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Forord 

Dette masterprojekt er kun blevet realiseret, fordi mange har bakket op. Dem skylder 

jeg tak.  

Derfor vil jeg gerne takke Peder Ring, Aase Bjerring, Inge Paamejer, Lisbeth Lumbye 

Rasmussen, og Eva Ahrensburg for, at I har stillet jeres oplevelser og viden til rådighed 

i interviews til dette projekt. Særligt skylder jeg jer tak for en åbenhjertig dialog om en 

meget udfordrende proces. 

Jeg skylder også tak til Kvalitet og Udvikling i Region Sjælland for at have muliggjort 

hele min masteruddannelse blandt andet ved at stille mig over for alle de udfordringer i 

hverdagen, som har dannet grundlag for talrige cases, men også ved at have leveret den 

nødvendige finansiering.  

Den største udfordring i mit masterforløb har været, at forløbet stjæler fritiden, som 

skulle være brugt med min dejlige familie. Derfor skylder jeg først og fremmest Ninna, 

Marie og Mads tak for jeres opmuntring, tålmodighed, overbærenhed og kærlighed.  

 

Ringsted, maj 2016 

 

Anne Hjortshøj    
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Summary    
Danish health care faces tremendous challenges in the near future due to rapid 

demographic changes, scarce resources, and new demands from citizens. In order to 

handle the challenges the health care system must develop new methods for innovation 

and improvement. This calls for new partnerships involving professionals across 

professions and sectorial borders and involving citizens. User centered innovation is 

one of the new methods that currently is introduced in Danish health care. However, to 

introduce user centered innovation raise a number of questions and dilemmas as is 

case of “The Citizens Plan”- the first large scale cross-sectoral user centered innovation 

project in the Zealand Region.  

The framework of this analysis is the strategic triangle by Mark Moore. By using the 

triangle, the analysis shows how a process inspired by New Public Governance meets a 

system dominated by the main management paradigms of the Danish health care 

system – New Weberian State and New Public Management. The thesis deals with the 

following research problem: 

That are the managerial dilemmas faced by regional decision makers when user 

centered innovation is introduced as at method to create public value – based on the 

case of “The Citizens Plan”? 

The analysis shows that the Weberian tradition is strong when it comes to the 

importance of formal legitimacy and it shows the importance of support from the 

clinical staff that continues to have autonomic status. The autonomy of the clinical staff 

is also support by the new public management paradigm that includes little incentives 

to work across organizational borders.   

Although managers on different levels consider the view of the citizen as a consumer as 

an ideal – another aspect for the new public management paradigm – it is far from the 

reality in the hospitals. This is one of the reasons why the user centered innovations 

project as ”The Citizens Plan” based on the New Public Governance paradigm poses 

challenges to the hospital managers. In this case, the managerial dilemmas become 

clear in the different views on whether the case may produce public value because the 

actors focus on different aspects of the value creating processes in Moore’s strategic 

triangle.  

The managers generally see the project of “The Citizens Plan” as a very relevant project 

and they consider the project to by well planned and well managed. At the same time, 

the analysis shows that the lack of experience with user centered innovation in the 

health care system cause problems to the project. One main problem is that the project 
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management underestimates the importance of facilitating project ownership in the 

organization and the role of the project management organization is unclear. This 

makes the transition from concept development to large-scale tests very difficult.  

Ideally, user centered innovation as a method of development is a way to create public 

value through citizen involvement. However, this learning process has only just begun 

in the Danish health care system.   
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Indledning 

Emnebeskrivelse og motivation 

Hvis det offentlige sundhedsvæsen i Danmark skal overleve som danskernes fælles 

sundhedsvæsen, skal det udvikles i en retning, så det i langt højere grad tager afsæt i 

borgernes ønsker og behov. Dette er en præmis, som deles af mange af 

sundhedsvæsenets centrale aktører.1 Der er imidlertid langt større tøven, når det 

handler om at finde og anvende metoder, som kan sikre, at sundhedsvæsenet bevæger 

sig i den ønskede retning.  

En mulighed er at udvikle nye sammenhængende løsninger gennem brugercentreret og 

samarbejdsdrevne innovationsforløb. Det umiddelbart besnærende ved netop denne 

tilgang er, at stor kompleksitet – herunder forskellige faglige og økonomiske interesser 

– betyder, at et tydeligt afsæt i borgernes ønsker og behov måske kan være med til at 

sikre et fælles afsæt for borgere og fagprofessionelle på tværs af fag- og sektorgrænser. 

