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1. ”For at forstå mig,
må du sluge en verden”

Den indiske forfatter Salman Rushdie er mest kendt for at have en
islamistisk dødsdom (en fatwa) hængende over hovedet efter at have
skrevet romanen ”De sataniske vers” i 1988.
Han har også skrevet andre romaner. I 1981 skrev han
”Midnatsbørn”, som handler om indiske børn, der blev født ved
midnat d. 15. august 1947 – præcist det tidspunkt, hvor Indien blev
uafhængig efter at have været en britisk kolonimagt.
Handlingen i bogen må man selv læse sig til. Jeg vil nøjes med at
citere bogens hovedperson, Saleem Sinai. der sidst i bogen siger: ”For
at forstå mig, må du sluge en verden”.
Han har selvfølgelig ret. Jeg kom i tanker om citatet, da jeg arbejdede
med teksterne i dette papir og anstrengte mig for at forstå Kirurgisk
Terapiafsnits måde at arbejde på. Da jeg læste ”Midnatsbørn”, kom
jeg til at holde af Saleem Sinai for hans krav til læseren. Jeg tror, at KT
kræver det samme af dem, der vil forstå, hvordan de arbejder..
Undervejs i mit arbejde opdagede jeg, at KT stiller samme krav til sig
selv, når det gælder patienter og behandling og alt det andet, de
beskæftiger sig med. Det er da noget…!

Jens Peter
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2. Indledning

En god opgave!
Tak for invitationen til at arbejde med Kirurgisk Terapiafsnits måde at
arbejde på! Opgaven har været – og er stadig – forrygende
spændende. Jo mere, jeg fordyber mig i den, jo mere udfordrende og
facetteret bliver den.
Jeg har skrevet en række – meget forskellige – tekster med vidt
forskellige perspektiver. Jeg kan sagtens forstå, hvis nogen vil mene,
at teksterne er for langt fra hinanden, og at spredningen af dem er
lidt mærkelig. Det får så være… For mig er der en rød tråd og en
forbindelse mellem dem. Men man kan vælge at læse teksterne i
rækkefølge eller plukke et par stykker ud.
Der er nok nogle stykker, der vil mene, at jeg kommer ind på de
samme emner flere gange. Jeg skynder mig at sige, at det mener jeg
også selv. Det er den uundgåelige konsekvens af at skrive – som jeg
har gjort – med perspektiverne som styrende faktor. Sådan er det
bare…
Der kommer hele tiden mere at skrive om…
Jeg var med på sidelinjen, da der blev lavet animationsfilm i
forbindelse med hofteoperationer. Så mit bekendtskab med KT er
ikke nyt. I løbet af foråret 2013 er jeg blevet inviteret til KT møder og
fået mulighed for at snakke med mange medarbejdere. Men jeg er
også dukket op uanmeldt, når jeg alligevel havde et ærinde i
Silkeborg, og jeg har talt med KT medarbejdere og andre
medarbejdere i Center for Planlagt Kirurgi, når jeg har mødt dem ved
andre lejligheder. Desuden har jeg deltaget som facilitator ved to
workshops i forbindelse med det igangværende skulderprojekt.
Selvfølgelig har jeg også talt med KT’s ledelse om opgaven, men
teksterne bygger på den brede vifte af aftalte og ikke-aftalte
samtaler, jeg har haft med medarbejderne – og først og fremmest det
jeg har drøftet med dem midt i KT’s egen praksis på hjemmebane.
Jeg vil gerne indrømme, at KT’s arbejde bliver mere og mere
interessant, jo mere i dybden, jeg kommer med det. Ikke mindst, fordi
jeg er overbevist om, at KT kan og gør noget, som er noget af det
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mest elegante innovationsarbejde, jeg har set. Og fordi det
forekommer så naturligt, når det foregår. Men der kommer også et
tidspunkt, hvor det bliver nødvendigt at sætte et (foreløbigt)
punktum. Nu er det så sat. Foreløbigt,…altså!
Ingen faste definitioner
I teksterne forsøger jeg mig med nogle forskellige perspektiver, som
jeg håber, kan åbne for debat og fortsat udvikling.
Den danske filosof K.E. Løgstrup brugte formuleringen: ”Hvad der
vindes ved definition, tabes i anvendelighed”. Han mente, at man kan
definere sig frem til udsagn så klare og intuitivt rigtige, at de ikke kan
bruges til andet end at bekræfte sig selv1.
Jeg låner Løgstrups formulering, fordi jeg på forhånd vil gøre det klart,
at jeg ikke kan og jeg ikke vil komme med nogen færdige definitioner.
Den opgave, jeg har fået, har jeg gjort mit bedste for at besvare –
hvad opgaven går ud på, kommer jeg ind på i det næste afsnit.
Innovation – eller?
I teksterne bruger jeg ordet innovation mange gange. Det er ikke min
opfattelse, at KT bruger ordet internt, og det er heller ikke
nødvendigt. Det kunne hedde så meget andet, og det gør det jo under
alle omstændigheder altid i arbejdet med patienter. Innovation er et
ligegyldigt ord, når man plages af hofte-, ryg-, skulder-, knæ- og andre
smerter. Når jeg bruger det, skyldes det, at jeg er vant til at bruge det
i mit daglige arbejde.
Ingen medarbejdercitater
Jeg har talt med mange medarbejdere i KT. Nogle har jeg talt med
mange gange. Der ville være en masse gode og tankevækkende
udtalelser at citere – men jeg har valgt at lade være. Teksterne er
skrevet med henblik på, at medarbejdere i KT læser dem, og jeg tror,
at citater fra dem selv kunne forstyrre deres læsning.
De engelske ord
Nogle vil måske snuble over de engelske ord og begreber, jeg citerer
undervejs. I en del tilfælde har jeg oversat dem til dansk. I andre
tilfælde har jeg vurderet, at ordene ville være kendt af de fleste eller
at det vil ændre på meningen, hvis jeg oversatte til dansk. Hvis der
alligevel skulle være brug for oversættelser, står jeg til rådighed.

1

K.E. Løgstrup, ”Den etiske fordring”
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Beskrivelse og vurdering
Jeg har bestræbt mig på mest at holde mig til beskrivelser og afholde
mig fra vurderinger. Det er en øvelse hver gang, jeg forsøger mig. Hvis
det lykkes, er jeg glad. Når det ikke lykkes, ved jeg, at jeg skal øve mig
noget mere. For jeg tror mest på beskrivelser som dem, der giver
mest udbytte. Vurderinger vækker bare andres vurderinger, og så kan
vi stå og kaste vurderinger efter hinanden, mens verden fortsætter
sin gang uden vores medvirken.
En indrømmelse
Det er faktisk først under skrivearbejdet, hvor jeg har gennemgået
mine noter nogle gange, at det er gået op for mig, hvor meget tid
ledere og medarbejdere har sat af til at snakke med mig. Det har
været en fornøjelse – 1000 tak for det!!
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3. Hvad er det, vi gør
- og bliver vi
det ’normale’?

Opgaven og motivationen
Kirurgisk Terapiafsnit stillede mig et forslag tidligt i foråret 2013:
Kunne vi samarbejde om at finde ud af, hvordan KT arbejder, når der
arbejdes med projekter, det vil sige med udvikling? Er det umagen
værd at forsøge at lave en beskrivelse af de arbejdsmetoder, de
bruger, når de udretter noget – det vil sige, når de sætter deres
fodspor i ny jord?
Svaret var – og er - ja til begge dele. Men hvorfor bruge kræfter på at
beskrive det, man gør, når det nu går så godt? Det er prisværdigt at
kigge sig selv i kortene, skaffe sig et større udsyn og søge forbedringer
af egen indsats. Det er en fin motivation og umagen værd i sig selv.
Jeg tror, der er en motivation mere, som i første omgang ikke er nær
så synlig som den første.
KT er en enhed og optræder i høj grad som enhed. Men de er også en
del af et større miljø på Hospitalsenhed Midt i Silkeborg – og de er en
del af et sammenbragt terapimiljø i Silkeborg og Viborg. KT nyder
anseelse mange steder i sundhedsverdenen. For ledelsen af de
samlede miljøer kan der være en indlysende interesse i at finde ud af,
om KT’s succes med innovationsarbejde kan sprede sig – eller ’bare’
om deres erfaringer kan anvendes andre steder.
Motivation nummer to vil så være at finde ud af, om de normer, der
er udviklet og bruges af KT, kan gøres tilgængelige for andre – og i
sidste ende bruges af andre.
Integreret innovation?
Jeg har brugt dette begreb på forsiden, fordi det er så karakteristisk
for KT, at deres innovationsarbejde er dybt integreret i dagligdagen,
dvs.: i samspil med andre fag, i samarbejdet med patienter og i
mange andre henseender.
Men… jeg har bevidst brugt spørgsmålstegnet, for jeg tror egentlig
ikke, at det i ret mange tilfælde giver mening at klistre en betegnelse
på innovationsarbejde. Det er heller ikke sikkert, at det i dette
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tilfælde giver mening for KT’s medarbejdere, og så vil jeg opfordre til,
at man lader være med at bruge den.
Spotlight + lanterne = fyrtårn?
KT er som afsnit i stand til at fokusere skarpt på en enkelt
problemstilling eller arbejdsopgave. Det kan man kalde at arbejde
som et spotlight. Samtidig er afsnittet generelt orienteret mod
omverdenen, den nære faglige omverden og patienterne og deres
omverden. Det er at arbejde som en lanterne, der lyser op omkring
sig.
Når man både kan arbejde som spotlight og som lanterne på en gang
– er man så et fyrtårn, der gør begge dele?
”Nobody wants to be needy”
Jennie Winhall, der er strategisk leder i non-profitvirksomheden
Participle Ltd. I London, skrev i 2008 et sundhedsmanifest kaldet
Beveridge 4.0 (opkaldt efter ’grundlæggeren’ af den britiske
velfærdsmodel, William Beveridge)2. Manifestet er siden brugt i
mange sammenhænge i det britiske sundhedsvæsen. Jennie Winhall
skriver blandet andet, at vi må lægge vores sundhedsvæsen og vores
ydelser til rette efter den helt basale kendsgerning, at ”nobody wants
to be needy” ingen ønsker sig at have brug for hjælp.
Det er min klare opfattelse, at KT bruger denne holdning som
grundlag for deres arbejde med patienter og behandling.

2

Manifestet kan downloades fra denne adresse:
http://www.participle.net/images/uploads/Bev_4_final.pdf
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4. Pippilotta Viktualia
Rullegardinia Krusemynta
Efraimsdotter Långstrump
principper

Kært barn har mange navne og
mange principper. I børnehaver
bruger man mest Pippis princip om,
at hvis man er rigtig stærk, skal man
også være rigtig god.
Det princip kan vi godt overlade til
børnehaverne. Jeg tror, at to andre Pippi-principper er mere
relevante, når man skal prøve at beskrive, hvad KT gør:
”Jeg har aldrig
prøvet det før,
så det kan jeg godt”
og
”At være i Paradis
betyder, at man kan
nyde goderne
uden at være overvåget af voksne”3
Pippi har selv brugt dem mange gange. Det første har hun
demonstreret, når hun, med egne ord, ”har været i slagsmål med en
negerbokser i Shanghai, ryddet en havneknejpe i Santiago, kæmpet
med en boaslange i Indien, spist æg med skal og fluesvamp uden at
dø” – og meget mere.
Jeg er overbevist om, at medarbejderne i KT kan nikke genkendende
til begge principper i deres næsten sammensmeltede dagligdag og
udviklingsarbejde.
I Pippi-bøgerne står hendes principper altid overfor de principper,
som hendes venner, Tommy og Annika, værner om. Tommy-ogAnnika principperne er:
3

A. Lindgren, ”Pippi Langstrømpe”, 1945, ”Pippi går om bord”, 1946 og, ”Pippi på de syv have”,
1948
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•
•
•

”det er bedst, når der er en voksen i nærheden, som siger,
hvilken leg, vi skal lege”,
”der sker ikke noget slemt, når vi gør, som vi tror vi skal” og
”vi må hellere vente på autoriteternes godkendelse, før vi gør
noget, for autoriteterne ved bedst”.

Pippi’s principper vinder altid i bøgerne – somme tider med nogle
store omkostninger, men om ikke andet, så fører de til ny viden, også
hos autoriteterne.
Paradoks og disciplin
Der er også et skær af Tommy-og-Annika principper i KT. Det ser ud
som et paradoks. Kan man på den ene side være Pippi og på den
anden side Tommy og Annika på en gang? Svaret må vel være, at ja,
det kan man åbenbart, når bare man holder sig på autoriteternes
faste grund.
KT formår at holde balancen, at være både indenfor og udenfor
normerne på en gang. For mig ser det ud som om, at det lykkes, fordi
KT også formår at flytte autoriteterne – og at slå til, når autoriteterne
selv flytter sig eller giver stikord til ændringer. Det kræver en høj grad
af disciplin, og den findes i KT. Det kræver også et højt beredskab, og
det er let at fornemme, at KT nærmest sitrer af beredskab.
Jeg vil godt vove den påstand, at KT har et meget stort potentiale som
nødvendige fornyere af tankegang og praksis i det danske
sundhedsvæsen – og at en del af dette potentiale udnyttes.
I betragtning af potentialet – og beredskabet – kan man naturligvis
spørge, om det er umagen værd at holde balancen og disciplinen?
Skal man give efter for beredskabets udfordring og risikere at miste
balancen, i hvert fald en gang i mellem?
Spørgsmålene er hverken enkle eller lette at svare på. For med i
billedet hører også, at KT i meget stort omfang er i stand til at bevæge
både patienters og andre sundhedsfaglige gruppers forståelse af
sundhedsarbejde. Det kan lade sig gøre, fordi KT placerer sig i midten
af sundhedsarbejdet. Der kan også være meget at hente i tilliden hos
patienterne, fordi de hos KT oplever et kvalitetsniveau, de ellers ikke
har fundet i andre dele af sundhedssystemet.
Men rammerne i sundhedsvæsenet ændrer sig også…
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KT i det store billede?
Sundhedsvæsenet er på kanten af – eller allerede i gang med - større
systemændringer. Spørgsmålet er, hvordan KT ser sig selv i dette
billede. Er KT den eksperimenterende enhed, der trækker sine
samarbejdspartnere med i forsøg med systemændringer på de
områder, hvor det giver mening? Eller er KT den enhed, der ligger i
kølvandsstriben og er de hurtigste til at gribe bolden, når den viser
sig? Eller veksler KT mellem de to positioner? Der er ikke
nødvendigvis tale om modsætninger.
Det er efterhånden god sædvane at stille sig selv spørgsmålet:
Gør vi det, vi siger, vi gør?
I KT’s ånd vil det være lige så god sædvane at stille sig selv
spørgsmålet:
Gør vi det, vi siger, vi vil gøre?
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5. At sætte normer
- for sig selv
og for flere

