hjælp og støtte til livet, så-
som at holde sin lejlighed, økonomi, følge til møder
med jobcenter osv.

Alt dette skal dokumenteres. I vores kommunes
ældre-handikap-afdeling har man lavet sit helt eget
elektroniske journalsystem, hvor vi skal beskrive al-
le ’indsatser’, dvs. hvad vi har tænkt os at gøre for og
med borgeren. Det har vist sig, at det ikke er helt så
simpelt at skabe et elektronisk journalsystem. Vi har
været i gang i fire år nu, og der tilføjes og justeres
fortsat i funktionerne med det resultat, at ’reglerne’
for, hvordan der dokumenteres, ændres igen og igen
– med det resultat, at det er virkelig vanskeligt at fin-
de ud af, hvad der er den nyeste gældende regel.

En af reglerne er, at vi skal notere vores forventede
tidsforbrug, dvs. at jeg skal sjusse mig til, hvor man-
ge minutter jeg i gennemsnit per uge bruger på at
tale om misbrug eller på at bære skrald ud eller løse
konflikter i familien eller på at lytte til de tunge ople-
velser i et liv med store problemer. Planen er, at for-
valtningen på sigt skal bruge disse angivelser af tids-
forbrug til at økonomistyre tildelingen af ressour-
cer. Det lyder smart, især hvis man tror, at arbejde
med mennesker med mange traumer i rygsækken
kan planlægges i detaljer på denne måde. Det er
spild af tid at sidde og gætte sig frem til, hvor lang
tid en samtale vil vare med et menneske, som nogle
gange er klar til at arbejde med sine problemer – og
andre gange ikke er til at finde, fordi misbruget har
taget over. Vi bruger tid, som vi kunne have haft
sammen med vores brugere, til gætterier uden sam-
menhæng med virkeligheden.

Gætterier langt
fra virkeligheden

Ulrik Højland. Politiet. Jeg er ansat i en efterforsk-
ningsafdeling i politiet, nærmere betegnet afdeling
for økonomisk kriminalitet i Syd- og Sønderjyllands
politikreds. I øjeblikket har vi i afdelingen en under-
slæbssag, hvor en person er sigtet for i 508 tilfælde
at have tilegnet sig penge, der ikke er hans egne.

Før i tiden lavede man sådan en sag som én sigtel-
se, og vi oprettede altså ét journalnummer i politiets
system, og ét journalnummer blev sendt i retten.

I de senere år er man i stedet begyndt at oprette et
journalnummer per tilfælde. Det vil sige, at vi i den-
ne sag skal oprette 508 journalnumre.

Årsagen til dette er, at man fra centralt hold udde-
ler penge til politikredsene, alt efter hvor mange sa-
ger (anmeldelser og sigtelser) de har lavet. Altså får
politikredsen 508 gange så mange penge ved at op-
rette et journalnummer på hvert forhold, end hvis
man kun oprettede ét journalnummer i alt. 

Hvor mange penge det drejer sig om, har jeg in-
gen anelse om, men åbenbart tilstrækkeligt med
penge, til at det kan betale sig at lukke en hel efter-
forskningsafdeling som vores ned i et par uger for at
oprette journalnumre. 

Syd- og Sønderjyllands politikreds er formentlig
ikke den eneste politikreds, hvor man gerne vil have
tildelt så mange penge som muligt, så rundtom-
kring i de andre kredse sidder man også og opretter
unødvendige journalnumre. 

Det i en tid, hvor politiet savner ressourcer. 
Da den samlede mængde af penge ikke bliver stør-

re ved oprettelsen af sagerne, så drejer det sig om et
nulsumsspil, hvor alle kredse forsøger at tage penge
fra hinanden ved at oprette unødvendige journal-
numre.

Journalnumre for
pengenes skyld

Pseudo
arbejde



TIDEN DER FORSVANDT



WHERE 
HAVE ALL 

THE 
HOURS 

GONE…?

• Ud af en arbejdsuge på 37 timer anvender 
pædagoger i daginstitutioner 23,7 timer sammen 
med børnene. 

• Fysio- og ergoterapeuter i ældreplejen bruger 18,9 
timer om ugen på at genoptræne de ældre. 

• Blandt sosu-assistenterne i ældreplejen er den 
såkaldte ansigt-til- ansigt-tid sammen med borgerne 
17,0 timer, mens sygeplejerskerne i ældreplejen 
bruger 16,3 timer. 

• Blandt socialrådgiverne pa ̊ børneomra ̊det er ansigt-
til-ansigt- tiden blot 13,6 timer om ugen. 



Antal flere i administrationen efter
kommunalreformen: 8500 + yderligere 8200 de 

seneste 15 år

Kilde: DR + Altinget + CEPOS 

Stigning i akademikere i kommunen fra 2007-2017: 6000 ansatte

I samme periode: 3700 færre lærere og 6700 færre pædagoger

+ en stigning på 86% de seneste 15 år

Administrativt ansatte i de danske regioner er siden 2007 
steget med: 29%

Ansatte i staten fra 2011-2022 er steget med 15.200 årsværk
- Hele stigningen er ansatte i administration og ledelse



BACKSTAGEARBEJDE ER 
ARBEJDE DER ALDRIG NÅR I 

MÅL

• Man kan altid indhente flere tal

• Man kan altid spørge endnu
flere interessenter

• Man kan altid kommunikere og
informere endnu mere

• Man kan altid opnå højere
sikkerhed

• Man kan altid udpege flere
aktiviteter der indikerer gode
resultater

• Man kan altid uddybe, skrive
flere sider, analysere
grundigere….