Men tilgangen giver nye ledelsesmæssige udfordringer – det er emnet for dette 

masterprojekt.   

Emnevalget skyldes, at jeg som enhedschef i Region Sjælland med ansvar for 

partnerskaber og tværsektorielt samarbejde oplever et stort behov for et ændret syn på 

forandringsledelse, men også et stort behov for at udvikle nye metoder af høj (tvær-) 

faglig kvalitet, som kan vinde accept på tværs af faggrupper og sektorer og dermed 

resultere i implementerbare løsninger til gavn for borgerne. I Region Sjælland har vi 

igennem det seneste års tid gjort os de første erfaringer med brugercentreret 

innovation på tværs af sektorer i forbindelse med implementeringen af 

Sundhedsaftalen 2015-2018 i samarbejde med regionens kommuner, andre 

samarbejdspartnere og ikke mindst repræsentanter for regionens borgere.  

Det første større tværsektorielle innovationsprojekt i Region Sjælland kaldes ’Borgerens 

Plan’. Projektet udarbejdede fra september 2015 til februar 2016 et koncept i form af et 

værktøj, som var tiltænkt at give patienter med komplekse forløb på tværs af 

fagområder og sektorgrænser et bedre overblik over egne mål og aktiviteter. Værktøjet 

skulle kunne anvendes af såvel patient og pårørende som af de medarbejdere, der 

samarbejder med patienten.   

Borgerens Plan er som case særligt interessant af flere årsager. For det første fordi 

projektet har arbejdet med en løsning i form af et koncept, som i sig selv er komplekst, 

for det andet fordi det indeholder et elektronisk værktøj såvel som en række 

                                                        
1
 Se fx Borgernes Sundhedsvæsen – Vores Sundhedsvæsen, Danske Regioner, 2015. Og Det borgernære 

sundhedsvæsen, Kommunernes Landsforening, 2015. 
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organisatoriske indsatser. Borgerens Plan er for det tredje interessant som case, fordi 

det fra starten stod klart, at målsætningerne kun ville kunne nås, hvis mange aktører i 

sundhedsvæsenet var villige til at overvinde praktiske udfordringer og i højere grad se 

deres behandlingstilbud som et element i et sammenhængende patientforløb, og hvis 

mange samtidigt var villige til at ændre mindset i tilgangen til borgere og pårørende. 

Løsningen skulle derfor ses som en del af en kulturændring i det samlede 

sundhedsvæsen. Endeligt er casen interessant, fordi den giver mulighed for at belyse de 

styringsmæssige udfordringer ved at arbejde med brugercentreret innovation både set 

fra ledelseslaget tæt på den politiske ledelse og set fra ledelseslaget tæt på 

driftsorganisationen.2 

 

Borgerens Plan – introduktion til casen 

I det følgende kommer en kort præsentation af casen Borgerens Plan. Præsentationen 

skal sikre den nødvendige baggrundsviden ift. problemfeltet og analysen. Der vil derfor 

være særlig fokus på de aspekter, som er relevante for problemfeltet, men især for den 

efterfølgende analyse.  

Samarbejdet mellem regioner og kommuner på sundhedsområdet reguleres jf. 

bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg på regionalt niveau af fireårige 

sundhedsaftaler. Borgerens Plan er et ud af mange projekter under ”Fælles om bedre 

sundhed”, Sundhedsaftale 2015-18, Region Sjælland. Projektgrundlaget er godkendt af 

Styregruppen for Sundhedssamarbejde, som er øverste administrative 

samarbejdsforum for sundhedsaftalens virkefelt, og af regionens 

sundhedskoordinationsudvalg, som tilsvarende er tværsektorielt politisk forum med 

ansvar for sundhedsaftalens virkefelt. Projektet er i 2015 og 2016 finansieret af Region 

Sjælland via regionens tværsektorielle pulje og har en samlet projektbevilling på 3,3 

mio. kr. (se projektbeskrivelse i bilag 1)  

Borgerens Plan skal særligt bidrage til en virkeliggørelse af det ene ud af fire mål i 

sundhedsaftalen, nemlig målet ”En borger – én plan”, som udspringer af et ønske 

blandt aftaleparterne om at arbejde mere koordineret med afsæt i den enkelte borgers 

ønsker og behov. Konkret er det i sundhedsaftalen aftalt, at parterne vil ”Udvikle et 

                                                        
2
 Jeg bruger betegnelsen ”Det samlede sundhedsvæsen” om sundhedsvæsenet på tværs af region, 

kommuner og praksisområdet. 
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værktøj til borgerens eget overblik over forløb og aktører. Værktøjet indeholder fælles 

mål og aftaler, og er Borgerens Plan.”3  

Projektbeskrivelsen definerer to udfordringer for projektet. 