Innovationsarbejdets udviklingsspiral
Når man arbejder med innovation, starter man som oftest med en
tanke om, at noget kunne være anderledes og fungere bedre, end det
man gør nu. Det starter småt og udvikler sig efterhånden – hurtigt
eller langsomt – til noget, der må prøves af. Det der viser sig at virke,
må gøres mere solidt. Det skal kunne holde til noget i praksis.
Efterhånden som det nye viser sig at holde vand – det virker! – vokser
også visheden for, at det nye kan erstatte noget, der ellers er blevet
betragtet som god latin.
Mens man arbejder på udviklingen, støtter man sig stadig til billedet
af den nye praksis som en god ’next practice’ – morgendagens praksis
begynder at tage form. Jeg vil her springe over de besværligheder,
tilbageslag og nødvendige ændringer, som ethvert
innovationsarbejde vil støde ind i. De kan være svære at tumle, men i
mange tilfælde er de med til at give ’next practice’ større
bæredygtighed og modstandskraft.
Mange vil med god ret være tilfredse, hvis det nye viser sig at virke og
give mening i den dagligdag, hvor det opstod. Det er stort i sig selv, at
noget kan bevæge sig fra at være et billede på morgendagens praksis
til at være en ny ’good practice’: det nye, der nu er blevet det
normale hos os selv.
Andre – der måske slet ikke har været med til at trække det
besværlige læs undervejs – bliver inspireret og får tanken om, at det
nye også kan finde anvendelse på en måde, så flere får gavn af det
nye. Måske kan det nye også gøre en masse nytte på helt andre
arbejdsområder, hvor andre faggrupper tager det til sig i nye
udformninger.
Hele denne proces fra den spæde start til daglig anvendelse og
spredning til andre områder er ikke noget, der kan planlægges fra den
ene ende til den anden. I processen bygges der hele tiden på det, der
er gjort og lært undervejs. Man fjerner sig ikke fra udgangspunktet,
men bygger rundt om det og ud fra det.
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Derfor bruger vi (i samarbejde med NESTA, den britiske nationale
innovationsfond) en figur til at illustrere det, at udgangspunktet hele
tiden er nærværende, samtidig med at der bygges videre på det:

1 Prompts

2 Proposals

6 Systemic
change

3 Prototypes

4 Sustaining

5 Scaling

Figuren er ikke tilfældigt valgt. Spiralen i figuren er en såkaldt
Nautilus-spiral, opkaldt efter Nautilus blæksprutten. Billedet viser en
gennemskåret konkylien, hvor man tydeligt kan se spiralen.
Nautilus-spiralen er
blevet et symbol på
selvorganisering og
evolution. Den kan ses
utallige steder i naturen
- i Nautilus
blækspruttens hus, der
har lagt navn til den; i
det mønster,
solsikkefrø danner i
blomsten; i den
organiserede lagdeling
af frø i fyrrekogler og mange andre steder. Den kaldes også den
gyldne spiral, fordi målene i den svarer til ’det gyldne snit’ som man
taler om i malerkunsten. Nautilus blækspruttens hus bliver hele tiden
bygget ud – rundt om kernen, hvor det hele startede. Foran Aarhus
Universitetshospital i Skejby står i øvrigt ”Nautilen”, en
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bronzeskulptur udført af kunstneren John Olsen, der viser et Nautilus
hus i kæmpestørrelse.
Vores Nautilus-figur er inddelt i felter med overskrifter, der svarer til
elementerne i innovationsarbejdet:

1. Prompt – anledningen, tanken om noget nyt, der kan forbedre
udbyttet af det vi har sat os for
2. Proposals – konkrete forslag, tanken som den kunne se ud, når
den bliver realiseret
3. Prototypes – første forsøg på at føre tanken ud i livet, eller
bare dele af den. Her skabes erfaringer.
4. Sustaining – arbejdet med at give det nye modstandskraft og
bæredygtighed
5. Scaling – udbredelse af det nye til andres arbejde og andre
organiseringer
6. Systemic Change – forandringer på overordnet niveau i
organisering. Nye overordnede mål og strategier som
konsekvens af innovationsresultater

KT i Nautilus-perspektiv
Fra 1. prompt til 4. sustaining
I min forståelse er KT’s indsats fokuseret på felterne 1.- 4. (Jeg går i et
andet tekstafsnit mere i dybden med, hvordan jeg tror, KT arbejder på
disse felter).

KT primær indsats
1 Prompts

2 Proposals

6 Systemic
change

3 Prototypes

4 Sustaining

5 Scaling
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KT har udviklet en arbejdskultur, hvor det er normalt at sætte nye
normer for eget arbejde gennem samarbejde.
Det må være en drøm for mange, at innovation skal blive en
integreret del af et arbejdsmiljø, en fast bestanddel af det daglige
arbejde på linje med andre gøremål. Jeg er ikke i tvivl om, at de kan se
sådan en drøm realiseret hos KT. Der er hos alle i afsnittet en
forståelse af, at innovationsarbejdet er en selvfølgelig del af den
indsats, der ydes. Det har samme vægt som det rutineprægede
arbejde.
En del medarbejdere søger specifikt ansættelse hos KT, fordi de har
hørt om afsnittets måde at arbejde med udvikling på. Hvis nogen
skulle spørge efter evidens for innovationsevne, så kan den findes
alene i det forhold, at KT ikke bare formår at arbejde innovativt, men
også formår at tiltrække fornyelse til innovationen gennem
rekruttering. Der er prestige forbundet med at arbejde hos KT – men
det er vigtigt at pointere, at prestigen er baseret på engagement og
ønsket om at se noget blive gjort til virkelighed, og ikke på status i et
fagligt hierarki. Vilje, kompetence og modstandskraft bliver løbende
fornyet. Det aftvinger respekt!

KT sekundær indsats

1 Prompts

2 Proposals

6 Systemic
change

3 Prototypes

4 Sustaining

5 Scaling
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5. Scaling
Scaling bliver ofte oversat til opskalering. Det er bare ikke en
dækkende oversættelse, for scaling er også andet og mere end
udrulning af samme procedurer til andre dele af organisationen.
Det vil være for fjollet at lave nogle nye nørdede ord for
variationerne, men i virkeligheden skulle man kunne snakke om
udskalering, indskalering, tværgående skalering og så videre.
Udbredelse foregår på mange leder og kanter og er kun i begrænset
omfang noget, der sker som følge af beslutninger hos den øverste
ledelse. Derfor fjerner jeg ’op-’ og bruger kun ’skalering’.
Udadtil virker det som om, KT kun beskæftiger sig med skalering i
begrænset omfang. Der er ikke nogen strategi for skalering i afsnittet.
Jeg tror, det hænger sammen med den måde, KT praktiserer
innovationsarbejde på. Innovationsarbejde kan kun finde sted med en
stor portion ydmyghed – overfor opgaver, overfor andres
arbejdsområder og overfor de patienter, man samarbejder med. I
KT’s udgave betyder ydmygheden, at man aldrig planlægger eller
lægger strategier på andres vegne. Jeg er aldrig stødt på udtalelser,
der tyder på, at KT har interesse i at blande sig i andres måder at gøre
tingene på. Alt foregår med en fast forankring i eget arbejde.
Intern skalering
Ydmygheden betyder dog ikke, at der ikke foregår skalering. Internt
sker der en udbredelse af innovation fra det ene specialiserede
fagområde til det andet: ”Hvis der er fornuft i at lægge arbejdet om i
forhold til skulderpatienter, skulle vi nok også overveje at gøre noget
lignende, når det drejer sig om hoftepatienter og rygpatienter.” Der
er en konstant udveksling om innovation mellem specialer og måder
at tilrettelægge arbejde på.
Ekstern skalering
Efterhånden som KT’s innovationsarbejde bliver kendt i professionelle
kredse og blandt borgere (ofte tidligere og kommende patienter),
stiger interessen for at høre mere om det – og helst fra dem, der er
involveret. KT er en udadvendt og aktiv deltager i arrangementer om
sundhedsinnovation fortæller gerne om aktuelle problemstillinger og
resultater. Men hvis deres primære interesse havde været at
markedsføre innovationsresultater, ville de for længst have
kalenderen besat med aftaler om foredrag og oplæg.
Når KT på opfordring fortæller om deres innovationsarbejde, smitter
engagementet og den direkte innovationstilgang til andre fagkolleger
og organisationer. Det er en indirekte form for skalering, som ikke
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desto mindre er særdeles effektiv. Den lader sig kun gøre, fordi
kolleger på andre hospitaler og klinikker bliver inspireret og i egen
interesse tager ideer og metoder til sig. Også når det gælder skalering
er ydmyghed en stærk faktor, som er medvirkende til at udbrede
innovation.
Andre regionale arbejdsområder kunne lære noget af denne
ydmyghed, som ikke må forveksles med skyhed! Der bliver lavet alt
for mange forsøg med udbredelse af succeshistorier – og intet tyder
på, at pralehistorier og andres succeser fremmer skalering af
innovation.
6. Systemic change
Begrebet betyder slet og ret ’ændring af systemer’ (og har ikke noget
tilfælles med den ’systemiske tilgang’, som nogle konsulentfirmaer
anvender).
Mit indtryk er, at ændringer af systemer ikke direkte spiller nogen
rolle i KT’s innovationstilgang. Jeg har ikke fundet nogen eksempler
på, at forslag om ændringer af praksis indeholder tanker om, hvorvidt
det også kunne være nyttigt med ændringer af systemer for at
fremme en ny praksis.
Til gengæld er der i KT også en parathed i forhold til
systemændringer, hvis oplægget kommer fra andre. Jeg har oplevet
det ved en enkelt lejlighed – en workshop for alle faggrupper
involveret i skulderbehandling. Her såvel som på en foregående
workshop med deltagelse af patienter og pårørende blev det
konstateret, at patienter bruger alt for lang tid på behandlinger hos
private fysioterapeuter efter henvisning fra praktiserende læge; på
passivitet eller tvivl om eget ansvar, når det viser sig at
behandlingerne ikke virker, på fornyet henvisning og fornyede
nyttesløse behandlinger; på alternative behandlingsformer m.v., indtil
de bliver henvist til hospital. Der kan nemt gå tre-fem år, inden de når
så langt. Det er for store omkostninger for patienten (og
vedkommendes omgivelser), har stor indflydelse på arbejdsevnen og
mod på livet. En overlæge foreslog på workshoppen for kliniske
medarbejdere, at man sprang den praktiserende læge over som
indgang til sundhedsvæsenet, i hvert fald når det gælder
skulderproblemer. En opsøgende fysioterapeut hos KT vil hurtigere
kunne visitere patienten til en relevant behandling.
Hvis dette forslag prøves af i praksis, vil der være tale om
systemændringer! Det samme gælder – i lille skala – hvis et andet
forslag fra workshoppen med patienter og pårørende prøves af. En
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ægtefælle til en patient havde ideer til en træningsapp til
mobiltelefoner, som kunne vejlede patienter i udførelsen af de
øvelser, de skal udføre for selv at tumle besvær og smerter ved
skulderskader. Han mente i øvrigt nok at kunne designe app’en selv.
Hvis han får tid til at lave udviklingsarbejdet, og hvis app’en tages i
anvendelse af flere af KT’s patienter, er der også tale om
systemændringer. Hospitalsvæsenet har kun i ganske få tilfælde brugt
frivilliges udvikling af produkter. Normalt vil man vælge at bede en
professionel leverandør af tilsvarende produkter om at udvikle ITbaserede produkter – forudsat, altså, at der er råd til det, og forudsat
at der afses udviklingstid hos personalet til at rådgive den private
virksomhed i deres arbejde. Det siger sig selv, at der vil være
indlysende fordele ved at bruge det kendskab til skulderproblemer,
som en pårørende gennem mange år har udviklet, samtidig med at
han bruger sin professionalisme og interesse fra arbejde i en ITvirksomhed. En app vil kunne være til rådighed på kort tid – ikke
mindst motiveret af, at den pårørendes ægtefælle har brug for den –
og der vil ikke være nævneværdige omkostninger forbundet med
udviklingen. Til overflod har denne pårørende et godt kendskab til
personalet og deres viden og holdninger.
Systemændringen her vil kort og godt bestå i, at sundhedssystemet
går uden for etablerede systemer og betjener sig af frivillig ekspertise
til at løse et problem, der normalt løses inden for lukkede cirkler. En
lille sag, men med store perspektiver – for hvad nu hvis andre
produkter også blev udviklet af frivillige og pårørende?! Så…hvad
venter vi på?
Selv om KT’s medarbejdere ikke selv tager initiativ til
systemændrende innovation, har de en stor åbenhed over for dem –
og viger ikke tilbage for at deltage, når og hvis andre udenfor deres
egen faggruppe eller system tager initiativet.
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6. Radikal innovation
eller
løbende forbedringer?

Når man taler om en organisations innovationsevne, vil der ofte blive
spurgt til, om den arbejder med radikal innovation eller inkrementel
innovation (løbende forbedringer). Langt hen ad vejen er det en falsk
problemstilling, fordi løbende forbedringer kan udvikle sig radikalt, og
radikal innovation kan miste pusten og ende som mindre forbedringer
– som kan være nyttige nok i det daglige arbejde.
Det kan alligevel være nyttigt at beskæftige sig med de to kategorier
af innovation, ikke mindst fordi de kan vise perspektiver i
innovationsarbejde, der ellers ikke kommer til syne.
Innovation Unit – tidligere mest kendt som den britiske
premierministers strategiske enhed (da Labour havde
regeringsmagten) har sammen med flere partnere arbejdet med
begrebet ’Radical Efficiency’. De har samlet en række eksempler på
innovationsarbejde, der er endt med radikale ændringer – og
tilsvarende eksempler på innovationsarbejde, der havde radikale
hensigter, men endte med mere beskedne resultater. Sammen med
andre partnere har de udgivet en rapport og en vejledning4
Rapporten indeholder analyser af mange forskellige typer
innovationsarbejde. Fra Australien kommer eksemplet med en nonprofit virksomhed, der driver Mental Health First Aid (en
førstehjælpsuddannelse i psykisk sygdom). Fra USA kommer
eksemplet med Chicago Police Department’s samarbejde med
lokalbefolkning om sociale problemer, og så videre. Eksemplerne
bliver analyseret efter den samme skabelon for at give et overblik,
sammenlignelighed og et indtryk af den store forskellighed.
Om skabelonen
Der er fire hovedelementer i skabelonen. De angiver, hvilke
perspektiver, der bliver brugt for at skabe ændringer:
4

Vejledning kan downloades fra:
http://www.innovationunit.org/sites/default/files/Radical%20efficiency%20%20a%20practical%20guide.pdf
Rapporten kan findes her: http://www.innovationunit.org/sites/default/files/radicalefficiency180610.pdf
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•
•
•
•

New insights – nye indsigter
New customers – nye typer kunder/målgrupper/patienter,
eller en ny opfattelse af dem.
New resources – nye ressourcer, eller ny anvendelse af
ressourcerne
New suppliers – nye leverandører til arbejdet

Man skal nok ikke hænge sig for meget i, om betegnelserne er de helt
rigtige, for skabelonen bliver brugt på kryds og tværs af den private
sektor, den offentlige sektor og den tredje sektor. Det vil nok være
mere relevant at tale om ’målgruppe’ eller ’partnere’ i stedet for
’customers’ og ’consumers’.

