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• Gå efter 4 mål – bedre medarbejder trivsel, bedre 

sundhed, bedre pleje og lavere omkostninger

• Gå forrest som leder og vis handlekraft 

• Et eksempel på kvalitetsledelse fra det virkelige liv

Ledelse - der får andre til at lykkes sammen
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- LYTNING og dialog med respekt – ledelsesbeslutninger 

på baggrund af feedback

- Opbygning af social kapital (tillid, retfærdighed og samarbejde)

- Klare rammer og dermed instrukser kan skabe tryghed

- Et anerkendende menneskesyn 

Bedre trivsel hos medarbejderne



Opbygning af evner og faglighed (kapabilitet) kræver:

• Relationel koordinering – opbyg struktur, hvor det kan 

folde sig ud 

• Faglighed kræver tryghed – velvære

• Joy at work – og teamsamarbejde er vejen frem

Styrk fagligheden



I handlekraft indgår 3 væsentlige elementer:

1. Opbygning af vilje – i hele organisationen

2. Opbygning af kapabilitet (dvs. evner) - både personlige og 

organisatoriske

3. Ledelseskraft til eksekvering – fra tanke til handling

Gå forrest som leder og vis handlekraft 



Vores adfærd styres af to motivationssystemer:

• Det rationelle – hjernen

• Det emotionelle – følelserne 

1. Vilje

(Kilde: Jonathan Haidt introduces the Elephant and the Rider metaphor)



Rationelle system

….taler til vores hjerne

Emotionelle system

…taler til vores følelser  



Human decision making is like a tiny rider on a massive 
elephant. The rider may think he’s in charge, but the 
elephant’s will always wins. Both are imperfect – the 
rider over-thinks and over-analyzes. The elephant acts 
on passion and emotion. 

Heath’s advice for causing change was three-pronged:

• Direct the rider

• Motivate the elephant

• Shape the path

1. Vilje

(Kilde: Dan Heath, professor at Stanford Graduate School of Business)



Menneskelige beslutningsprocesser er som en lille rytter på 
en massiv elefant. 

Rytteren tror måske han er ansvarlig, men elefantens vilje 
vinder altid. 

Begge er ufuldkomne - rytteren over-tænker og over-
analyser. Elefanten agerer på lidenskab og følelser. Heaths 
råd til at opnå forandringer var trestrenget:

• Dirigere rytteren

• Motivere elefanten

• Tilret organisationen

(Kilde: Dan Heath, professor at Stanford Graduate School of Business)

1. Vilje



Rationelle system

….taler til vores hjerne

Emotionelle system

…taler til vores følelser  

Diriger rytteren

Motiver elefanten

Tilret organisationen



Personlige evner                  Kompetenceudvikling

• Vigtigst: teori må aldrig stå alene, men kobles med 

sidemandoplæring eller øvelser og feedback

Organisatoriske evner                Planlæg, giv tid og hold fast 

2. Opbyg kapabilitet



Læring og forandringsprocesser
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Benyttes kun teori og 

diskussion:

10 % kan demonstrere viden, 

5 % kan demonstrere 

færdigheder, og

0 % benytter den nye viden i 

hverdagen.

Lægges dertil træning og 

demonstration:

Resultatet bliver bedre, 

men stadig

0 %, der benytter den nye 

viden i hverdagen.

Lægges øvelser og 

feedback oveni:

60 % har mere viden og 

bedre færdigheder, 

men  kun

5 % bruger deres nye 

viden i hverdagen.

Lægges coaching/vejledning i praksis 

ind, som en del af læringsforløbet  - så 

sker der noget: 

95 % har mere viden, 

95 % har bedre færdigheder og

95 % benytter deres nye viden og 

færdigheder i praksis. 

Yderligere

forudsætninger er 

opbakning fra 

ledelsen og høj 

motivation hos 

medarbejderne

(Kilde: Sundhedsstyrelsen. Implementerings- forskningomforebyggelse,2010 og 
Inspiration til implementering af kommunale sundhedsindsatser, 2011)



At styrke faglighed og opbygge kapabilitet kræver en 

forståelse af, at ledelsesopgaven kræver:

• Kulturforandringer på flere niveauer

• Kompetenceudvikling

• Læring

Styrke faglighed og opbygning af kapabilitet

Mening

Fag-
identitet

Fælles 
sprog

Sociale
processer

PRAKSIS

Frit efter Etienne Wenger:2004



Et paradigmeskifte i måden af arbejde med forandringer? 