 Princippet ”En borger –én plan”:  Hvordan kan vi gøre det muligt, at 

kommuner, somatiske- og psykiatriske sygehuse samt almen praksis 

samarbejder med udgangspunkt i én fælles plan for borgerens forløb sammen 

med borgeren og borgerens netværk?  

 Værktøjet ”Borgerens Plan”: Hvad er det for et værktøj, som borgerne har brug 

for til at skabe overblik over forløb, aktører, fælles mål og aftaler, når de har 

forløb hos kommune, somatiske- og psykiatriske sygehuse samt almen praksis?4 

 

Udfordringerne rummer en høj grad af kompleksitet, idet de adresserer behovet for 

samarbejde på tværs af sektorer, faggrupper og lovgivning – alt sammen i et tæt 

samarbejde med borgeren. Samtidigt er der åbenlyse juridiske og tekniske 

udfordringer, hvis der skal findes en løsning, som er forenelig med persondataloven, 

idet denne ikke tillader udveksling af data på tværs af sektorer uden borgerens 

samtykke, og hvis løsningen skal kunne integreres i eksisterende arbejdsgange og it-

systemer. Det skal endvidere bemærkes, at de to nævnte udfordringer for Borgerens 

Plan var blevet identificeret af sundhedsprofessionelle ledere og medarbejdere på tværs 

af sektorer i forbindelse med udarbejdelse af sundhedsaftalen.   

 

På grund af udfordringernes kompleksitet, blev det besluttet at udvikle Borgerens Plan 

via en brugercentreret innovationsproces. Innovationsprocessen skulle udvikle et 

produkt, som efterfølgende skulle testes og implementeres. Derfor blev der sammensat 

et såkaldt innovationspartnerskab bestående af de kommende brugere af produktet, 

nemlig borgere samt frontmedarbejdere fra relevante kommunale forvaltningsområder 

(sundheds- og arbejdsmarkedsområdet), somatiske og psykiatriske sygehuse samt de 

praktiserende læger i almen praksis. Alle deltagere kom fra Holbæk-området, således at 

der var mulighed for at arbejde med fælles patientforløb i udviklingsarbejdet. 

Projektledelsen blev varetaget af administrative medarbejdere fra Region Sjælland, og 

der blev nedsat en styregruppe med en regional formand og repræsentanter fra 

sygehus, kommune og almen praksis. Da hverken region eller kommune havde erfaring 

fra lignende projekter, valgte man at inddrage ekstern ekspertise til at facilitere 

                                                        
3
 Fælles om bedre sundhed – Sundhedsaftale 2015-2018, Region Sjælland og de 17 kommuner i 

regionen. 
4
 Projektbeskrivelsen for Borgerens Plan. Igangsættelse af projektet blev godkendt af 

Sundhedskoordinationsudvalget den 16. april 2015. 
http://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2015/Sider/Sundhedskoordinationsudvalget/
2235-M%C3%B8de%20d.%2016-4-2015/2501133.aspx 

http://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2015/Sider/Sundhedskoordinationsudvalget/2235-M%C3%B8de%20d.%2016-4-2015/2501133.aspx
http://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2015/Sider/Sundhedskoordinationsudvalget/2235-M%C3%B8de%20d.%2016-4-2015/2501133.aspx
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processen, nemlig to designbureauer.  De ca. 20 deltagere i innovationspartnerskabet 

samledes i et forløb på i alt otte uger fordelt over perioden september 2015 til januar 

2016. Desuden blev der afholdt en række workshops for en bredere deltagerkreds af 

såvel potentielle brugere som beslutningstagere. I alt deltog ca. 100 borgere og 100 

medarbejdere i forløbet i varierende omfang. 