De to elementer, der er over den stiplede linje: new insights og new
customers, drejer sig begge om nye perspektiver på udfordringer.
Tilsvarende drejer de to elementer, der er under den stiplede linje:
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new resources og new suppliers, sig begge om nye perspektiver på
løsninger. De to øverste elementer går altså lidt dybere, fordi de går
tilbage til opgaveforståelsen, mens de to nederste koncentrerer sig
om forbedring af den eksisterende løsning. De firkantede vedhæng til
de fire elementer indeholder eksempler på, hvordan perspektiverne
giver sig udtryk i praksis.
Pilene i midten viser, hvordan innovationsarbejdet ofte udvikler sig
fra det ene element til det andet.
KT og ’Radical Efficiency’
Det er ikke hensigten at lave en fuldstændig analyse af KT’s arbejde
ud fra ’Radical Efficiency’ skabelonen. Jeg vil nøjes med at pege på
det, jeg opfatter som det væsentlige.
•
•

•

•

KT bevæger sig over hele skabelonens spektrum.
New insights: KT benytter sig i høj grad af patienterne som
vidensgeneratorer. Det er et særligt kendetegn for KT, at der
konsekvent bliver talt med og lyttet til patienterne. Men KT
henter også viden mange andre steder fra – det er et team,
der har antennerne slået helt ud. Antennerne er først og
fremmest rettet mod sundhedssektoren, men går langt ud
over egen faglighed.
New customers: Jeg mener, at KT skaffer sig meget styrke ved
hele tiden at redefinere sin opfattelse af brugere.
Redefineringen sker på baggrund af den viden, KT ønsker at
have om deres brugeres liv og omgivelser. Jeg kommer mere
detaljeret ind på dette i et andet afsnit. Samtidig udvider KT sit
synsfelt ved også at få øje på de patienter, der måske ikke
behøver at blive patienter – altså en slags forebyggelse, der
kommer af interessen for borgernes liv. Denne iver efter at
komme borgere i møde, inden de bliver patienter, og når de
(meget i mod KT’s ønske) alligevel bliver patienter, er for mig
at se et vigtigt omdrejningspunkt i KT’s innovationsarbejde.
Meget vigtigere end selv innovationsmetoden – fordi
perspektivet i sig selv sætter retning for innovationen.
New resources: KT har allerede i nogle år udviklet
animationsfilm til brug for patienter i døgn-hofteprogrammet.
Mere er undervejs, i hvert fald som tanker hos personalet –
herunder anvendelse af apps som redskab for personale og
patienter. Der bruges ikke mange kræfter hos KT på
overvejelser om reduktion af personaleressourcer. I hvert fald
ikke i egne rækker. Men KT’s medarbejdere indgår som nye
ressourcer på fagfelter, der ellers er forbeholdt andre
faggrupper, dvs. læger og sygeplejersker. Det betyder, at KT
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•

både er involveret i udvikling af egne ressourcer til at varetage
nye opgaver – og indgår i andre faggruppers allokering af
ressourcer, hvor det giver mening, ikke mindst som forbedring
af patienters forhold. Udvikling af og/eller brug af
eksisterende apps vil være et af de nye initiativer, tyder meget
på.
New suppliers: Jeg mener, det er en styrke hos KT, at man ikke
er forfaldet til ansættelse af generalister, der ikke er uddannet
til sundhedsarbejde (ex.: sociologer, antropologer, filosoffer
og andre med humanistisk eller samfundsvidenskabelig
baggrund) til assistance i innovationsarbejdet. I stedet stoler
man på egne kræfter og udvikler dem i takt med behovet. Den
måde at arbejde på er efterhånden et sjældent fænomen i den
offentlige sektor – men KT viser med deres resultater og
glæden ved at opnå dem, at det er umagen værd og et
eksempel til efterfølgelse.

Det er bemærkelsesværdigt, at KT bevæger sig i alle figurens
perspektiver. Det er usædvanligt for en virksomhed – i hvert fald i for
de ca. 300, der er blevet analyseret af Innovation Unit. ’Normalen’ er,
at en virksomhed vil koncentrere sin udvikling om enten de to
perspektiver over den stiplede linje (den såkaldt radikale tilgang) eller
om de to under den stiplede linje (den såkaldt inkrementelle tilgang).
At KT bevæger sig frit og hjemmevant i alle perspektiver, siger noget
om, at innovationen er integreret med dagligdagens opgaver.
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7. At sætte mål
og
at have mål

I de seneste år er det nærmest blevet tradition, at borgmesteren i
London lufter radikale synspunkter. Det gælder den nuværende, Boris
Johnson, og det gælder hans forgænger, Ken Livingstone. Han er
blandt kendt for at have sagt:
”Mål er spild af tid og kendetegnende for
folk, der ikke har ledet noget som helst!”5

Det er først for nylig, at jeg kom til at tænke på, at jeg aldrig har hørt
en leder eller en medarbejder i KT udtrykke helt konkrete og målbare
mål for udviklingsarbejdet. Jeg er også kommet i tanker om, at jeg
ikke har spurgt, om KT har fastsat mål, som de styrer efter.
Og så alligevel… for der er forskel på mål og måder at leve op til dem
på.
Ledelse i én dimension
Der er før set mærkværdige situationer, når afdelinger på hospitaler i
Region Midtjylland prøver at nå de mål som den øverste
administrative eller politiske ledelse har sat op. På en enkelt afdeling
på Aarhus Universitetshospital levede man fint op til kravet om, at
patienten skulle have en behandlingsdato inden for to uger.
Problemet var bare, at denne dato i mange tilfælde lå to år fremme i
tiden. Det fik nogle patienter til at møde op et år før aftalt. De havde
ikke skænket en tanke, at de også skulle holde øje med årstallet.
Det er den type mål, Ken Livingstone henviser til i citatet. I
virkeligheden er målet kun et spørgsmål om at nå fra A til B. I
opdragelse af børn vil det hedde: ”Har I gjort, hvad I fik besked på?”
Og det havde man på afdelingen på Aarhus Universitetshospital.
Behandlingsdatoen blev fastlagt som ønsket. Men det ændrede intet
ved for lange ventetider eller dødsfald som følge af dem.
5

I A. Stevenson, ”The Public Sector – Managing the Unmanageable”, Kogan Page
2013 (min oversættelse)
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Ledelse i én dimension går altså udelukkende på at komme fra A til B.
Ledelse i to dimensioner
Ledelse i to dimensioner går bredere ud og favner interesse og
potentiale hos medarbejdere i organisationen. Et eksempel kunne
være en meddelelse til medarbejderne: ”Vi bygger et nyt hospital –
det skal være et fremtidens hospital – find ud af, hvordan det skal se
ud og fungere!” Når der ’kun’ er tale om to dimensioner, skyldes det,
at borgerne, omgivelserne i det hele taget, kun bliver inddraget i det
omfang, man tager beslutning om det. Omverdenen følger
interesseret med, men ved egentlig godt, at opgaven er for
specialister, og den deltager kun, hvis den bliver bedt om det.
Ledelse i tre dimensioner
En tredje type mål er den type, som John F. Kennedy brugte i sin
berømte tale om månelandinger inden 1960erne var gået:
”I believe that this nation
should commit itself to
achieving the goal before
this decade is out, of
landing a man on the
moon and safely
returning him to earth.”6

Ledelse i tre dimensioner går
endnu videre end de to
andre typer og vækker også
interesse hos folk, der ikke er ansat eller har nogen andel i de
beslutninger, der bliver truffet. John F. Kennedy’s tale i 1962 er et
eksempel på ledelse i tre dimensioner – han vækkede interesser og
kompetencer langt ud over NASAs grænser. Man kunne sige, at han
med talen tilkaldte kapacitet.
Hertil kommer, at ledelse i tre dimensioner efterlader sig mere
kapacitet, end den bruger. Ledelse i én dimension bruger kapacitet op
og efterlader tomrum. Når man når fra A til B, er der ikke mere at
komme efter. Ledelse i tre dimensioner vækker meget mere interesse
og flere kompetencer, end den har brug for til den opgave, der er

6

12. september 1962 på Rice Universitetet i Houston, Texas
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besluttet. Den producerer et overskud af energi og er
ressourceskabende.
Uden sammenligning i øvrigt, mener jeg at begrebet ’døgnhofter’ hos
den organisation, som KT er en del af, er et eksempel på ledelse i tre
dimensioner. Her blev der også tilkaldt kapacitet, og den kom også til
stede. Jeg tror ikke, at KT i det daglige træffer ledelsesbeslutninger i
tre dimensioner. Men ’døgnhofterne’ har sat sine spor i tankegang,
forventninger, interesse og aktiv deltagelse. Der kommer hele tiden
ny kapacitet til.

De usynlige mål
Helt naturligt er ’døgnhofterne’ blevet en norm hos KT. Det betyder,
at medarbejdere og ledere nu arbejder i tre dimensioner, selv om der
ikke træffes synlige ledelsesbeslutninger af Kennedy-typen.
Så der er helt bestemt mål hos KT – der arbejdes på mål, som ikke
bliver bøjet i neon hver dag. Jeg undrede mig over, at jeg ikke havde
hørt medarbejdere hos KT tale om mål – men jeg undrede mig først,
da jeg kom til at tænke over det. Målene er der, men er så dybt
integreret i det daglige arbejde, at de ikke står synlige på overfladen.
Der kan sagtens være andre forhold og andre beslutninger end
’døgnhofterne’, der har bidraget til de ’usynlige mål’ hos KT. Jeg har
bare nævnt det eksempel, jeg kunne få øje på.
At sætte mål og at have mål
Jeg har gengivet hele citatet fra John F. Kennedy’s tale i 1962. Det har
jeg gjort, fordi jeg mener, indledningen er vigtig. Han taler ikke om, at
han har taget en beslutning om en bemandet månelanding. Han siger
tværtimod: ”I believe that this nation should commit itself to…” Det
er en opfordring til fællesskabet om at tage beslutningen. Og det
gjorde det så, som bekendt.
Samme karakter har de større beslutninger, der træffes i og omkring
KT. Jeg har forhørt mig om flere eksempler, og den måde, de
refereres på af medarbejderne, viser tydeligt parallellen til Kennedy’s
tale. Beslutningen er ikke taget, før fællesskabet har taget den til sig.
Der er forskel på at sætte mål og at have mål. Hvis en leder tager en
beslutning på manges vegne og viser sit ansvar ved at gøre det
tydeligt, at det er hans beslutning, vil der gå noget tid før (og hvis)
fællesskabet gør den virksom ved at tage den samme beslutning hos
sig selv. Hvis, derimod, en leder lægger op til en beslutning, men i
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betragtning af dens grænseoverskridende karakter overlader det til
fællesskabet at tage den, går der meget kortere tid, inden den bliver
effektiv. Der bliver næsten et sammenfald mellem at sætte målet og
at have det.
Det er min opfattelse, at KT har opøvet en vane i at have mål. Det
indebærer, at dybereliggende mål er grundlaget for en måde at
arbejde på, hvor de konkrete mål dukker op undervejs. Når man kan
det – og det er kun den beskåret, der kan trække på erfaring i kunsten
– giver det en flydende og meget dynamisk arbejdsstil og en evne til
at kunne se de konkrete mål, når de kan gribes. Set udefra stiller den
vane store krav til medarbejderne i fællesskabet, men det ser
bestemt ikke ud til at tynge KT.
Det spiller her en rolle, at det er en eksklusiv affære at være ansat i
KT. Ikke sådan at forstå, at KT har en elitær rekrutteringspolitik, men
KT har et højt ry i faglige kredse, og det afspejler sig naturligt i
ansøgergruppen, når KT besætter ledige stillinger. Dem er der til
gengæld nogle stykker af, al den stund, at KT er et af de få
terapiafsnit, der udvider antallet af medarbejdere.
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8. Patienten i centrum
- eller?

For mig er det en lettelse, at jeg endnu ikke har hørt nogen
medarbejdere i KT bruge udtrykket ’patienten i centrum’. Det er ellers
blevet sundhedsvæsenets slagsang – så meget, at det har lidt samme
skæbne som andre slagsange: der er ikke så mange, der lægger
mærke til ordene mere… man synger bare med i koret, så længe
orkestret spiller.
Jeg har kun hørt meget få tale om ’det hele menneske’ eller ’et
holistisk menneskesyn’, og det er først, når de direkte bliver spurgt
om de værdier, der ligger til grund for arbejdet.
Der er noget, der er så banalt, så det næsten gør ondt. En enkelt
medarbejder i KT sagde på et tidspunkt til mig:
”Patienten er jo et menneske!”

Udtalelsen var ikke ment belærende over for mig, men jeg studsede
alligevel, som man gør, når man får noget at vide på en overraskende
måde, selv om man i øvrigt er inderligt enig og går rundt og siger
noget lignende til andre. Under alle omstændigheder satte udtalelsen
sig i min bevidsthed, og jeg er glad for den. Den gav mig fortsat styrke
til at spørge kommuner, der bruger slogans som ”Længst muligt i eget
liv” (Fredericia) og ”Mest muligt i eget liv” (Favrskov): Hvorfor hedder
det ikke bare ”Altid i eget liv”? Er der overhovedet nogen logisk
mellemvej?
Så enkelt kan det altså være. Udtalelsen skærer sig elegant gennem
kendte og dybe overvejelser om den øgede kompleksitet i behandling
og pleje, hvor ’komplekst’ ofte bliver forvekslet med ’kompliceret’ .
Emma Barrett-Palmer, der er leder af SILK (Social Innovation Lab for
Kent), udtrykker det lige så enkelt:
“Start with people’s quality of life,
not the quality of your service”
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Hvis patienten er en ’bruger’, er det svært at komme ud over
situationen, hvor den ene part leverer noget og den anden passivt
står som modtager af, hvad der nu måtte komme. Når patienten
betragtes som menneske, er forholdet ligeværdigt. Der står et
menneske på begge sider. Begge har styrker og svagheder, som alle
mennesker har. ’Det er menneskeligt at fejle’ gælder for begge
parter. To sygeplejersker, der beskæftiger sig med nye former for
sundhedsarbejde i udsatte boligområder i Fredericia Kommune, taler
om beboerne som kolleger. At betragte patienten som et menneske,
kommer meget tæt på den samme opfattelse af relationen. Den
norske helse- og omsorgsminister, Jonas Gahr Støre, sagde på en
konference i juni måned: ”Sundhed er for vigtigt til at man kan
overlade den til de professionelle”. 7
At sætte patienten i centrum, som man hævder at gøre mange
steder, rykker i sig selv ikke noget ved relationen – patienten er
fortsat patient i sin egen og de fagprofessionelles opfattelse.

7

Arendalskonferansen, 12-14. juni 2013
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9. Innovation på
brasiliansk

Gilberto Gil er tidligere brasiliansk kulturminister (2003-08), men også
en berømt sanger og musiker. Han lægger et stort arbejde I social
innovation, og bruger tre kategorier til at beskrive innovation. Her er
de på hans eget sprog, portugisisk:

1. Jeitinho – betyder egentlig ’lille sti’. Det er den type sti, der
ofte danner sig på tværs af fortove og asfalterede veje, fordi
den er en lettere vej.
Betydning: Innovation benytter sig ikke altid af fastlagte ruter
for arbejde, men baner sine egne stier
2. Feijoada – er navnet på Brasiliens nationalret – en tung sag,
hvor ingredienserne er en bønnestuvning, griseører, –tæer, og
-haler, maniokmel, ris, kål, appelsinskiver og det man har til
overs fra dagen før.
Betydning: Alt kan bruges i innovation. Man skal gøre brug af
forhåndenværende midler – og ikke begræde, at man ikke har
ressourcer til noget, der er dyrere
3. Canibalismo – det samme som på dansk: kannibalisme. Det
kræver selvfølgelig en forklaring, når ordet bliver brugt I
forbindelse med innovation. Gilberto Gil var i 1960erne med
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til at starte en kunstnerisk bevægelse, der blev kaldt
Tropicália. Den arbejdede med teater, musik og poesi og fik
tilnavnet Canibalismo, fordi den opslugte alt, hvad den kunne
finde omkring sig og brugte det på nye måder. Gruppen lavede
et manifest, hvor den erklærede, at den ville ”æde alt råt og
spytte det ud igen som noget nyt.” (Der er forskel på kulturers
brug af billeder…)
Betydning: Det er nødvendigt at gøre noget ved den
inspiration, man kan hente udefra, for at den bliver til nytte
hos en selv. Man skal ikke kopiere, men bearbejde, så man
bevarer sit eget udtryk.
Hovedbudskabet fra Gilberto Gil er, at innovation er en nøjsom
affære, for den kan til enhver tid skabes med forhåndenværende
midler – og den får værdi, når den tilsættes det, man kan i forvejen,
og den energi, man allerede har.
KT-sambaen?
Jeg spurgte for nylig Karin Holland, direktør i Horsens Kommune, om
kommunen har en innovationsstrategi. Hendes svar var: ”Øh…nej, vi
gør det jo bare”. Det er vel innovation på brasiliansk!?
Det er KT innovation også:
•

Når man læser Gilberto Gil’s tre innovationspunkter, får man
et indtryk af lethed (på trods af tyngden i Feijoada). Der er den
samme lethed over innovationsarbejdet i KT.