ALLE “SÆLGER” DERES FORETRUKNE
RATIONALITET

• Kommunikation

• Samarbejde på tværs

• Dokumentation

• Kvalitetssikring

• Udvikling

• Afvigelser og enkelte fejl

• Nyhedsbreve på 80 sider

• Omstruktureringer hvert 2. år

• Bureaukratisk stopklods

• Målekulturer

• Løsninger uden klart definerede problemer

• Obligatoriske regler for alle



ER DER ET BEHOV FOR DET HER?

Strategier, udviklingsplaner, kvalitetsdokumentation, visioner, missioner,
kernefortællinger, employer branding, værdisæt, trivselsprogrammer,
målsætninger, kompetenceudvikling, talentprogrammer, porteføljestyring,
målstyring, undersøgelser, mangfoldighedsprogrammer, processer,
puljeansøgninger, interessentanalyser, samskabelse, udviklingsprojekter,
risikohåndtering, kommunikationsstrategier, tidsregistrering, SoMe-
indsatser, kampagner, notater, sygefraværspolitikker, stresspolitikker,
borgerinddragelsesinitiativer, value propositions, afrapportering,
handleplaner, nyhedsbreve, arbejdsbeskrivelser, digitaliserings-indsats,
imageanalyse, evalueringer, kvalitetssikring, programmer, seminarer,
initiativer, oversigter, analyser….







FRIHED MED RAMMER

• Formål: Hvad laver vi her og hvilken værdi skaber vi. For hvem og hvordan

• Dine arbejdsopgaver skal pege i retningen af dette definerede formål og du 
skal kunne forstå dine arbejdsopgaver i relation til dette

• Uden personlige og organisatoriske ressourcer og evner til at udføre det 
formål er opgaven umulig – så disse skal afdækkes – er de til stede?

• Hvilke samarbejdsrelationer er essentielle for at det lykkes og hvordan skabes 
og vedligeholdes et incitament for at samarbejde?

• Kvalitet og værdi defineres af ledere og medarbejdere sammen – ikke af 
centralt bestemte procedurer



11. VIS MODSTAND I STEDET FOR 
BARE AT BROKKE JER



BOYKOT INITIATIVER HVIS FØLGENDE 
KRITERIER IKKE ER OPFYLDT

Det seneste initiativ ikke 
engang er blevet vurderet 

som fiasko eller succes

Der ikke er noget andet 
der fjernes (nyt ja, men i 

stedet for hvad)

Hvis der ikke er blevet 
lyttet ordentligt til 
fagpersonalet og 

”dialogmøder” og andet 
lyder som en skueproces 

Hvis ikke der er klare 
kriterier at måle succes 
og fiasko på i initiativet

Hvis et flertal ikke kan se 
at det nye initiativ med 
stor sandsynlighed vil 

forbedre noget



PRØV AT GØRE MINDRE

Når mistanken vækkes –
“dette læser de ikke, det 
skal ikke bruges til 
noget…”

Undersøgelse: Hvor
kommer behovet fra –
os selv, forvaltningen, 
ministeriet?

Hvorfor beder de om 
det – spørg direkte hos
kilden?

Uldent svar: prøv at 
begrænse det eller lad 
helt være og se hvad der 
sker



12. BEDRIV OPGAVEARKÆOLOGI
MED JERES MEDARBEJDERE



FÅ SAMLET TIL BUNKE
OG STIL SPØRGSMÅL

Hvem har bedt om det 
her?

Hvad er formålet med det 
her?

Kunne der være en mere 
“doven” version 

Hvad ville der ske hvis vi 
ikke gjorde noget?

Hvis vi virkelig skal, kan vi 
så begrænse det?



DER BRUGES OVER 2.000 ÅRSVÆRK 
PÅ SAMARBEJDSUDVALGSMØDER I 

DET OFFENTLIGE. 
EN REGION MED 27.000 ANSATTE 

HAR 170 SAMARBEJDSUDVALG

TIL SAMMENLIGNING HAR EN PRIVAT 
VIRKSOMHED PÅ SAMME STØRRELSE: 

3 UDVALG



HVORDAN IDENTIFICERER
MEDARBEJDERE PSEUDOARBEJDET?

• Arbejde som ingen reelt vil savne hvis det
ikke blev udført

• Arbejde som du ikke kunne drømme om 
betale andre for at udføre

• Arbejde som er tiltagende umuligt at 
forklare til andre

• Arbejde hvis værdiskabelse er meget
vanskelig at identificere

• Arbejdsopgaver der er gentagende men 
som aldrig evalueres eller diskuteres

• Arbejde med at producdere rapporter, 
skrive mails eller andet som man har en
velbegrundet mistanke om aldrig bliver
læst

• Arbejde som i virkeligheden gøres for at 
minimere skadevirkningerne af noget
andet man gjorde tidligere (på dagen)

• Arbejde man synes er absurd