Den 4. februar 2016 præsenterede innovationsteamet det udviklede produkt ved en 

afslutnings-event. Produktet bestod af en værktøjsdel i form af en app og en service-del 

i form af beskrivelser af, hvordan borger, professionelle og pårørende kunne styrke 

dialog og samarbejde med afsæt i app’en. Produktet afveg betydeligt fra, hvad 

bestillerne i Sundhedskoordinationsudvalget og den tværsektorielle styregruppen for 

sundhedssamarbejdes havde haft af indledende forventninger til produktet, i det de 

havde en forventning om, at der skulle udvikles et værktøj, som gav de 

sundhedsprofessionelle adgang til data på tværs af sektorer. De deltagende borgere 

havde udfordret dette ønske, fordi de vurderede, at det rummede en risiko for 

planlægning rundt om borgeren i stedet for sammen med borgeren. Derfor blev 

konceptet ikke et medarbejderorienteret planlægningsværktøj, men derimod et 

tværsektorielt dialogværktøj med fokus på at ruste borgeren til en mere ligeværdig 

dialog med de professionelle på tværs af fag- og sektorgrænser.  

Produktet Borgerens Plan blev præsenteret for Sundhedskoordinationsudvalget den 29. 

februar 2016 og for den tværsektorielle styregruppe for sundhedssamarbejde den 28. 

marts 2016. Der var i begge fora udpræget skepsis ift. konceptet, hvilket særligt blev 

begrundet med skiftet fra planlægningsværktøj for de fagprofessionelle til 

tværsektorielt dialogværktøj. Skepsis kom fra alle parter dvs. såvel regionale og 

kommunale politikere, sygehusledelser og fra repræsentanterne fra almen praksis. Det 

blev på den baggrund vurderet, at der ikke kunne etableres den fornødne 

ledelsesmæssige opbakning til de planlagte tværsektorielle test-forløb. Projektet blev 

derfor formelt lukket. Det blev dog samtidigt besluttet, at den udviklede app skulle 

kunne anvendes som et dialogværktøj under et nyt navn og gøres tilgængelig for alle 

interesserede. Status medio maj 2016 er, at der kan konstateres en betydelig interesse 

for app’en, som inden for få uger vil være tilgængelig på www.helbredsprofilen.dk og i 

App Store under navnet BoB (’Borger og Behandler’). Det er således pt. uafklaret, om 

innovationsprocessen kommer til at generere værdi for borgerne i Region Sjælland. Mit 

mål i dette masterprojekt er at analysere processen for at sikre læring til brug i 

kommende projekter.  

http://www.helbredsprofilen.dk/
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Problemfelt 

Konteksten for dette masterprojekt er et sundhedsvæsen, som i disse år på tværs af 

sektorer kommer under yderligere pres af velkendte faktorer som den demografiske 

udvikling, nye bekostelige behandlingsmuligheder, det generelle udgiftspres i hele den 

offentlige sektor, konkurrence fra private leverandører samt ikke mindst kravet fra 

borgere, som ønsker individuel behandling og service af høj kvalitet.5  

Hvis sundhedsvæsenets organisering, hvor ansvaret er fordelt på tværs af sektorer i 

kommuner og regioner, ikke skal spænde ben for nye og sammenhængende løsninger, 

er der behov for et langt større ledelsesmæssigt fokus på at sikre sammenhængende 

patientforløb i tæt samspil med patienten.   

Sundhedsvæsenet og måske i særlig grad sygehusvæsenets traditionelle metodiske 

tilgang til folkesundhedsmæssige udfordringer præges af en lægefaglig 

naturvidenskabelig tilgang til udvikling og tilrettelæggelse af behandling, som primært 

besluttes på baggrund af randomiserede og kontrollerede studier. Der er i 

sundhedsvæsenet en stigende erkendelse af, at det er nødvendigt at supplere denne 

tilgang med andre udviklingsmetoder, fordi en ny tilgang til samarbejdet med den 

enkelte myndiggjorte patient kræver et bredere fokus på gevinster og barrierer i det 

samlede patientforløb end det traditionelle fokus på isolerede kliniske fremskridt.  

Derfor tales der i disse år i stigende grad om behovet for at arbejde med innovation og 

herunder at arbejde langt mere systematisk med at inddrage brugernes ressourcer i 

udviklingsarbejde – eksempelvis i form af brugercentreret og samarbejdsdreven 

innovation.6  

Erfaringerne med at arbejde med innovation i Region Sjælland og i andre offentlige 

organisationer er imidlertid blandede, og det må forventes ikke mindst i processer, der 

går på tværs af fag- og sektorgrænser, at arbejdet vil støde på en række dilemmaer, som 

skal håndteres, hvis innovation skal blive en af metoderne, der sikrer løbende 

produktion og implementering af nye løsninger på tværs af sektorgrænser.  