•

Der er ikke noget udtrykt ønske om særlige midler til
innovation i KT – ikke noget ”hvis bare vi havde flere
ressourcer, så kunne vi…”. Der bruges præcis de ressourcer,
der er til stede. De bliver hele tiden fornyet, og omgivelserne
viser respekt, så hvorfor ønske sig mere?

•

I Gilberto Gil’s punkter ligger et implicit krav om
professionalisme. Man skal være rigtig god til et fag for at
kunne udvikle nye tiltag med lethed og for at kunne klare sig
med eksisterende ressourcer. Tilsvarende stilles der meget
høje krav til faglighed hos KT. Ansættelse hos KT er ikke for
alle og enhver.

Det er let at drage en parallel fra Gilberto Gil’s beskrivelse af
innovation til sambaen, et andet brasiliansk fænomen. Den består i
det store og hele af en grundrytme. Når den først er lært til
perfektion, kan man begynde at improvisere. Men man kommer

31

ingen vegne, hvis der ikke er noget samspil med andre instrumenter
af forskellig slags. I princippet kan alle instrumenter bruges, bare de
indgår i et samspil. Sambaen suger næsten nye instrumenter til sig, og
de er alle sammen oprindeligt dagligdags hjælpemidler fra køkken
eller værksted. Ét instrument kan ikke alene skabe en samba. Kunsten
er at få det komplekse til at lyde simpelt og bruge de instrumenter,
der er til rådighed. På den måde kan innovationsarbejdet i KT til
forveksling ligne en samba.

En sidebemærkning…
Jaime Lerner8 er brasilianer, arkitekt, og har forstand på rytmer. Han
siger selv, at det har været nødvendigt i de jobs, han har haft i tre
perioder som
borgmester I byen
Curitibá (4 mio.
indbyggere) og
som guvernør i
Paraná provinsen
i to perioder. I dag er han 75, men fungerer stadig som arkitekt og
vejleder bystyrer over alt i verden. Meget er blevet ændret i Curitibá i
Lerner’s tid som borgmester – og han har sin egen opfattelse af, hvad
der skal til i innovationsarbejde. Nogle af hans arbejdsmetoder kan
nemt overføres til andre sektorer.
•

•

Et af Lerner’s begreber er ”urban acupuncture”, byakupunktur. Det er små projekter, der sættes op forskellige
steder i en ny for at sætte liv i en gade, i en beboergruppe
eller lignende. Meningen med dem er, at de skal stimulere folk
til at gøre mere af sig selv. By-akupunktur projekter bliver
aldrig skaleret, de bliver aldrig gjort større, og de bliver aldrig
gentaget andre steder – heller ikke selv om de har været en
succes.
”Hvis du vil lave innovation, skal du skære et nul af dit budget.
Hvis du vil lave bæredygtig innovation, skal du skære to nuller
af.” Her er Lerner ubøjelig. Han har endnu ikke kunnet finde
innovationsresultater, der er frembragt ved hjælp af en
bevilling til et projekt – men masser af resultater som følge af,
at man bevidst har valgt at arbejde med de
forhåndenværende midler, at man har inddraget andre, eller
som følge af budgetbesparelser.

8

Se et Jaime Lerner oplæg på TED: http://www.ted.com/talks/jaime_lerner_sings_of_the_city.html
eller læs artikler om ham her: http://www.theguardian.com/environment/blog/2009/nov/05/jaimelerner-brazil-green eller her: http://www.asla.org/ContentDetail.aspx?id=30875 eller her:
http://www.nytimes.com/2007/05/20/magazine/20Curitiba-t.html?_r=0
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•

•

”Vi skal arbejde hurtigt, når vi vil gøre noget. Traditionel
planlægning er der ikke tid til, når vi skal opnå væsentlige
ændringer. Planlægning skal være et langsigtet hjælpemiddel
til hurtig handling”, siger Jaime Lerner. Han bruger et
eksempel: Den vigtigste forretningsgade i Curitibá var proppet
med biler. Alle og enhver kunne se, at bilerne skulle væk. Men
den slags kan man ikke planlægge over tid; man er nødt til at
handle. På 72 timer blev hovedstrøget forvandlet til gågade.
Hvis man ikke lige kan forestille sig, hvad en ’bærbar gade’ er,
kan man studere billedet herunder. De findes efterhånden i
mange byer i verden. Gaderne bliver skilt ad, samlet og flyttes
rundt på lastbiler efter behov. I nogle byer bliver de sat op om
aftenen og fjernet igen om morgenen. For Jaime Lerner
gælder det om at tænke tingene om – det skal bare gøres i et
enkelt tilfælde, så er det meget lettere næste gang.
KT har i alle
henseender
potentiale til at følge
Jaime Lerner’s
eksempel – på et helt
andet felt. Et stykke
ad vejen bliver det
også gjort. Men det
vil være forkert at
måle på, om man nu
også gør noget helt
tilsvarende. Sagen er
snarere, at det er
oplagt at hente
fornyet energi hos
andre, der følger
samme vej – og
måske har vovet sig
længere ud ad den.

Det er på sin egen måde meget befriende, at ikke alt er lykkedes for
Lerner. Et par af hans projekter er gået konkurs, fordi han valgte
forkerte samarbejdspartnere. Det bekræfter bare, at der sker fejl.
Men ingen af fejlene er uoprettelige, hvis og når der er vilje hos
efterfølgerne til at tage en tørn. Det bekræfter også – som KT også
har erfaret – at vedholdenhed betaler sig.
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10. Strategimodel
og
KT-sambaen

1. Purposes

5. Learning
2. Environments

3. Directions

4. Actions

Public
value

4. Actions

Figuren herover illustrerer meget godt nogle af de mange
perspektiver på innovationsarbejdet i KT.
Den bruges af Geoff Mulgan9 som model i en bog om statslig
strategiudvikling.10 Men den kan vise brugbare aspekter af meget
andet end national strategiudvikling. Jeg mener, at den blandt andet
kan illustrere det, jeg kalder for KT-sambaen – KT’s
innovationsmaskine.

9

CEO for den britiske nationale innovationsfond NESTA
G. Mulgan, ”The Art of Public Strategy, Mobilizing Power and Knowledge for the Common
Good”, Oxford University Press, 2009
10
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At bruge modellen
Enhver model af denne type har begrænsninger – og man er nødt til
på forhånd at spørge sig selv:
•
•
•

Ser vi den som en model, der skal give en forståelse af den
tænkning, der ligger bag nogle handlinger?
Er den en hjælp til at forstå den logik, der bruges?
Er den et billede på det, der bliver gjort allerede, og som
allerede indeholder så meget fornuft, at det er værd at kigge
nærmere på?

og/eller
•
•
•

Ser vi den som en model der giver os anvisninger på, hvilken
rækkefølge vi skal gøre noget i?
Er modellen med andre ord en instruktionsbog?
Er den en anvisning på noget, vi ikke gør nu, men som vi skal
gøre, for at der kommer fornuft i det, vi gør?

Det er vigtigt at give sig selv nogle svar. Ellers ender vi som
konceptzombier.
Konceptzombier
Alt for ofte ser vi i sundhedsvæsenet, at nogle overvejelser i lærde
bøger pludselig blive brugt som instruktionsbøger med indbyggede
svar på, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Det kan give nogle
meget mærkelige udslag. Det er som om, man inderligt ønsker, at
nogen kan give de svar, man selv skal finde. Gode ideer bliver til
koncepter, som skal følges i mindste detalje, hvis man vil gøre tingene
korrekt. Alting stivner, som en film, der går i stå. Almindelig
tankevirksomhed forsvinder, for i konceptets tjeklister er der allerede
nogen, der har tænkt de tanker, der skal til.
Modellen som et uddrag af virkeligheden
Heldigvis er det tæt på umuligt at bruge Geoff Mulgan’s model som
handlingsanvisning. For hvor skal man ende og hvor skal man
begynde? Han har ikke udtænkt noget, man skal gøre, men prøvet at
kortlægge, hvilke faktorer, der reelt har betydning i et
udviklingsarbejde. Modellen er en opsamling af de erfaringer, han har
gjort sig ved at iagttage et meget stort antal udviklingsarbejder i den
offentlige sektor.
Jeg kommer sikkert til at gentage mig selv nogle gange, men
forklaringen kan ikke gives for tit. Der er et budskab forbundet med
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en model. Geoff Mulgan’s budskab er IKKE: ”Nu skal I bare se, hvad
jeg har tænkt mig frem til at I skal gøre!” MEN: ”Nu skal I bare se,
hvad jeg har opdaget, og som allerede er i gang!”
KT-sambaen
I en anden tekst sammenligner jeg KT’s innovationsarbejde med
brasiliansk samba. Geoff Mulgan’s model er et af flere hjælpemidler
til at forklare hvorfor den sammenligning giver mening.
Der er nogle faste typer hovedelementer i sambaen. Uden dem
kommer der hverken musik eller rytme ud af anstrengelserne. Jeg
bruger Geoff Mulgan’s navne for hovedelementerne, når vi taler om
strategi og realisering af strategi:
1.
2.
3.
4.
5.

Purposes – formål, hensigter
Environments – omstændigheder, betingelser, vilkår
Directions – retninger, anvisninger
Actions - handlinger
Learning – læring

Ud af det hele kommer der musik – eller som i figuren: public value
(udbytte for samfund og patienter). Når musikken spiller, er det
umuligt at afgøre, hvilke elementer, der skal bruges først, og hvilke
der er de vigtigste. Den vigtigste erfaring er, at en god samba, der
giver udbytte og energi, bruger alle fem elementer.
Hønen og ægget
Når alle hovedelementer er i spil, kan vi begynde at analysere på dem
og deres indbyrdes forhold. Vores logik siger os, at 1. Purposes,
formål og hensigter kommer først. Vi skal have en hensigt, for at vi
kan gøre noget. Det giver mening, men det er ikke givet, at det var
den første hovedelement, der kom i sambagryden. Det er ligeså
tænkeligt, at nogen bare gjorde noget – i så fald var det 4. Actions,
handlinger, der startede musikken. Bagefter kom nogen til at tænke
på de andre hovedelementer, og så kom musikken for alvor i gang. 2.
Environments – omstændigheder, betingelser, vilkår kunne også have
været det første element - måske tvang nogle ændrede arbejdsvilkår
nogen til at gøre noget, uden at hensigten stod helt klart til en start.
Det er uden betydning, om ægget eller hønen kom først – eller hvilket
element i KT-sambaen, der startede det hele. Rækkefølgen er først og
fremmest noget, vi bruger til analyseformål, hvor vi anvender vores
logik til en model. I virkelighedens verden foregår tingene ikke altid i
logisk rækkefølge. Det gør de heller ikke i KT.
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KT-sambaen, når den svinger
KT’s arbejde ud til at være dynamisk på samme måde som Geoff
Mulgan’s figur. Jeg kan ikke finde noget tegn på, at strategiudvikling
og –realisering i KT foregår i en lineær proces, hvor der arbejdes med
elementerne et ad gangen og rækkefølgen er fastlagt på forhånd.
Figuren er i virkeligheden et forsøg på at illustrere bevægelser – den
ville komme mest til sin ret som animationsfilm. Men det må vente til
en anden god gang.
Der skal noget brændstof til for at bevægelserne, dynamikken, bliver
bæredygtig:
I samba arbejder man med begreber som breaks, temposkift, call og
response. Uden dem bliver musikken og dansen monoton eller går i
stå. I KT forekommer alle fire, og de er en uundværlig del af
drivkraften.
Breaks kan for eksempel være medarbejdernes skift mellem daglige
opgaver og udviklingsopgaver. De er de medarbejdere, der afsætter
en del af deres tid til specifikt udviklingsarbejde, mens andre tager
deres plads i daglige opgaver. Det kan også være medarbejdere, der i
nye rutiner får en større og ny rolle i patientforløb.
Temposkift foregår hele tiden i KT. Alle snakker om, at ’ikke to
arbejdsdage er ens’. Det er en kunst at kunne skifte tempo. I den tid,
jeg har tilbragt i KT, har jeg ikke kunnet undgå at lægge mærke til
medarbejdernes hurtige omstilling fra
Call og response er i sambaen instrumenternes spillen op til hinanden
og dansernes improvisationer som invitation til andre dansere. Det er
også musikernes udfordring til danserne og omvendt. Hos KT er det
samspillet mellem medarbejderne, med patienter og med andre
sundhedsfaglige personalegrupper.
Der er også andre typer brændstof:
Inputs
Inputs kan komme fra en behandlingssituation i dagligdagen, men
også som inspiration fra personalets deltagelse i kurser, samtaler med
egne fagkolleger, fra personer med anden fagprofessionel baggrund,
fra patienter, fra nye retningslinjer, fra teknologiske muligheder, og
meget mere. Og KT får mange inputs, fordi afsnittet selv i stort
omfang selv opsøger dem og desuden har erfaring med at få andre til
at komme med dem.
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Outputs og outcomes
Der kommer noget ud af arbejdet. Det betyder, at arbejdet kommer
patienter til gode, at nogen holder øje med virkningen – og at der
kommer feedback tilbage i arbejdscirklen. Fejl og fejlvurderinger er
også et virkningsfuldt output, forudsat at de bringes tilbage som
læring – og det er en styrke hos KT, at der snakkes helt åbent om fejl
og muligheder for fejl.
En anden iøjnefaldende drivkraft er, at KT konsekvent taler om
udbytte, for patienter og behandlingsformer. Produktion ses som
noget, der er helt afhængig af udbytte.
Råderum
Hos KT lægges der vægt på, at den enkelte medarbejder og de teams,
der arbejder sammen om en opgave, har råderum. Råderummet er
ikke bare tilstrækkelig plads til at kunne præge opgaver, men også et
udfordrende råderum, som stiller krav om selvstændig dømmekraft
og handlingsevne.

