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Formål

• Få større indflydelse på strategiske og taktiske 
sundhedspolitiske temaer på jeres arbejdsplads

• Blev bedre til at komme på forkant af forandringer, der 
påvirker arbejdspladsen

• Få redskaber, der bidrager til at kunne tage bladet fra munden



Indflydelse sker i en kontekst

…om at forstå den organisatoriske 
ramme.



Hvori består jeres kontekst

• At være en del af en politisk organisation

• Organisatorisk opbygning af arbejdspladsen

• Beslutningskompetencer

• Procedurer og arbejdsgange

• Kommunikationsveje og –procedurer

• ”Årshjul”, fx strategi og handleplaner, budget- og 
regnskabsprocedure, mødefora fx udvalg.

• Ting der sker i omverdenen, fx lovgivning, ny teknologi, 
demografiske ændringer, epidemiologiske ændringer, 
overenskomster, udvikling hos andre faggrupper, 
befolkningens forventninger, konjunkturer, snitflader mellem 
sygehuse og kommuner osv.



Kortlæg konteksten - ex på steder at kigge

• Organisationsdiagram

• Oversigt over ansvarsområder: Hvilke ledere og politikere er 
ansvarlige for hvad

• Interessent-analyse

• ”Årshjul”

• Organisationens strategi



Organisationsdiagram - ex

Det politiske niveau (borgmester) og det forvaltningsmæssige niveau



Den politiske del



Virksomhedsgrundlag - eksempel



Interessentanalyse

Fremgangsmåde
1. Identifikation (brainstorm m.v.)

2. Sortering og positionering

3. Prioritering ud fra betydning

4. Undersøgelse af interesser/konflikter

5. Vurdering af konsekvens for sagen

Analysespørgsmål 
1.Hvem er de? 
2.Hvad ønsker de? 
3.Hvordan skal vi 
håndtere dem? 



Interessentanalyse

interessent Interessen-

tens ønsker, 

krav, mål

Projektets

afhængighed 

af 

interessenten

Interessentens

indflydelse på 

projektet

Konflikter til 

andre 

interessenter

Håndtering af 

interessenten



Årshjul - eksempel

strategiseminar

budgetforslag

første budgetudkast
andet 
budgetudkast

budgetvedtagelse

udmelding af budgetramme
handleplaner

Møde med hovedMED?
Møde med økonomiudvalg?
Andre relevante tidspunkter?



Vælg jeres kampe med omhu!

Interessesfære og indflydelsessfære

interessesfære

indflydelsessfære

Covey



To indgangsvinkler til forandring

Fokus på
interessesfæren



To indgangsvinkler til forandring

Fokus på 
indflydelsessfæren



Proaktiv eller reaktiv
Det afhænger af situationen

At være proaktiv

• Sikring af gode arbejdsvilkår 
for medarbejderne

• Samspil med ledelsen og 
med andre faggrupper

• Næste års budget

• Organisationens strategi

• Når man spotter krav, 
behov, muligheder i 
omverdenen

At være reaktiv

• Krav om besparelser

• Når ledelsen sender noget i 
høring, som man ikke har 
været inddraget i

• Konflikter

• Pludselig opstået sygdom

• Mulighed for at vende til noget 
proaktivt?

• Mulighed for at forberede sig?



At analysere situationen

Når I skal analysere en konkret situation for at vurdere, om – og 
hvor I kan øve indflydelse, kan I eksempelvis stille jer selv 
følgende spørgsmål:

• Hvad vil vi ideelt set opnå omkring denne situation?

• Er det et område, der er i vores interessesfære – eller i vores indflydelsessfære?

• Hvordan ser interessenterne omkring sagen ud? Er der stærke modstandere af 
vores synspunkt?

• Er det en situation, hvor det er muligt at indgå eventuelle alliancer med andre 
(fag)grupper?

• Er det en situation, hvor det vil være muligt at lave en form for undersøgelse, der 
kan understøtte vores argumenter?

• Evt. flere spørgsmål



At stille skarpt og få indflydelse i 
praksis



At vide, hvad det er, man vil have indflydelse på, 
og hvorfor

• Hvad er det, I har spottet og som I ønsker indflydelse på?

• Hvorfor ønsker I indflydelse/på hvilken måde handler det om 
varetagelse af faggruppens interesser? 

• Hvad er det, I ønsker at opnå?

• Har I muligheder for at være proaktive? Hvad er det proaktive 
mål?

• Hvis I er i en reaktiv situation – hvordan kan I formulere et 
proaktivt mål?



Om at skabe win-win situationer

Godt arbejdsmiljø

Behandlings-
effektivitet Ledelsens 

succeskriterier

Borger-
tilfredshed



Maksimér din indflydelse – skaf data for dine 
argumenter

Der er stor forskel på 

• At have ondt af sig selv og sin egen faggruppe

• At være harm over at andre ikke forstår os

• At have en masse ”synsninger” om, at 
prioriteringerne burde være anderledes

og så at have dokumentation for, at tingene ser 
ud, som vi siger



Gode mål og hypoteser
- hvis det handler om indflydelse via dataindsamling

• Mål
– Det er muligt at definere, hvornår målet er opfyldt

• Formulering af klare succeskriterier

• Evt. brug af SMART-model

– Der kan argumenteres for, hvilke gevinster det giver
• Gerne til flere interessenter, herunder selve arbejdspladsen og borgerne (win-win

situation)

• Det er muligt at måle gevinsterne

• Hypotese
– Har karakter af en påstand om en sammenhæng – årsag-virkning

– Vedrører noget, der er (eller kan opnås) opmærksomhed på
• Eks. Sygefravær blandt personalet påvirker borgernes tryghed



Vi har noget viden – fra egen praksis, egne 
undersøgelser eller andres undersøgelser.

Hvor kan vi bruge argumentationen?

Overvej bl.a. følgende:

• Hvem er de centrale aktører i forhold til at få vores argumenter omsat til 
handling?

• Hvor realistisk er det, at de vil spille sammen med os? Hvor kan vi 
alternativt skabe alliancer?

• Hvornår er det bedste tidspunkt at præsentere argumenterne på? Hvor er 
vi eksempelvis i forhold til årshjulet?

• Hvilke andre spørgsmål kan overvejes i forhold til temaerne: Interessenter, 
organisatorisk kontekst, årshjul, mv.?



Sammenfatning
• Få styr på konteksten

• Få overblik over organisationen

• Afdæk bl.a. dine interessenter

• Få styr på procedurer/tidsforløb – og vær tidligt ude 

• Fokus på det, du reelt har indflydelse på

• Vær proaktiv

• Vær fokuseret! Fokus på TR/AMIR kerneopgaven

• Om muligt: Lav dataindsamling, der understøtter jeres argumenter. 
Væk fra ”synsninger”

• Vær målrettet i brug af jeres viden ind i jeres argumentation for 
sagen