Problemformulering 

Ovenstående leder frem til følgende problemformulering: 

Hvilke styringsmæssige dilemmaer stilles den regionale administrative 

ledelse overfor, når brugercentrerede innovationsprocesser introduceres 

                                                        
5
 Se fx Bason, 2010, for et overblik over de samfundsmæssige udviklingstendenser, der skaber et pres 

for innovative løsninger. 
6
 Se fx Sørensen et al, Samarbejdsdrevet innovation – i den offentlige sektor (2011). 
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i sundhedsvæsenet med henblik på at skabe værdi – baseret på 

erfaringerne fra udviklingen af Borgerens Plan? 

I det følgende vil problemformuleringens centrale elementer blive gennemgået med 

henblik på præcisering af erkendelsesmål, afgrænsning og formulering af støttende 

underspørgsmål: 

I forhold til at indkredse styringsmæssige dilemmaer, vil jeg se på den 

styringsmæssige kontekst i sundhedsvæsenet som Borgerens Plan befinder sig i. Med 

styringsmæssig kontekst mener jeg de værdier og rationaler for god styring, som er 

repræsenterede i forskellige styringsparadigmer.  Intensionen med at afdække 

styringsmæssige dilemmaer baseres på en forestilling om, at tilstedeværelsen af 

forskellige styringsparadigmer vil indebære, at arbejdet med brugercentreret 

innovation for den regionale ledelse vil være præget af modsatrettede hensyn eller 

dilemmaer. Den regionale administrative ledelse skal i denne sammenhæng forstås 

som såvel projektledelse som koncernledelse på sygehus- og på tværgående niveau.  

Min forståelse af innovationsprocesser tager afsæt i en forståelse af innovation som nye 

ideer, der skaber værdi for samfundet, når de er gennemført (Bason, 2010). Denne 

definition skal suppleres med, at innovation skal udfordre og bryde med eksisterende 

praksis og tænkemåder. Derfor er innovationsprocesser altid risikable (Hartley, 2011, s. 

173). Med denne forståelse af innovation, er det uvist, om Borgerens Plan vil føre til 

innovation, da konceptet endnu ikke er omsat til værdiskabende praksis. Når jeg 

alligevel betegner Borgerens Plan som en innovationsproces, skyldes det, at 

opdragsgiverne har italesat intensionerne med Borgerens Plan som innovation.  

Anvendelse af begrebet brugercentreret innovation skyldes, at projektet alene 

beskæftiger sig med en form for innovation, hvor der antages at ligge en stor værdi i, at 

man allerede i en tidlig udviklingsfase bringer viden i spil fra de interessenter, som skal 

senere skal omsætte konceptet til konkret værdi for dem selv og andre – dvs. både 

medarbejdere og borgere. Desuden ligger der heri et ønske om at skabe engagerede og 

aktive borgere – både i forbindelse med design af nye løsninger og igennem brugen af 

disse. (se fx Moore og Benington, 2011, s. 269, som taler om ”Co-creation through 

open-source innovation”). 

Det sidste centrale begreb i problemformuleringen handler om værdiskabelse. 

Forståelse af værdiskabelse er defineret af den teoretiske ramme, og vil blive 

præsenteret nærmere der.  

Ovenstående leder frem til en opdeling af problemformuleringen i tre underspørgsmål. 
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1. Hvad er de administrative regionale beslutningstageres syn på 

innovationsprocessen omkring Borgerens Plan og det udviklede produkt 

Borgerens Plan? 

2. Hvad karakteriserer de administrative regionale beslutningstageres syn på den 

styringsmæssige kontekst sammenholdt med styringsforståelsen i Borgerens 

Plan, og 

3. Hvordan hænger styringsforståelsen sammen med beslutningstagernes syn på 

værdiskabelse i Borgerens Plan? 

Samlet set vil underspørgsmålene være styrende for analyserammen og besvarelsen af 

disse vil danne grundlag for besvarelsen af problemformuleringen. 

Casens gyldighed  

I det følgende vil jeg kort redegøre for, hvorfor jeg mener, at casen er relevant for 

projektets problemformulering.  