<><><><><>
Pejlinger for fremtiden
Der er ingen grund til at bekymre sig for, om KT (og Center for
Planlagt Kirurgi) kan fastholde en dynamisk udviklingsmodel som
Geoff Mulgan’s figur viser. Den er nærmest en del af KT selv, og den
bliver løbende fornyet og vedligeholdt gennem rekruttering af nye
medarbejdere og erfaringer med ændringer i praksis.
Dynamikken i den cirkulære model – eller livet i den, om man vil – er
afhængig af den energi, den bliver tilført. Derfor vil det være nyttigt
at det, jeg har kaldt sambaens brændstof: breaks, temposkift, call og
response, og mange flere elementer får opmærksomhed og bliver
tilført initiativer løbende.
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11. Projektforståelse
og
projektkrav

Med projektforståelse mener jeg KT’s egen opfattelse af projekter.
Projektkrav er den forståelse, der kommer udefra, det vil sige fra
projektejere (regionen og kommuner) eller ’projektbygherrer’ (fonde
eller andre med bevillinger, der kan anvendes af KT).
De eksterne krav
Man skal være projektakrobat for at kunne udnytte projektmuligheder i den offentlige sektor. Tidligere var de i langt højere grad
frie rum, hvor noget nyt blev opdaget. Det var steder, hvor man var
afskærmet fra dagligdagens gøremål og hierarkier – steder, projektets
medarbejdere selv satte dagsordener og arbejdsformer. I hvert fald
var det historien om dem – det kan diskuteres, om det også var
realiteten.
I dag er projekter i den offentlige sektor i det store og hele underlagt
styring på alle områder. Kravet er ofte, at projekter skal kunne
forudsige resultater allerede fra starten og arbejde målrettet efter
dem, vejledt af styregrupper, følgegrupper og lignende. Det tager tid
at få projekter søsat og at få dem i gang.
I virkeligheden kan man vel ikke sige, om den ene eller den anden
måde at opfatte og bruge projekter på er den rigtige. Det er nærmest
en konstatering, at projekters rolle i offentlige virksomheder har
udviklet sig. At projekterne er omgivet af ligeså meget styring som
andre arbejdsopgaver, betyder dog ikke, at der bruges entydige
projektmodeller. Ikke mange offentlige virksomheder kan sige,
hvordan deres projektmodel ser ud.
Men designtankegangen breder sig stille og roligt ind over
projekterne. Uden at ville erklære sig som tilhængere af
designtankegangen, bruger flere og flere offentlige virksomheder
dens principper, når projekter tilrettelægges. I Danmark er Christian
Bason, lederen af Mindlab, en af de aktive fortalere for
designtænkning som grundlag for innovationsarbejde.11

11

Chr. Bason, ”Leading Public Sector Innovation”, The Policy Press, 2010
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Figuren herunder (den er lånt fra en international blog om
projektledelse) er oprindeligt ment som et hjælpemiddel til at sætte
projektideer på skinner. Den viser arbejdsopgaver, der optræder som
nummer to i en logik, der har ideen som udgangspunkt.
Samtidig illustrerer den meget godt designtænkningens tilgang og de
krav, projektejere og fonde stiller til beskrivelse af projekter for at der
kan gives bevilling til dem.

MEN…
KT anvender nogle af de elementer, der indgår i innovation med
designtænkning. Hvem gør ikke det? Spørgsmålene i figuren vil
næsten med sikkerhed forekomme på et eller andet tidspunkt i et
projekts levetid.
Men KT bruger ikke elementerne i en idébaseret innovationsmodel,
hvor man starter med en idé og skal gøre den operationel som
grundlag for et projekt!
For det første:
KT leder ikke efter ideer. KT fokuserer i det hele taget ikke på
enkeltstående ideer og arbejder ikke målrettet på dem i rækkefølge,
én ad gangen.
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I min forståelse af KT’s arbejde er ideerne allerede til stede. KT kender
sine ideer, bevidste eller ubevidste, formulerede eller usagte.
For det andet:
I nogle organisationer gøres der et stort arbejde med at prioritere
ideer, der skal arbejdes med. Nogle steder konkurrerer ideerne om
retten til at blive realiseret. Sådan er det ikke i KT. Her lever ideerne
side om side. Medarbejderne har en vished om, at forslag til
ændringer og nyskabelser bliver taget alvorligt. Der er ingen grund til
at markedsføre ideer.
For det tredje:
Designbaseret innovationsarbejde er oftest en intensiv og
arbejdskrævende opgave, hvor man vil lave en tilbundsgående
ændring af en organisation eller måden at levere ydelser på og
lignende. Målet i designbaseret innovationsarbejde er som regel
radikalt. Det er slet ikke KT’s arbejdsstil. Her er innovation en naturlig
del af det daglige arbejde, og det foregår på lige fod med udførelse af
andre opgaver. Det medfører så også, at mål ikke som i designbaseret
innovationsarbejde defineres med radikale ændringer som hensigt –
men resultaterne ender med at være ligeså radikale.
For det fjerde:
KT’s tilgang indebærer dermed, at den eksisterende faglighed udvikler
sig i takt med opgaverne. Den står ikke stille. Tværtimod er den
næsten flydende i sin konstante bevægelighed. Den bliver heller ikke
annulleret eller betragtet som en barriere for udviklingen – det er
ellers nogle gange blevet fremført i forbindelse med kommunalt
innovationsarbejde.
For det femte:
Designbaseret innovationsarbejde vil ofte skulle koncentrere sig om
at holde dampen oppe undervejs. Den integrerede innovation, som
KT praktiserer, behøver ikke at beskæftige sig med den
problemstilling.
For det sjette:
Flere nationale innovationsfonde, blandt andre den finske SITRA,
anvender designtankegang i udstrakt grad. SITRA bruger til eksempel
spørgsmål som: ”Hvordan kan vores byer undgå at udlede CO2 – og
alligevel udvide aktiviteter i hjem, fritid og på arbejde?”12 Det er et
spændende spørgsmål, men langt fra KT’s tilgang til fornyelse. KT
bruger ikke den type kick-starter spørgsmål, som tager fat på en
problemstilling helt fra grunden. De arbejder langt inde i den. KT går
12

SITRAs projekthjemmeside: http://www.low2no.org/, 2013
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ikke hen til en problemstilling, men lever og arbejder og udvikler i en
masse forskellige problemstillinger på en gang. KT behøver ikke en
kick-starter for at komme i gang.
For det syvende:
Man kunne også sige, at en designtankegang starter udefra og
arbejder sig ind i en problemstilling fra mange forskellige vinkler.
Erhvervsstyrelsen beskriver servicedesign sådan:
”I et servicedesignforløb analyseres
arbejdsgange og processer og derefter
udvikles konkrete produkter
og løsninger, der kan understøtte
eller ændre de observerede
arbejdsgange og processer. Det
helt centrale i servicedesign er
således brugeroplevelsen, hvor
brugerens hverdag kortlægges
gennem observationer og samtaler
og på den baggrund udvikles løsninger,
som forbedrer en eller flere
services. Brugerne er naturligvis
de borgere, der modtager servicen,
men det er også deres pårørende
og ikke mindst det personale, der
leverer servicen.”13

Det kunne man illustrere med en figur:

13

Erhvervsstyrelsens hjemmeside http://erhvervsstyrelsen.dk/file/374422/servicedesign.pdf - der er
mange andre forskellige bud på, hvad servicedesign og designtænkning er
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Jeg mener, at KT gør det modsatte, nemlig at arbejde sig indefra en
problemstilling og udad, som i denne figur:

Simplere kan det vel ikke udtrykkes – og det er naturligvis en
forsimplet beskrivelse i begge tilfælde. Men figurerne skal først og
fremmest illustrere forskelle i de grundlæggende principper, der
anvendes i praksis.
De to figurer viser begge en ’startopstilling’, det vil sige den logik, der
viser hvad man vil gøre, når et projekt startes op.
Men hvad sker der bagefter – hvad er konsekvensen af
startopstillingen? Hvad sker der, når logikken får indflydelse på det
fortsatte arbejde med projektet?
•

For designtænkningens vedkommende vil det område, man
fokuserer på, typisk ændre karakter eller vise sig at være
noget andet, end det man troede. Lidt i retning af: ”Hov, vi har
lige opdaget, at problemet ligger et andet sted, end vi troede,
så nu må vi ændre vores arbejdsmetoder og måske også
inddrage andre typer ressourcer end dem, vi regnede med
ville være relevante!” Det kræver blandt andet åbenhed
overfor nye erkendelser og vilje til at ændre på indsats.
I designtænkningen vil man fokusere på at analysere og
derefter at opdyrke samskabelse – eller co-creation, som det
også kaldes.

•

For KT’s vedkommende vil det område, der arbejdes med,
typisk vokse og vise sig at indeholde flere facetter. Området
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vokser blandt andet fordi der kommer ny indsigt til, og fordi
nye ressourcer hos KT, patienter og deres omgivelser.
Hos KT er der allerede en tradition for at arbejde med
samskabelse. Der har i lang tid været et samarbejde med
patienter og deres pårørende, og arbejdstankegangen hos KT
har dette samarbejde som et integreret element. Man stiller
sig bare ikke forbavset an overfor realiteterne, som tendensen
er i designtænkningen. Tværtimod vedkender man sig det
kendskab, man allerede har – og begynder at bruge det som
grundlag for nye forløb.
Jeg mener, denne vedkendelse (’vi ved det godt, og vi arbejder
på at bruge vores kendskab til noget endnu mere fornuftigt’)
er et kvalitetsstempel – og et væsentligt element i KT’s
arbejdsværdier.
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12. Ud af egen boks…

I et par år har jeg arbejdet sammen med primært engelske, svenske
og norske kolleger om at undersøge, om og hvordan den offentlige
sektor kan komme ud af sit ejerskabs-syndrom. Vi startede med at
prøve at finde nogle svar på spørgsmålene:
•

•

•

Hvorfor i alverden taler den offentlige sektor om ’inddragelse
af borgere’ eller for den sags skyld om ’medinddragelse af
borgere’, når der er tale om borgernes eget liv?
Hvorfor sætter den offentlige sektors repræsentanter sig for
det meste for bordenden, når det er borgerens liv og
interesser, det gælder?
Hvorfor overser medarbejderne i stat, region og kommune
jævnligt forhold, som har betydning for borgeren, bare fordi
disse forhold ikke giver medarbejderne mulighed for at udøve
deres fag og faglige autoritet?

Retningsviserne
Sideløbende søger vi – og det gør vi stadig - efter steder, hvor den
offentlige sektor:
•

•
•
•

finder plads som den faktor, der kvalificeret og effektivt
etablerer et rum/en platform, hvor mange kræfter i
samfundet træder til på en naturlig måde og viser nye veje for
løsninger, som den offentlige sektor aldrig på egen hånd ville
kunne identificere endsige udføre.
ikke er helt og totalt fokuseret på kvaliteten af egne ydelser,
men på resultater.
optræder nysgerrigt og risikovilligt i forhold til egen rolle i
fællesskab med andre samfundsressourcer
åbent og interesseret opsøger læringspunkter for sig selv og
borgere i velfærdsudvikling

Vi tror på, at sådanne steder har et betydeligt potentiale for at spille
en rolle, lokalt og måske også i større sammenhænge, i fornyelsen af
den offentlige sektor.
De offentlige virksomheder, der arbejder med disse fire elementer
som grundlag, viser sig ofte at have stor kapacitet på følgende
områder i udviklingsarbejde:
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•
•
•
•
•

Risikovillighed
Modstandskraft
Inddragelse af udenforstående
Tempo
Uafhængighed af fastlagte procedurer

Enten forholder det sig sådan, at mange flere enheder og
virksomheder i den offentlige sektor har denne kapacitet og villighed
til at arbejde med de fire elementer som grundlag – eller også er det
sådan, at vi andre er blevet bedre til at finde dem… Når man først har
fået øje på nogle, er det lettere at se de næste.
KT har kapaciteten til at gå ud over egen rolle og ser også muligheder,
der reelt redefinerer dem som offentlig virksomhed i samspil med
omgivelserne.
Et eksempel, jeg kender fra en KT workshop, hvor jeg var til stede, kan
bruges til at illustrere det:
På workshoppen om patienters skulderproblemer var der en klar
bevidsthed om, at det tager alt for lang tid, inden folk med smerter i
skulderen får den relevante vejledning eller behandling. Der kan nemt
gå nogen år, inden de kommer gennem det bælte af forsinkelse som
består i konsultationer hos praktiserende læge, henvisninger til
fysioterapi på privatklinikker, langstrakte og resultatløse
behandlinger, voksende tvivl på om noget overhovedet kan afhjælpe
smerterne, og så videre… Et arbejdsspørgsmål på workshoppen tog
efterhånden form: Hvordan kan KT møde disse patienter lang tid, før
de bliver magtesløse patienter – eller måske før de overhovedet
behøver at blive patienter?
Der vil være utallige muligheder for at komme patienter i møde ud fra
arbejdsspørgsmålet. På workshoppen lå det i luften, at mødet med
patienter, før de bliver patienter, kræver en særlig tilgang. Et forslag
var at KT skulle slå sig sammen med biblioteksbusser eller andre
lignende mobile offentlige ydelser og opsøge potentielle patienter
som en del af disse ydelser.
KT’s kapacitet til redefinering af sig selv som offentlig virksomhed
viste sig her ved, at KT allerede inden bearbejdning af forslaget
kender de særlige betingelser, en ”skulderbus-indsats” stiller om nye
alliancer og samarbejdspartnere, ny roller, nye funktioner, med
videre. Det vidner efter min mening om et potentiale, der kan – og vil
– blive aktiveret ved førstkommende anledning.
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Der er noget meget aktivt over den måde, det mulige nye bliver
drøftet i KT ved lejligheder som workshoppen om skuldre. Det er som
om medarbejderne øver sig, gearer tankegangen, hører hinandens
udlægninger og tanker.
Den overdrevne bekymring
Den franske sociolog Francois Debut har brugt formuleringen: ”Når vi
taler om at ’skabe samfund’, er ordet ’skabe’ vigtigere end ordet
’samfund’”.14 Dermed mener han, at der kan være en tendens til at
tænke for ’stort’, når man arbejder med innovation. Mange offentlige
virksomheder gør sig alt for hurtigt overvejelser over de
samfundsmæssige konsekvenser af et innovationsarbejde, de er
fordybet i. Francois Debut’s opfattelse er, at disse overvejelser dels er
overdrevne – for hvor stor en del af samfundsudviklingen har man
indflydelse på gennem innovationsarbejde på et bosted for socialt
udsatte (i hvert fald i første omgang), til eksempel? - og dels, at de er
udtryk for overdreven bekymring og forsigtighed.
…og det modsatte
Jeg mener, at Francois Debut’s advarsel er relevant – men ikke for KT!
Ansvarsfølelsen hos KT gælder først og fremmest nuværende og
kommende patienter. KT har ikke den velkendte tøven i
innovationsarbejdet. Tværtimod er deres arbejde kendetegnet ved
mod og iver efter at se initiativer fungere i praksis.
Desuden har KT en helt særlig evne til at bruge ansvarsfølelsen
overfor patienterne til at ’blive i opgaven’ – uden at den gør afsnittet
blind for det, der foregår udenfor opgaven. For mig at se er der ikke
tale om en balancegang, men en konstant søgen efter at se de
opgaver, der ligger gemt i opgaven.