Før

Kick off møde = 
implementering er i
hus

Nu

Sociale læreprocesser
på individ og
organisatorisk niveau



- et eksempel fra et samarbejdsprojekt på tværs af 

praktiserende læge, hospital og kommune, der viser:

…. at hvor der vilje er der vej, når bare vi går SAMMEN!!

En tur ud i den virkelige verden

Film om Projektgruppens oplevelser af at 

arbejde i et tværsektorielt 

forbedringsprojekt

https://video.rn.dk/secret/49593801/bf53ecb404cc8167b583c942f644ffef


Hvilke krav stiller det til ledelsen, når der skal findes nye veje 

på tværsektorielle udfordringer?

- Fortællinger som passions-drivere koblet med hard core

data

- Tillid og respekt – vi går vejen sammen

- Løsninger – skabt af klinikere

Ledelse på tværs



Driftsledere

Chefniveau

TOP-
ledelsen

Du kan gøre en forskel – lyt !

Lyt til medarbejdernes drømme 

og faglige ambitioner

Læring, mening og 

motivation DATA og fortællinger



Data, som afsæt for forandring



Film med pårørende Lone

Pårørendes oplevelser, som afsæt

https://video.rn.dk/secret/35525388/70ba7fcdccdb76df6b80ba032066594c


DATA: Borger xx har 72 indlæggelser på 2 ½ år. Diagnosticeret med KOL 



To patientforløb har på 4 mdr. haft et samlet ressourcetræk 

på 800.000,- (ca. 2/3 Hosp. og 1/3 Aalborg Kommune)

➢ Har vi råd til ikke at tænke nyt?

➢ Har vi råd til at ikke at bryde sektorgrænserne ned?

➢ Har vi råd til ikke at sætte ambitiøse mål på tværs af vores 

sundhedsvæsen?

➢ Vil vi blot se på belastningen for patient og pårørende

Omkostninger   (data…)



• Vigtig ambitiøs vision fra direktionerne!

• Forbedringsprojekt – står på viden fra praksis

• Tillid og indflydelse til patienter, medarbejdere og ledere 

genererer sociale processer, engagement og motivation

Fælles mål, fælles ledelse, fælles økonomi..



• Tværsektoriel projektledelse

• Tæt samarbejde med og involvering af PLO

• Patient- og pårørende inddragelse

• Feltarbejde og audit, som redskab til læring og fælles 

vidensgrundlag

• Data, tillid og respekt!

• Forbedringsprojekt

Kort om projektet



Fra patientoplevet behov –

til organisatoriske prøvehandlinger
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Epikrise 

Mobil Lab

Forløbskoordinerende 
sygeplejerske 

Udlevering af standard 
notater

Opfølgende hjemmebesøg

Prøvehandlinger 

Forbedringsarbejde +

Tværsektorielle audits =

Skabelse af mening 
og motivation!

Proces

Reduktion af 
(gen)-

indlæggelser

Målopfyldelse

Evaluering af projektets prøvehandlinger

– hvad virkede bedst? 
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Krav til ledelsen

Sætte retning og 
sætte fri!

Holde fokus på 
borgerne

Motivation Indflydelse

Engagement

Praksis 

Refleksion

Forandringer 
der er 

forbedringer

for borgeren

Udvikling af driften!

➢ Fælles mål og indikatorer på tværs af sektorerne

➢ Krav om løbende evaluering og forbedringsorienteret læring

➢ Tværsektorielle fora - forbedringsenheder



• Vigtigst er et vedvarende ledelsesfokus også 
- og især fra topledelsen

• Dyrk den gode adfærd og fortællinger, der viser at noget 
nyt lykkes

• Vær tro imod anerkendelsens betydning for, at mennesker 
ændrer adfærd

• Erkend ”The Gab” (hullet) mellem det som medarbejderne 
oplever som deres virkelighed og så topledelsens 
forestillinger – mød organisationen i øjenhøjde ved aktivt 
at søge feedback fra medarbejderne og frontlinjelederne 
og tilret strategierne

Forankring –

hjælp dine medarbejdere og ledere



Vi skal opbygge glæde og engagement i vores organisation 

ved at sætte tillidsdagsordenen og være bevidste om at 

styrke nysgerrigheden (Curiosity intelligens)

Vi skal hjælpe hinanden, opbygge TEAM-ånd

Opbyg viljen – move the elephant

Væk fra: Fix and Forget til See – Solve – and Share

Innovation skal kobles med Exnovation – FJERN SPILD

KULTUR