For det første er casen det første eksempel på, at brugere i Region Sjælland har været 

involveret i konceptudvikling i et tværsektorielt samarbejde. Vi står med andre ord ikke 

i en situation, hvor brugerinddragelse i mange sammenhænge prises som en 

nødvendighed i sundhedsvæsenet for at udvikle løsninger på borgernes præmisser, 

men hvor der reelt ikke er de store erfaringer at trække på. Jeg har ej heller kendskab 

til, at andre regioner i Danmark har relevante eksempler.7 Erfaringerne fra dette 

projekt kan derfor tænkes at få betydning for regionernes og kommunernes villighed til 

at arbejde med metoden ift. kommende innovationsudfordringer.  

For det andet adresserer casen en central problemstilling i det sektoropdelte 

sundhedsvæsen omkring manglende sammenhæng i komplekse patientforløb, som 

typisk er karakteriseret ved, at mange forskellige instanser og fagprofessionelle er 

involveret, uden at den nødvendige koordinering finder sted. Derfor kan der forventes 

at være en vis velvilje over for projektet, som dog samtidigt vil bunde i mange 

forskelligartede forventninger til løsningen. 

 

For det tredje er casen som nævnt i indledningen interessant, for den arbejder med en 

løsning i form af et koncept, som i sig selv er komplekst, fordi det dels indeholder et 

elektronisk værktøj såvel som en række organisatoriske indsatser. Målsætningerne kan 

kun nås, hvis mange er villige til at samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer om 

                                                        
7
 Denne vurdering er baseret på min viden bl.a. som medlem af følgegruppen for ”Borgernes 

Sundhedsvæsen – Vores Sundhedsvæsen” i regi af Danske Regioner. 
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sammen at ændre mindset i tilgangen til borgere og pårørende. Løsningen er således en 

del af en kulturændring i det samlede sundhedsvæsen8  

For det fjerde er casen relevant som eksempel på de styringsmæssige dilemmaer, der er 

knyttet til, at borgerinvolvering kan flytte løsningerne andre steder hen, end 

opdragsgiverne har tiltænkt og ønsker.  

For det femte er casen interessant, fordi Region Sjælland pt. arbejder på at udvikle en 

såkaldt innovationsmodel, som skal være med til at tydeliggøre en fælles forståelse af 

begrebet innovation og som samtidig skal være med til at skabe en organisatorisk 

ramme for fremtidige innovationsprocesser. Dette sker i forlængelse af, at alle 

regionens direktører samt repræsentanter for en række samarbejdspartnere bl.a. fra 

kommunerne har gennemgået en innovationsuddannelse.9 Dette skulle modne ledernes 

forståelse for innovationsprocesser og styrke det organisatoriske set up, hvilket er en 

velkendt barriere for spredning af innovative løsninger (Bason, 2010, p. 18).  

Endvidere er casen interessant som et eksempel på ’Social innovation'. Social 

innovation italesætter innovation som udnyttelse af kompetencer og social kapital i 

form af tillid. Social innovation skal ifølge Lerborg (2010) ses som den ene af to former 

for innovation, som i disse år er på vej frem i den offentlige sektor. Den anden form for 

innovation kalder Lerborg ”Fra forskning til faktura” og skal forstås som innovation 

gennem nyttiggørelse af teknologisk viden (Lerborg, 2010 i Grøn & Hansen, 2014, s. 

431). Mit erkendelsesmæssige håb er, at den metodiske læring fra dette projekt via 

innovationsmodellen kan gavne kommende projekter. Dermed kan casen som 

aktionsforskning forhåbentligt bidrage til interorganisatorisk læring på det kollektive 

niveau (’Second person’) (Coghlan & Brannick pp. 135).  

 

 

                                                        
8
 Jeg bruger betegnelsen ”Det samlede sundhedsvæsen” om sundhedsvæsenet på tværs af region, 

kommuner og praksisområdet. 
9
 ‘Innovation Leadership Challenge’, DTU og UC Berkeley. Jeg har ikke selv deltaget I forløbet og kender 

derfor ikke indholdet I dybden. 
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Teoretisk ramme 

Da jeg ønsker at belyse den styringsmæssige kontekst som afsæt for at forstå 

mulighederne for offentlig værdiskabelse gennem innovationsprocesser, vil jeg arbejde 

med afsæt i de tre dominerende styringsparadigmer i dansk kontekst, nemlig den 

weberianske bureaukratiforståelse (New Weberian State, NWS), markedsinspireret 

styring i form af New Public Management (NPM) og netværkinspireret styring i form af 

New Public Governance (NPG) (Grøn og Hansen, 2014). Jeg vil derefter strukturere 

min tilgang til offentlig værdiskabelse gennem Mark Moores strategiske trekant 

(Moore, 2000). I det følgende vil det teoretiske grundlag blive nærmere præsenteret.  