14

I Pierre Rosanvallon, ”Refaire societé”, Seuil 2011
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13. Fag og personer
i bevægelse

Et paradoks?
Nogle omtaler terapeuten som ”den ekstra person” i behandlingen.
Næsten som om terapeuten er en tilføjelse til de kvalifikationer, der
skal være til stede, for at en behandling kan kaldes en behandling.
Og så kan det se ud som et paradoks, at terapeuten i Center for
Planlagt Kirurgi er blevet en gennemgående person i behandlingen og
patientrelationen!
Der er i hvert fald ét andet sted, hvor det også forholder sig sådan –
og hvor det har været sådan i mange år. Tingene ændrer sig nok, men
man skal huske på, at Hammel Neurocenter i næsten en generation
har haft terapeuten som en væsentlig arkitekt i patientforløb, i
organisationsudvikling og i ledelse.
KT og Hammel Neurocenter er på mange måder vidt forskellige, men
sammenligningen holder i hvert fald, når det gælder terapeuternes
rolle og betydning. Begge steder er terapeuterne centrale personer i
den opgave, der består i at bringe patienternes liv og generelle vilkår
ind som afgørende for den sundhedsfaglige indsats. Og begge steder
er terapeuterne den faggruppe, der først og mest radikalt flytter sig
selv og sin faglige forståelse.
Paratheden
Terapeuterne i KT har en væsentlig rolle i kommunikationen
indbyrdes mellem faggrupper og i forhold til patientgrupperne. De
har antennerne slået vidt ud, og mit indtryk er også, at andre
faggrupper langt hen ad vejen forlader sig på terapeuternes
tilbagemeldinger. At være gennemgående person er både et
privilegium (fordi man får alting leveret på første hånd) og et ansvar
(andre handler ud fra de tilbagemeldinger, man giver).
Jeg har i en anden tekst skrevet om KT-sambaen. Tingene bliver
monotone og risikerer at gå i stå, hvis sambaen ikke tilføres energi i
form af breaks, temposkift med videre. Sådan er det også med
kommunikationsformidling. Det bliver rutine og lytterne falder fra,
hvis ikke der sker noget, som tilføjer opgaven nye aspekter.

48

Terapeuternes bidrag til sambaens energi er deres parathed til selv at
indtage nye opgaver og selv at ændre på opgavens karakter. Det
gælder både de opgaver, de per definition selv skal varetage, og de
nye opgaver, de påtager sig undervejs.
Der er ikke tale om opgaveglidning, selv om terapeuterne overtager
opgaver primært fra læger, men også fra sygeplejersker og andre
faggrupper. Det er let at konstatere ved selvsyn, for opgaverne
ændrer sig, når terapeuterne overtager dem, og de samlede opgavers
sammensætning ændrer sig også. Selv om lægerne oplærer
terapeuterne i de opgaver, de lægger over til dem, er opgaverne ikke
lægeopgaver, når terapeuterne udfører dem i praksis.
Som regel sker opgaveflytningen på lægernes initiativ. Men det skal
man ikke lægge for meget i. Lægerne ved jo fra tidligere tilfælde, at
terapeuterne er parate.
De radikale terapeuter
Det erklærede mål fra terapeuterne er, at patienternes integritet som
menneske ikke må overskrides, men tværtimod styrkes. Jeg har talt
med terapeuter om de samtaler, de har med patienter, og jeg har
også talt med patienter om dem. Nogle af samtalerne drejer sig helt
klart om emner, der normalt siges at høre hjemme hos en
sagsbehandler på et jobcenter. Her foregår de mellem en
fysioterapeut og en patient.
Og det er virkelig opmuntrende! For det første, fordi det siger noget
om den kvalitet og fortrolighed, samtalerne har. For det andet, fordi
det fortæller os (for jeg ved ikke hvilken gang), at borgernes tillid til
den offentlige sektors repræsentanter hænger på de offentligt
ansattes evne til at sætte sig ind i borgernes liv og kvalificeret
håndtere de informationer de får – og ikke nær så meget på det
arbejdsområde, de offentligt ansatte har. Man sætter pris på kvalitet!
Og for det tredje, fordi terapeuterne så naturligt indgår i denne type
samtaler.
Jobcentret er nævnt som eksempel. Jeg er sikker på, at KT
terapeuterne går ind på mange andres arbejdsfelter i
patientsamspillet. Jeg føler mig også sikker på, at det vil ske i stigende
omfang. Når et livsproblem hos en borger bliver behandlet
respektfuldt og med indlevelse af en terapeut, vil de fleste borgere
have tillid til terapeutens håndtering af andre relaterede problemer.
Det er den type opgaveløsning, man i innovationskredse vil kalde for
radikal innovation, fordi den overskrider sektorgrænser og
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redefinerer opgaven fra grunden. Normalt vil der stå stor ståhej om
sådan noget. Men ikke hos KT. Det tror jeg skyldes, at terapeuterne
ser mere på udbyttet af arbejdet end på procedurer.
Fagets traditioner og vilkår
Nogle af terapeuterne siger, at deres faglige grundlag hviler på den
nødvendige efteruddannelse (som mange af dem i øvrigt selv
finansierer og bruger weekender på). Grunduddannelsen i sig selv er
for smal til at danne basis for arbejdsopgaverne.

Det er ikke noget usædvanligt i en del sundhedsfag i dag. Eller for den
sags skyld i mange håndværksfag. I sundhedssektoren har
lægesekretærer optagelseskrav og uddannelsesforløb, som er helt
utidssvarende. Praksis ændrer sig hurtigt og meget forskelligt. Et stort
antal lægesekretærer er i virkeligheden logistikansvarlige i deres
afdelinger. Det er de ikke uddannet til at være, men de leverer
alligevel kvalitetsarbejde og er blevet uundværlige i helt nye
funktioner selv i større hospitalsafdelinger. Det er ikke muligt at lave
en uddannelse for lægesekretærer, som dækker alle de forskellige
funktioner, de udfører i praksis på vidt forskellige steder i
sundhedssektoren. I stedet vil det være mere fornuftigt at anlægge
en helt anden vinkel på uddannelsen – og der vil være brug for at
supplere den med elementer med fag udenfor sektoren.
For KT terapeuternes vedkommende udvikler deres fag – eller rettere
deres praksis – sig så hurtigt, at man ikke med rimelighed kan kræve
en uddannelse, der dækker hele deres praksisområde. Det er sikkert
heller ikke ønskeligt. Terapeuterne i KT er spydspidser indenfor det
felt, som de selv er med til at definere. Det er en del af deres
identitet.
Et helt andet spørgsmål er så, hvordan man som personaleleder og
ansvarlig for kompetenceudvikling tackler efteruddannelse af
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medarbejdere, der bevidst og hele tiden arbejder på kanten af deres
fagområde. Det ser ud til, at det vigtigste efteruddannelsesbehov i KT
dukker op i forbindelse med udviklingen af terapeuternes
arbejdsområde. En strategi for efteruddannelse vil derfor skulle være
en del af den overordnede strategi for udvikling – og som sådan
dynamisk og omstillingsparat.
Melding fra et helt andet fag
Dagbladet Information bragte i januar 2013 et interview med Arne
Bro, leder af TV-uddannelsen på Den danske Filmskole.15 Jeg synes,
interviewet er interessant her, fordi Arne Bro meget præcist fanger
problemstillinger, der også er helt centrale i den danske
sundhedsindsats. Man kan bare bytte nogle fagbetegnelser ud med
nogle andre, så har man parallellen.
”…journalister farer vild i deres eget fag; fanget mellem
produktionskrav og deres forestilling om den journalistiske
funktion.
”Det ligger alt sammen i blikket, og er vi ikke klar over, hvad der
styrer vores blik, så kommer fortælleren hele tid i karambolage
med sig selv, fordi der er uoverensstemmelse mellem det, vi
tror, vi skal gøre, og det, vi gør”, siger Arne Bro.
…For især nyhedsjournalistikken bruger ifølge Bro blot
mennesker som brikker i et i forvejen tilrettelagt spil. Et
incestoffer kan således ’tygges’ igennem på to minutter som en
case i et større maskineri.
”Jeg synes, det er ekstremt krænkende. Vi har måske et
menneske, der har brugt 20 år på at bearbejde et traume, og så
skal vedkommende på grund af et travlhedskrav lige
opsummere sit liv. Hvorfor skal medierne ikke være kloge nok til
at kunne rumme menneskelig kompleksitet og folde den ud?
Hvorfor skal medierne være dumme?” siger Arne Bro… ”Hvis vi
ikke holder vores samfund åbent og menneskeligt i al sin
kompleksitet, så laver vi jo et umenneskeligt samfund. Så enkelt
er det. Det er en grundpille i demokratiet, at de mennesker, der
lever her, bliver behandlet med værdighed. Og det er i
særdeleshed også mediernes ansvar.”

I interviewet siger Arne Bro, at ”det ligger alt sammen i blikket”. Den
slags er svært at formidle inden for det fag, man selv praktiserer.
Måske bliver det lettere at videregive, når repræsentanter fra et helt
andet fag siger det, der skal siges?!
Det ”blik”, som Arne Bro taler om er en af de fremtrædende
kvaliteter hos KT’s medarbejdere. De farer ikke vild i deres eget fag. I
15

Information, torsdag d. 17. januar 2013, s. 8-9
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min opfattelse gør de det modsatte: de søger hele tiden deres fag. De
ved, at faget hele tiden bliver til i en vedvarende proces – og at det
kun sker i et samarbejde med kolleger med andre fag og med
patienter og omverden. De ved, at der ikke er noget valg, hvis
arbejdet skal give mening, men de har også helt bevidst valgt at
træffe valget.
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14. Sugata Mitra’s
’hul i væggen’

Den indiske
uddannelsesforsker
Sugata Mitra16 er blevet
kendt for sine forsøg
med selv-organiseret
læring blandt indiske og
engelske skolebørn.
’Hullet i væggen’ (”The
Hole in the Wall”17) er
den betegnelse, han gav et forsøg, hvor han installerede computere i
mure i indiske slumkvarterer, hvor børn ikke havde adgang til eller
kendte IT teknologi. I løbet af få timer havde børnene i fællesskab
lært sig at betjene computerne – uden hjælp. Mitra’s pointe er, at
børnene lærte udelukkende, fordi de arbejdede sammen – og fordi
ingen voksne greb ind undervejs (eneste indgriben var den
indledende opfordring: ”Brug computeren!”). Sugata Mitra er en
glimrende og underholdende formidler. Et af hans foredrag på TED
kan downloades via linket i fodnoten. 18
Jeg har valgt to af Sugata Mitra’s centrale begreber, self-organising
system og emergence, fordi jeg mener, at de kan bruges til at beskrive
kernen i KT’s innovations- og projektarbejde. Han sammenfatter de to
begreber i et forskningsresultat:
”Education is a self-organising system, where
learning is an emergent phenomenon/uddannelse
er et selvorganiserende system, hvor læring dukker
op undervejs”19
Det siger sig selv, at Sugata Mitra’s forskning vækker opsigt. De
færreste forestiller sig uddannelse som noget, der bedst finder sted i
børns selvorganisering omkring opgaver, de i stort omfang selv finder
16

Ph.D. i fysik. Fik Leonardo European Corporate Learning Award i 2012. P.t.Professor ved
University of Newcastle, UK
17
S. Mitra, ”The Hole in the Wall”, Delhi 2008; S. Mitra, “Beyond the Hole in the Wall”, London
2013
18
http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education.html
19
“Acquisition of Computer Literacy on Shared Public Computers: Children and the “Hole in the
wall””, Australasian Journal of Educational Technology, 21(3), 407-426, 2005
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frem til. I målingstider er det nok lige så opsigtsvækkende, at Mitra
mener, at læring opstår som proces undervejs i det selvorganiserede
arbejde.
Centralt er det også, at Mitra bruger begrebet ’emergens’ til at
beskrive, at noget dukker op som egenskaber – selv om ingen havde
regnet med det (at børn kan selvorganisere uddannelse, bare de gør
det i fællesskab) og ingen havde tænkt på funktionerne i første
omgang (at en computer i sig selv kan være et redskab til etablering
af læring).
Jeg har gennem de sidste par år
mødt flere, der har overværet
Mitra’s forsøg, uden at kende
hans metoder på forhånd.
De har været overraskede – ikke
over Mitra’s måde at organisere
forsøgene på – men over
børnenes måde at arbejde på. De beskriver oplevelsen nogenlunde
sådan her: Det er som om, børnene eksperimenterer, først med deres
egne tanker, og så med computeren – og pludselig dukker der en
struktur op, en arbejdsmetode, måske, og så går det bare stærkere og
stærkere med at finde resultater. Opgaverne børnene har fået, er ikke
gennemskuelige for dem til en start, men pludselig får de fat i en rød
tråd, og derefter forfølger de den. De finder selv ud af undervejs,
hvad de skal lære. Og det hele sker på meget kort tid.
Jeg må erkende, at der nok er et stykke vej fra børns selvorganiserede
læring ved hjælp af almindelige computere til KT’s
innovationsarbejde. Men jeg vil alligevel påstå, at der er en
forbindelse. Når jeg har lyttet og lyttet til medarbejdere i KT og fulgt
arbejdsprocesserne i afsnittet, er jeg flere gange kommet i tanker om
Sugata Mitra’s arbejde og ikke mindst det arbejde, børnene har
udviklet i Mitra’s forsøg.
Derfor vil jeg trods alt vove den påstand, at Mitra’s observationer af
børns selvorganiserede uddannelse, hvor læring er noget, der opstår
undervejs, passer vældig godt som bidrag til en beskrivelse af KT’s
arbejdsmetoder. Da jeg begyndte arbejdet på min opgave for nogle
måneder siden, havde jeg det samme forvirrede indtryk, som de, der
fulgte Mitra’s forsøg. Hvad er det, der sker? Hvorfor går det så
langsomt, og hov… hvorfor går det pludselig så hurtigt? Og hvad var
det, der skete undervejs?
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Under alle omstændigheder mener jeg, at KT’s arbejde med udvikling
tydeligt har selvorganiseringens kendetegn – og at arbejdet har
emergente kvaliteter. Selvorganiseringen fremmes af
medarbejdernes engagement og af ledelsen i og omkring KT.
Emergensen indebærer mindst to forhold: at KT opdager kapaciteten
hos sig selv og samarbejdspartnere gennem udviklingsarbejdet (og
ikke gennem en kortlægning af kapacitet) – og at muligheder for
resultater opstår undervejs i udviklingsarbejdet.
Her er Sugata Mitra’s definition af de to centrale begreber:
A self-organising system/Et selv-organiserende system
A self-organising system is one where the system appears without
explicit intervention from outside the system/
Et selv-organiserende system er et system, hvor systemstrukturen
opstår uden direkte indgriben udefra.
Emergence/Emergens
Emergence: The appearance of a property not previously observed as
a functional characteristic of the system/
Emergens: Fremkomsten af en egenskab, der ikke tidligere blev
betragtet som en karakteristisk funktion i systemet
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15. Eksemplarisk ledelse

Jeg kan ligeså godt med det samme erklære, at jeg med glæde
indstiller ledelsen af KT og samspillet med ledelsen af Center for
Planlagt Kirurgi til de priser i innovationsledelse, der måtte findes…
Mit indtryk er, at medarbejderne gerne skriver under på
indstillingerne.
Når jeg har sat mine krydser i indstillingsskemaerne ved ”ja!” ud for
det, prisuddelerne altid spørger om, vil jeg tilføje nogle kommentarer,
som ofte overses, når innovationen fejres. Nogle af dem kommer her:
•

Der er tale om gennemført ledelse – altså ledelse, der er
konsistent og når ud i en masse hjørner og kroge af
opgaverne, uden at der står ’ledelse’ på de aftryk, der
sættes.

•

Ledelse er noget naturligt – der tales naturligt om ledelse
hos medarbejderne, og ledelsen tager selv sine opgaver
naturligt. Ledelse udføres med lethed.

•

Det er nysgerrig ledelse – ledelse, der oprigtigt er
interesseret i at se, hvad medarbejdere kan drive det til, når
de som noget helt selvfølgeligt får ansvar og arbejdsrum.

•

Ledelsen formår at integrere indsatsen på daglige opgaver
og på innovationsarbejde i en grad, som sjældent ses andre
steder. Andre taler om, at innovationsarbejde skal ind i det
daglige arbejde. Hos KT er det allerede inde.