Styringsparadigmer 

Weberiansk bureaukrati-forståelse 

Den klassiske weberianske bureaukrati-model lever i vid udstrækning fortsat i bedste 

velgående i det tværsektorielle såvel som i det regionale sundhedsvæsen (I Pollitt & 

Bouchart, 2011, benævnt The new Weberian State – herefter NWS). Dette gælder med 

hensyn til en række beslutningsprocesser, som fortsat træffes i traditionelle hierarkiske 

strukturer, og den grundlæggende rollefordeling mellem politikerne som 

beslutningstagere, embedsværket som udførende, og borgernes hovedmulighed for 

indflydelse gennem valg af politikere. Reff Pedersen har påpeget, at sundhedsvæsenets 

tradition for top-down-ledelse er udfordret af en dikotomi, hvor topledelsen fokuserer 

på at opstille visioner og rammer, mens de fagprofessionelle lider af 

”ledelsesfremmedhed”, hvilket indebærer, at de reelt kun tror på fag-faglig ledelse (Reff 

Pedersen, 2004). 

New Public Management 

Samtidigt præges sundhedsvæsenets organisationer stærkt at New Public 

Management-paradigmet. New Public Management (NPM) er betegnelsen for en 

reformbølge, som igennem et par årtier har haft til formål at gøre op med og ændre det 

offentlige bureaukratiske hegemoni, som er blevet set som utilstrækkeligt og ineffektivt 

(Pollitt og Boukaert, 2003, i Grøn og Hansen, 2014, s. 33ff). Med afsæt i en 

markedsinspireret styringstilgang baseret på en klar adskillelse af politik og 

implementering har en række reformer bevæget den offentlige sektor i retning af en 

markedsorienteret, økonomisk rationel og fleksibel serviceproduktion understøttet af 

en stadig stærkere udbredelse af digital opgaveløsning baseret på en hastigt fortløbende 

informations- og kommunikationsteknologisk udvikling (Grøn & Hansen, 2014, s.33ff). 

NPM er i de senere år blevet mødt af tiltagende kritik, som bl.a. påpeger, at NPM har et 

ideal om ’single-purpose-organisationer’, hvilket gør dem uegnede til at løse 
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tværgående og komplekse problemstillinger, de såkaldte ’wicked issues’ (Grøn og 

Hansen, 2014, s. 41). 

I sundhedsvæsenet har NPM-tænkningen haft stor indflydelse fx i sygehusenes 

driftsaftaler, som de årligt indgår med direktionen. Her måles sygehusene alene på 

deres egne produktionsmål, hvilket formentligt har været en medvirkende årsag til de 

senere års produktivitetsstigninger. Omvendt har sygehusene ikke via driftsaftalerne 

haft incitamenter til at indgå i tværgående samarbejder – og slet ikke i usikre 

tværgående samarbejder, som kunne fjerne fokus fra egen sikker drift, som eksempelvis 

tværfaglige og tværsektorielle innovationsprojekter. Dermed sikres fokus på sikker 

økonomistyring og produktionsstyring i silotænkende enheder, men udfordringen kan 

være, at ingen har incitament til at udvikle nye tværgående løsninger, hvor risikoen 

såvel som værdiskabelse skal deles med andre. Dermed reduceres mulighederne for at 

sundhedsvæsenet kan adressere komplekse problemstillinger eller ”wicked issues”. 

New Public Governance 

Kritikken af NPM er blandt blevet fremført af fortalere for New Public Governance 

(NPG) som et styringsparadigme, der i højere grad kan håndtere komplekse 

udfordringer (fx Sørensen og Torfing, 2017).  NPG handler om offentlig styring gennem 

netværk. Sørensen og Torfing definerer begrebet offentlige styringsnetværk som 

indirekte institutionaliserede netværk af gensidigt afhængige, men operationelt 

autonome offentlige og private aktører, som indgår i horisontale, relativt stabile 

relationer præget af forhandling og konflikt med den hensigt at understøtte et offentligt 

formål gennem udveksling og nyttiggørelse af viden, ressourcer og kapacitet, som ellers 

ikke ville have været til rådighed for den offentlige part (Sørensen & Torfing, 2007, 

s.9ff, s.20). 