•

Det er ledelse, der formår at lade opgaveopfattelsen i
afsnittet stille de store krav til kvalitet i stedet for at lade
som om det er ledelsen, der stiller dem.

•

Ledelsen formår at lade ledelse leve der, hvor den opstår, og
ikke begrænse den til særligt udvalgte.

•

Det er ledelse, der stiller sig selv til skue, og gerne vil
forbedre egen indsats – uden at fokusere på sig selv som
person.
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•

Ledelsen har et fremsyn, der smitter af på andres interesse
for at se ud over eksisterende rutiner.

•

Det er ledelse, der efterlader indtryk af stor viden om den
særlige ’utålmodige tålmodighed’, der kræves i vedvarende
udviklingsarbejde.

•

Det er også ledelse, der elegant og med overskud vælger at
overse de tilløb til interne bryderier, der alligevel løber ud i
sandet uden at efterlade ar eller ærgrelse hos de
involverede medarbejdere – eller som kommer til at indgå i
udviklingsarbejde som energi.

Det er selvfølgelig helt forkert at fokusere på ledelse i betragtning af
den indsats, der leveres fra medarbejderne i KT! Ja, men jeg gør det
også kun i to tekster… De øvrige tekster beskriver, så godt jeg kan
gøre det, den samlede indsats i KT.
Jeg vælger alligevel at bruge nogle ord på ledelse særskilt. Det skyldes
tre forhold:
•
•
•

at KT’s ledelse har nogle kvaliteter, der normalt overses, når
innovationsledelse beskrives,
at det er en udfordring at finde frem til, hvad det er, KT’s
ledelse gør, når den leder,
og at der må være et klart budskab til andre, der gerne vil gøre
KT kunsten efter: der skal rigtig god ledelse til!

Jeg vil være spændt på, hvordan ledelsen vil tackle en endnu større
integration med omverdenen, altså med de dele af samfundslivet, der
kan være en ressource i KT’s arbejde, men ikke ønsker at være det på
det kliniske systems præmisser. Til gengæld er jeg ikke spændt på, om
ledelsen vil tackle denne integration, for integrationen er allerede på
vej og ligger som et latent spor, ledelsen i øvrigt selv har lagt ud.
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16. Helt andre vinkler
på ledelse…

For mig er det ikke helt nok at indstille ledelsen til en innovationspris.
Jeg er interesseret i KT ledelsens måde at være ledelse på og dens
ledelsesmæssige handlinger. Jeg taler ikke om, hvorfor den gør, som
den gør – men om hvad den gør. Måske kan filosoffer og sociologer
bidrage til en beskrivelse. Her er et par perspektiver, der trækker på
deres måder at se verden på:
Handling – og ikke-handling
Nogle medarbejdere i KT har, nærmest med stolthed, citeret ledende
overlæge Søren Mikkelsen for at sige: ”…og I kommer bare, hvis I
støder ind i problemer”. Flere nævner også, at overfysioterapeut Line
Jespersen i sin ledelse har samme holdning.
Citatet fra Søren Mikkelsen lyder som en dagligdags bemærkning, der
kan komme henkastet fra mange ledere. Det er den også, men
samtidig er den for mig så karakteristisk for både Sørens og Lines
måde at udføre ledelse på, at den fortjener mere opmærksomhed.
Citatet er det eneste, jeg bruger her, men jeg har hørt mange
lignende eksempler fra Søren og Line, der peger i samme retning.
Den japanske filosof Nishida Kitaro20 er
mest kendt for sin bog ”A Study of
Good”.21 Han spillede en stor rolle for
europæiske filosoffer i 1900-tallet, der
ligesom han var interesseret i det ’rum’,
der opstår mellem mennesker. I den
forbindelse griber han fat i et gammelt
kinesisk begreb, ”wu wei” (无为), der
direkte oversat betyder ’ikke-handling’.
Nishida udvider begrebet og taler om ”wei
wu wei” (为无为), ’handling uden
handling’. Det kan lyde mærkeligt, men
der er mening med galskaben. Læs Sørens ord i citatet igen. Han gør
ikke noget, men gør noget alligevel. Den indstilling til andre

20

1870-1945, grundlægger af Kyoto-skolen, der arbejdede på forståelse mellem europæisk og
orientalsk filosofi
21
Udkom i Japan 1911 – engelsk udgave 1960
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mennesker kalder Nishida for ’handlingsorienteret intuition’. Den
’skaber et rum for skabelse’, siger han.
Den franske filosof, teolog og historiker Michel de Certeau22 er i en
anden boldgade. Men også han beskæftiger sig med rum. Han skelner
mellem place (sted) og space (rum)23. De Certeau er i dag blevet kult
mellem unge, der dyrker parkour i storbyerne. Det er ikke tilfældigt,
men først lidt om begreberne:
Place er præget af ordentlighed. Her er alt på sin ’rette’ plads. Ting
bliver placeret, der ’hvor de skal være’. Hvis der er tale om en ny by,
bliver gadeforløb planlagt for sig, gadebelysning for sig, bygninger for
sig, også videre.
Space er den bevægelse, der foregår
mellem byens ordentlige ting, på gader og
i huse, på pladser og i forretninger og
kontorer. Space er livet, som det udfolder
sig, som følge af og på trods af det
planlagte.
De Certeau sætter fokus på
mellemrummene. Han lægger mærke til,
at grænser som hegn, mure, stakitter, ikke
bare er barrierer. De skaber muligheder
og afsæt for nye rum. Han taler om
’porøse barrierer’. De bliver brugt til
noget nyt. Og det er her parkour-folket
bruger hans tanker. Sporten går jo netop
ud på at udnytte grænserne mellem huse,
gader, etager og trapper som nye rum
(spaces), selv om de er tænkt som passive
steder (places).
KT’s ledelse gør det samme. Der er ikke tale om at pakke et vogntog
sammen og drage ud over prærien for at finde nyt land. Man bliver,
hvor man er, for der er masser af muligheder for rum (space) mellem
de velorganiserede og planlagte steder (place). Hos KT’s ledelse er der
grunde til, at ”reglerne ikke altid skal følges” – for det er den enkelte
patients situation, der afgør, om regler skal overholdes. I de tilfælde,
hvor man ikke (eller kun lige akkurat) følger reglerne, vil ”vi altid få
indspark til vigtige ændringer”. Det vigtigste er altså at omdanne

22
23

1925-86. Var professor ved Université de Paris VII og ved University of California in San Diego
I ”The Practice of Everyday Life”, UCLA Press, 1988 og 2002.
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places til spaces. Ledelse foregår med et klart de Certeau’sk blik for
mellemrummenes vigtighed.

Mere om ledelse af spaces og om at skabe rum for skabelse
Det kunne nok være nyttigt at bruge et eksempel for at gøre det
tydeligt, hvad Nishida’s og de Certeau’s begreber kan indebære.
Byudvikling er et oplagt område at hente eksempler fra:
Der bliver investeret meget store beløb i renovering af udsatte
boligområder. Mange steder gennemføres såkaldte helhedsplaner,
som udover boligrenovering også indebærer byggeri af nye
aktivitetshuse for beboerne. De ansvarlige undrer sig over, at
beboerne kun i begrænset omfang bruger de nye aktivitetshuse, selv
om de har mange faciliteter og meget udstyr til arrangementer.
Årsagen skal nok findes i, at der er tale om design af places. I mange
tilfælde blomstrer beboerlivet alligevel – men stadig i de udslidte
selskabslokaler i kældre i boligblokkene.
På samme måde kan man se de nye havnefronter i Danmark ligge øde
hen som places om aftenen. For at afhjælpe usikkerheden blandt
beboerne sætter man overvågningskameraer op og gør vagtværn
synlige i landskabet – uden at områderne af den grund bliver til
spaces.
Omvendt kan man se kirker på det indre Nørrebro i København blive
taget i brug for en ny slags forsamlingshuse. Det allerede eksisterende
får helt nye funktioner – og så etableres spaces i løbet af ingen tid og
tilsyneladende næsten af sig selv.
Der blev bygget nye biblioteker i flere kommuner for få år siden. De
har ikke øget udlånet nævneværdigt. Det er til gengæld øget
betragteligt de steder, hvor man ikke har bygget nyt, men bare har
ladet dørene til biblioteket stå åbne døgnet rundt. Der er ingen
bemanding i aften- og nattetimerne, men livlig aktivitet af
skoleelever, foreninger, og andre. Spaces opstår i mellemrummene –
og der skabes plads til skabelse.
Det er en kunst at skabe rum til skabelse. Ledelse skal tænke sig om –
og ofte undlade at beslutte og handle. Men det er rigtig svært at lære,
hvordan det gøres, for man kan ikke bare sætte fingeren ned et
enkelt sted, hvor det vil fremgå. Det er en slags ’radikal
hverdagsledelse’ – hvor man bliver, hvor man er, men hele tiden
åbner for en ny forståelse af stedet og ny praksis.

60

17. Om tillæg 1 og 2:
mere brasiliansk og britisk

Der skal komme noget udefra. Det nytter ikke at stole på, at alt
kommer indefra. Det er den personlige erkendelse eller den fælles
erkendelse i et fagligt team. Somme tider er det også nyttigt med et
skub udefra, som kan frigøre det, der kommer indefra.
I andre tekster benytter jeg mig af materiale fra Brasilien og England.
Min tanke med de sidste to tekster, som jeg kalder for Tillæg 1 og
Tillæg 2, er at give en introduktion til en smule af det
innovationsarbejde, der er sat i system i de to lande. Noget kan
måske bruges som inspiration til selv at gøre noget, der tager afsæt i
deres innovationsarbejde. Noget andet kan måske bruges som en
advarsel eller bekræftelse på, at det netop er sådan noget, der ikke
skal overtages – en form for omvendt inspiration.
Helt generelt er de brasilianske SARAH hospitaler, som jeg omtaler i
Tillæg 1, kendt for deres udviklingshastighed: de små hurtige
initiativer og evne til at implementere. Lige så generelt er det britiske
sundhedsvæsen, NHS, som jeg omtaler i Tillæg 2, ikke kendt for deres
udviklingshastighed – men for deres beslutsomme indsats for at finde
innovationsværktøj og –metoder, der skal kunne bruges af alle
ansatte i organisationen.
Mere brasiliansk
Brasilien har en national strategi for innovation, som bygger på
regionale kræfter og diversitet. Landet dækker et kolossalt geografisk
område, der er gigantiske forskelle mellem regionerne og en stor
befolkning, der er lige så varieret som alt andet. Forskellene og de
økonomiske begrænsninger giver en stor afhængighed af initiativer
fra organisationer og institutioner, der trækker på mange forskellige
finansieringskilder. SARAH hospitalerne er et eksempel. Deres
behandlinger dækkes af staten, men de finansierer selv
vedligeholdelse af bygninger og det meste af deres udstyr. Og så
arbejder de på grundlag af en række krævende principper! I Tillæg 1
viser jeg blandt andet disse principper.
Mere britisk
Det britiske nationale sundhedsvæsen, National Health Services
(NHS), har indtil for helt nyligt haft et institut for innovation, der
skulle servicere alle lokale afdelinger og hospitaler. Instituttet er nu
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nedlagt og erstattet af netbaseret innovationsværktøj. Bidrag til
værktøjet kommer mange steder fra, men koordineres i den statslige
sundhedsorganisations hovedkvarter i London. Værktøjet er altså en
slags innovation version 2.0 hos NHS. Man har erkendt, at et enkelt
institut (med enkelte lokale filialer) ikke formår at komme ud i
krogene af systemet. Værktøjet er en slags prototype. Igen ved
endnu, om det fungerer, eller om det kan udvikles undervejs med
bidrag fra medarbejdere i hele landet. I Tillæg 2 viser jeg de modeller,
der bruges som grundlag for værktøjet.
Vi har altså med to vidt forskellige eksempler at gøre. Det brasilianske
starter næsten fra grunden – ikke i klinisk viden eller i viden om
ambitioner, men som sundhedssystem betragtet. Det britiske er
næsten modsat, for det prøver at lægge dårligdomme opsparet
gennem årtier fra sig. I England arbejdes også med det, der kaldes
”The Art of Exit” – kunsten at holde op med noget, kunne man kalde
det. (Det kunne danskerne godt lære noget af).
Mere KT
KT ligner på flere måder en blanding af de brasilianske og engelske
eksempler i sin grundlæggende logik og måde at udvikle på. På den
ene side bliver der startet fra grunden (eller hentes noget, der ligger
langt tilbage i tid) som på SARAH hospitalerne i Brasilien, og på den
anden side arbejdes der med at gøre op med indgroede forestillinger,
som i det britiske NHS’ innovationsarbejde.
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Tillæg 1
Mere brasiliansk –
SARAH Hospitalerne
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Mere brasiliansk –
SARAH hospitalerne

SARAH hospitalerne24 i
Brasilien har
internationalt ry for
deres behandlingsresultater, deres
helende arkitektur, og
for deres udviklingsresultater, specielt
inden for ortopædkirurgi og rehabilitering, der relaterer sig til området.
SARAH hospitalerne er betalingsfrie hospitaler og får sit budget
dækket dels gennem resultatkontrakter med sundhedsministeriet og
dels af fonde og kontingenter fra medlemmer. Foreningen bag
hospitalerne har en regel om, at ingen må forhindres i at få
behandling af økonomiske årsager. Udgifterne til behandling og
rehabilitering af særligt dårligt stillede patienter betales af indtægter
fra hospitalernes udviklingsarbejde og salg af produkter.
Jeg citerer stort set hele SARAH netværkets sæt af principper i deres
fulde ordlyd – under den engelske tekst, som er hospitalernes egen
udgave, har jeg oversat principperne til dansk. Principperne er
interessante, fordi de har ført til nye behandlingsformer og
udviklingsarbejde. Vi lever jo i forskellige kulturer, og jeg tror, at man i
Danmark ville formulere principperne på en anden måde end
brasilianerne har valgt at gøre det. Men meningen er til at forstå på
trods af kulturforskelle.
”SARAH Network Principles
SARAH netværkets principper
’Everything we do and practice rigorously follows these
principles’
’Alt, hvad vi gør og praktiserer, følger strengt disse
principper’

24

Se hospitalernes hjemmeside: www.sarah.br/paginas/homepage/en/
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•

CREATE:
a specialized health care center that treats the patient as
a human being who is not merely the object upon which
techniques are applied, but rather, is the agent of that
action.
At SKABE:
et specialiseret sundhedscenter, som behandler patienten
som et menneske, der ikke bare er en genstand, som
teknikker anvendes på, men som selv er den handlende
part.

•

PARTICIPATE:
actively in society and work at the prevention of disability
and deformity while at the same time combating
prejudice against the physically disabled; after all, life is
characterized by infinitely varied forms that change with
time.
At DELTAGE:
aktivt I samfundet og arbejde hen mod forebyggelse af
handicap og deformitet – mens der samtidig kæmpes mod
fordomme mod de fysisk handicappede; livet er jo
karakteriseret af uendeligt varierede former, som ændrer
sig med tiden.

•

DEFEND:
the principle that no human being should be
discriminated against for being different in his/her
physical form or way of performing an activity.
At FORSVARE:
princippet om, at intet menneske skal diskrimineres for at
være anderledes i udseende og form eller i måden at gøre
tingene på.

•

FREEDOM:
from technological dependency by rejecting a passive
attitude in the face of consumerism and imitation and by
utilizing our culture’s creative potential.
FRIHED:
fra teknologisk afhængighed ved at afvise passiv
forbrugerkultur og efterligninger – og ved at bruge vores
kulturs kreative potentiale

•

DEVELOP:
a critical attitude towards imported standards, be they
techniques or conduct.
At UDVIKLE:
en kritisk holdning overfor importerede standarder, hvad
enten der er tale om teknikker eller om adfærd
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•

SIMPLIFY:
technique and procedures in order to adapt them to the
genuine necessities born of Brazil’s contrasting economies
and regions. Simplification is the critical synthesis of the
most complex systems and processes: one cannot simplify
that which one does not understand.
At FORENKLE:
teknik og procedurer for at tilpasse dem de ægte behov,
der kommer af Brasiliens kontraster I økonomi og mellem
regioner. Forenkling er den kritiske syntese af de mest
komplekse systemer og processer: man kan ikke forenkle
det, man ikke forstår.

•

APPRECIATE:
innovative initiative and the exchange of experience, in
education and research, stimulating the creativity of
persons and groups; “the individual is the institution” and
each person represents it, answers on its behalf, and
dedicates his/her life to it.
At VÆRDSÆTTE:
innovative initiativer og udveksling af erfaring i
uddannelse og forskning, som stimulerer personers og
gruppers kreativitet; ”det enkelte menneske er
institutionen” og hver enkelt person er repræsentant for
den, har ansvar på vegne af den og vier sit liv til den.

•

LIVE:
for health instead of merely surviving illness.
At LEVE:
for sundhed i stedet for bare at overleve sygdom

•

TRANSFORM:
each individual into an active agent responsible for
his/her own health.
At FORVANDLE:
Hvert enkelt menneske til en aktivt handlende, der er
ansvarlig for sit eget helbred.

•

WORK:
so that the UTOPIA of this hospital is educating for health
until each individual, protected from illness, no longer
needs it.
At ARBEJDE:
så dette hospitals utopi er at uddanne til sundhed, indtil
ingen personer, der er beskyttet mod sygdom, har brug for
den længere.

•

THE COMMUNITY:
bears the primary responsibility for this work, whose
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purpose is the fulfillment of the community’s will. It is
everyone’s duty, then, to demand of this institution the
commitment consolidated here today.

At FORENINGEN/MEDLEMMERNE:
har det primære ansvar for dette arbejde, hvis formål
er at opfylde foreningens mål. Det er derfor alles pligt
at forlange det engagement af institutionen, der her
er nedskrevet.”

Facts om SARAH hospitalerne:
• Der er ni hospitaler I SARAH-kæden. De ligger I byerne: Belém,
Belo Horizonte, Brasília, Brasília – Lago Norte, Macapá,
Forteleza, Rio de Janeiro, Salvador og Sao Luis.
• Hospitalerne ejes af en almennyttig fond og drives af en
forening
• De har en særlig ekspertise i ortopædkirurgi og –rehabilitering
• Totalt set har medarbejderne specialviden indenfor: pædiatri,
intern medicin, neurology, neurokirurgi, ortopædi, psykologi,
socialt arbejde, uddannelse, fysio- og ergoterapi, radiology,
genetic, patologi og psykiatri
• De ni hospitaler råder i alt over 1.000 senge
• Der er 5.000 sundhedsprofessionelle ansatte
• Hospitalerne behandler 1,3 mio. patienter om året
• og udfører 16,5 mio. behandlinger
• Flere af kædens hospitaler har fået internationale arkitektur
priser i kategorien: helende arkitektur
• De første hospitaler blev indviet i 1980i Salvador og Brasília
• Ægtefællen til en af Brasiliens tidligere præsidenter, Juscelino
Kubitschek (1956-61), har lagt navn til kæden. Sarah
Kubitschek oprettede fonden, der senere byggede
hospitalerne.
Udvikling og salg af udstyr
Som en del af indsatsen for handicappede, udvikler og sælger SARAH
hospitalerne selv lavteknologisk udstyr til deres patienter. De kan som
selvstændig fond selv bestemme, hvilke områder, de arbejder på. Salg
af udstyr skal dog være en forretning, der ikke giver underskud. Det
betyder, at der ikke må hentes statslige midler til udstyrsproduktion.
Statsbevillinger skal gå til patientbehandling.
OrtoMovel hedder kørestolen på billedet. Den kan køre som enhver
anden kørestol, men giver også en handicappet bruger mulighed for
at løfte sig selv til oprejst stilling. Den er billig, vejer under ti kilo og
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kan skilles ad i tre dele, så den kan tages med i et fly som
håndbagage.
Det enkle kombineret med det avancerede er et kendetegn, SARAH
hospitalerne fastholder. Stolen blev lavet i 2006 og er solgt i
hundredvis af eksemplarer. Et dansk firma var i 2012 på vej med
noget lignende, men deres prototype har ikke samme fleksibilitet og
betjeningslethed.

Med tiden er SARAH hospitalerne begyndt at producere senge til eget
brug. Der er tale om senge, der både kan fungere i et sengestuemiljø
og i det fri i hospitalernes parkanlæg – SARAH netværkets tilgang
lægger vægt på naturen på et helende element. Samtidig er det
meget lette senge, der kan flyttes af alle uden større anstrengelser.
En seng hos SARAH skal ikke være en maskine, men et leje. Sengen
skal ikke facilitere brugen af udstyr, men facilitere patientens brug af
den. Sengene er dog indrettet sådan, at de let kan tilsluttes
behandlings- og plejepersonalets udstyr, når det er nødvendigt.
Selv i hjælpemidlernes design slår SARAH tankegangen igennem.
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Tillæg 2
Mere britisk –
Models for Change
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Mere britisk –
Models for change

Sidst på foråret 2013 lancerede National Health Services (NHS) i
England et nyt netbaseret innovationsværktøj25. Det eksisterer endnu
kun i en testversion, så der kan nok forventes både større og mindre
ændringer i det.
Men allerede nu er det temmelig omfattende. NHS’ ambition er, at
det skal dække ”alt det, vi ved om, hvordan vi skaber forandring; det
hele på ét sted”. Det er ikke så lidt at ville rumme på et par
hjemmesider…
Værktøjet er konstrueret som et folde-ud værktøj. Man starter fra
begyndelsen og folder de enkelte dele ud (figurens form antyder det)
eller hopper ind et sted, der ser interessant ud og fortsætter derfra.
Det er vigtigt for forståelsen af værktøjet, at NHS konsekvent kalder
det for ”mentale modeller for forandring”.

25

www.changemodel.nhs.uk
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Det hele udspringer fra ”our shared purpose” – vores fælles formål.
Værktøjet har syv dele, der alle kan foldes ud i næsten det uendelige:
•

Leadership for change – ledelse til forandring:
Do all our leaders have the skills to create transformational
change? Har alle vores ledere de nødvendige evner og
kompetencer til at skabe reel forandring?

•

Engagement to mobilise – inddragelse til mobilisering:
Are we engaging and mobilising all the right people? Inddrager
og mobiliserer vi alle de rigtige personer?

•

System drivers – drivere i systemer:
Are our processes, incentives and systems aligned to enable
change? Er vores processer, incitamenter og systemer på
plads, så de kan gore forandring mulig?

•

Transparent measurement – gennemsigtig/gennemskuelig
måling:
Are we measuring the outcome of the change continuously
and transparently? Måler vi udbyttet af forandring
kontinuerligt og gennemskueligt?

•

Rigorous delivery – konsekvent udførelse:
Do we have an effective approach for delivery of change and
monitoring of progress towards our planned objectives? Har vi
en effektiv tilgang til udførelse af forandring og monitorering
af fremskridt, der leder frem til vores planlagte mål?

•

Improvement methodology – metoder til forbedring:
Are vi using an evidence-based improvement methodology? Er
vores metoder til forbedring evidensbaseret?

•

Spread of innovation – spredning af innovation:
Are we designing for the active spread of innovation from the
start? Tilrettelægger vi med henblik på spredning af
innovationen allerede fra starten?

Til værktøjet hører en arbejdsbog med en fyldig vejledning. Desuden
er der (selvfølgelig) både tilhørende Facebook side og Twitter. Der er
en ”resource pack”, mulighed for at tilmelde sig et udviklingsforum,
case studies, slide serier der kan bruges ved interne møder,
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udviklingsseminarer, plads til at uploade egne historier og meget
mere.
<><><><><>
Energy for Change
Fra det ’gamle’ NHS Institute for Innovation and Improvement
kommer et andet værktøj ”Energy for change” Energi til forandring26,
som bruger denne model:

Den består af fem elementer:

26

•

Psychological energy – psykologisk energi
Energy of courage, trust and feeling safe to do things
differently. It involves feeling supported to make a change as
well as belief in self and the team, organisation or system, and
trust in leadership and direction. Energi til at have
tilstrækkeligt med mod, tillid og sikkerhedsfølelse til at gøre
ting på en anden måde. Den indebærer at man føler
opbakning såvel som tro på sig selv og teamet, organisationen
eller systemet, og tillid til ledelse og vejledning.

•

Physical energy – fysisk energi
Energy of action, getting things done and making progress. It
is the flexible, responsive drive to make things happen, with
vitality and kinetic force (motion). Energi til at handle, få ting
gjort og ogre fremskridt. Den er et fleksibelt og opmærksomt
drev til at få ting gjort med vitalitet og bevægelseskraft.

http://www.institute.nhs.uk/tools/energy_for_change/energy_for_change_.html
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•

Intellectual energy – intellektuel energi
When we undertake an activity that stimulates our creativity,
attention and focus, we raise our intellectual energy. The
results are evidence and reasoned arguments – a rationality to
help guide our behaviour. We are then able to set clear goals
and objectives, which help us to focus on what’s important. In
an age of distraction and competing priorities, activities that
allow us to raise our intellectual energy, are critical for making
change happen. Når vi gør noget, som stimulerer vores
kreativitet, opmærksomhed og focus, øger vi vores
intellektuelle energi. Resultaterne er evidens og velbegrundede
argumenter – en rationalitet, der fungerer som retningsviser
for vores adfærd. Vi bliver derefter i stand til at sætte klare
mål og delmål, som hjælper os til at fokusere på det vigtige. I
en tid med mange opmærksomhedspunkter og konkurrerende
prioriteringer, er aktiviteter, som giver os mulighed for at øge
vores intellektuelle energi, vigtige når vi skal få forandring til
at ske.

•

Spiritual energy – åndelig energi
For most people, belief in the value of work, results in more
passion, perseverance, effectiveness and satisfaction. When
we believe that the future is powerfully connected to what we
care about, we bring more energy to creating it. By coconstructing a clear, inspiring, vivid picture of the future, a
new future that is better than the status quo, we become
more confident about moving towards that it. For de fleste
mennesker giver troen på værdien af arbejdet mere passion,
vedholdenhed, virkningsfulde resultater og tilfredsstillelse. Når
vi tror på, at fremtiden er knyttet stærkt til det, vi sætter højt,
giver vi mere energi til skabelsen af den. Ved sammen at lave
et klart, inspirerende og levende billede af fremtiden, en
fremtid som er bedre end det, vi har, tror vi mere på, at vi er
på vej til den.

•

Social energy – social energi
Energy of personal engagement, relationships and
connections between people. It reflects a “sense of us” and is
therefore a collective concept that captures a situation where
people are drawn into an improvement or change because
they feel a connection to it as part of the collective group.
Energien til personligt engagement, personlige relationer og
forbindelser mellem mennesker. Den afspejler en ”følelse af
os” og er derfor et kollektivt koncept som favner en situation,
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hvor mennesker bliver trukket med ind i en forbedring eller en
forandring, fordi de mærker en forbindelse til den som del af
det at være en fælles gruppe.
NHS har gennemført en række kurser og programmer – specielt for
ledere – indenfor emnet ”Energy for change”. Aktiviteterne er blevet
evalueret og resultaterne fremlagt i en rapport.27
Rapporten citerer både negative og positive udtalelser fra deltagerne.
Deltagere på alle fem arbejdsområder nævner, at det er et problem,
at forandringsprojekter mister pusten undervejs. Jeg har plukket
nogle udtalelser ud fra rapportens forskellige kapitler:
•

“It is really difficult to keep the energy going and to keep
working through it, to keep the changes going.”
“Det er virkelig svært at holde energien oppe og at køre
arbejdet til ende for at få forandringerne til at ske.”

•

“I often see real high energy to begin with, but then it peters
out – either it doesn’t happen, it’s really slow or it’s overtaken
by events”
“Jeg ser ofte et rigtig højt energiniveau i starten – men så
flader det ud – enten sker der ikke noget, eller også kører det
virkelig langsomt eller bliver overhalet af andre begivenheder”

•

“Mobilisation requires significant emotional energy, strong
positive emotions driving the movement forward.”
“Mobilisering kræver betydelig følelsesmæssig energi, stærke
positive følelser der driver bevægelsen fremad”

•

“Not enough attention is given in the run up to change to the
behavioural, personal aspects of what is happening.”
“Der bliver ikke givet tilstrækkelig opmærksomhed til de
adfærdsmæssige, personlige aspekter af det der foregår.”

•

“The times I have felt the most emotionally drained in my
career is where I’ve felt my values compromised – not able to
challenge practice and change things to improve services for
patients.”
“Jeg har følt mig mest følelsesmæssigt drænet på de
tidspunkter i min karriere, hvor jeg har mærket, at mine
værdier kom til kort – hvor jeg var ude af stand til at udfordre
gældende praksis og forandre tingene for at forbedre ydelser
overfor patienter.”

27

Rapporten kan downloades her:
http://www.institute.nhs.uk/images//Energy_for_change/Building%20and%20aligning%20energy%
20for%20change%20v2%20Feb%2013[1].pdf
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•

“It is really difficult to keep the energy going, to keep working
it [the improvement] through, to keep making the change.”
“Det er virkelig svært at holde energien oppe, at gøre arbejdet
[med forbedringen] færdigt, at blive ved med at ændre på
noget.”

•

“Having a high level of resilient momentum and focus are
really important.”
“Det er virkelig vigtigt at have et stærkt, modstandskraftigt
momentum og fokus”

•

“Physical energy tends to be the energy we understand the
best, but fail to do the things we know would increase it.”
“Fysisk energi plejer at være den energi, vi bedst forstår, men
vi undlader at gøre det, vi ved kunne øge den.”

NHS har desuden produceret en animationsfilm til “Energy for
change”. Den kan hentes på YouTube28.

<><><><><>
Et par tal (2012) for at vise NHS organisationens omfang:
•
•
•
•

28

146.075 læger ansat
369,868 sygeplejersker ansat
2.300 hospitaler
14,9 mio. indlæggelser

http://www.youtube.com/watch?v=pOHtBUbLVm4
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Hans Bonde, dr.phil. i historie, professor på Institut for
Idræt og Ernæring, KU, skrev for nylig i en kronik i
dagbladet Information:
”Det er lige så mangelfuldt ikke at kunne se skoven for
bare træer, som ikke at kunne se træerne for bare
skov”
Ja, men meget tyder på, at KT både kan se skoven og
de enkelte træer. Det store og det små. Hvis man
mestrer dette dobbelte blik, kan der ikke være grænser
for, hvad der kan opnås. Jeg bruger i en af teksterne
citater af den brasilianske arkitekt Jaime Lerner. Han
har det samme blik, som man kan finde hos KT, og der
sker noget, når han er i nærheden.
Grundlæggeren af kunstmuseet Louisiana, Knud W.
Jensen, sagde det på en anden måde:
”Man kaster et reb op i luften og begynder at klatre.”
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