Styringsnetværk er endvidere karakteriseret af interdependens, hvilket indebærer, at 

aktører i styringsnetværk agerer strategisk med henblik på at fremme forskellige 

målsætninger, men holdes sammen af deres gensidige afhængighed, hvilket i sidste 

ende muliggør forhandling, kompromis og fælles læring. Aktører i styringsnetværk 

indgår dermed i forhandlingsspil som modsvar til både den weberianske hierarkiske 

styring og NPM’s bestiller-udfører-modeller, idet disse styringsformer mangler evnen 

til at håndtere den stigende samfundsmæssige fragmentering, kompleksitet og 

dynamik. Styringsnetværkene holdes sammen af forventninger om opnåelige fordele 

ved at pulje ressourcer og fælles handling samt gennem institutionalisering af 

samspillet og opbygning af tillid (Sørensen & Torfing, 2007, s. 18). Aktørers 

handlemuligheder for at fremme egne agendaer er således afhængige af deres evne til at 

agere i netværk. NPG har således tre overordnede komponenter: 1) Samarbejde og 
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netværk, 2) Partnerskaber og 3) Borgerinddragelse (Greve, 2012 i Grøn og Hansen, 

2014, s. 42).   

Styringspluralitet som forudsætning 

Alle tre styringsparadigmer præger i dag det danske sundhedsvæsen. Således er den 

klassiske weberianske model for styring af beslutningsprocesser i offentligt bureaukrati 

de senere årtier blevet udfordret af New Public Management (NPM). Sideløbende og 

tiltagende igennem de senere år har der været en erkendelse af, at NPM næppe kan stå 

alene som styringsteknologi eller decideret har fejlet (fx Torfing, 2016). Kritikken skal 

blandt andet ses i en erkendelse af samfundets kompleksitet og udviklingstempo, hvor 

staten og den øvrige offentlige sektor ikke besidder monopol på viden, magt og dermed 

på beslutningskompetence ift. samfundsudviklingen. Der tales om et skift fra 

Government til Governance, og et skift fra hierarkisk styring til styring i horisontale 

netværk. I de senere år er særligt borgernes rolle som afgørende ressource i udviklingen 

taget til, både som deltager i styringsnetværk, men også som medproducent af nye 

løsninger på velfærdssamfundets udfordringer (fx Grøn og Hansen, 2014, s.42ff.). 

Spørgsmålet er dog, hvordan de tre styringsparadigmer kan sameksistere, og hvor de 

vil modarbejde hinanden og dermed føre til styringsmæssige dilemmaer. Dette 

spørgsmål vil være et omdrejningspunkt for analysen af Borgerens Plan.  

 

Offentlig værdiskabelse i netværkssamfundet 

Udgangspunktet for mig er således, at det er i konteksten af sameksisterende 

styringsparadigmer, at samarbejdsdrevne innovationsprocesser skal finde en vej til 

værdiskabelse. For at præcisere forståelsen af værdiskabelse, vil anden del af 

masterprojektets teoretiske fundament derfor tage afsæt i Moores begrebsramme for 

strategisk ledelse af offentlig værdiskabelse, den strategiske trekant (Moore, 2000; 

Benington & Moore, 2011), som vil blive præsenteret i det følgende.  

Trekanten består af tre processer:  

 

 

 

 

 

Definition af 

offentlig værdi 

 

Operationel kapacitet Legitimitet, støtte og opbakning 

(Moore, 2000) 
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Udgangspunktet er, at den offentlige leders strategiske ledelsesopgave er at tilpasse de 

tre særskilte, men indbyrdes sammenhængende processer til hinanden, og at den 

succesfulde tilpasning af processerne udgør grundlaget for skabelsen af offentlig værdi 

(Moore, 2000). I det følgende vil de tre processer kort blive præsenteret. 

Processen Definere offentlig værdi har en todelt karakter. På den ene side adresseres 

den samfundsmæssige værdi, som er den offentlige sektors eksistensberettigelse, og 

som ikke nødvendigvis opleves som værdifuldt for det enkelte individ. På den anden 

side betones det, at den offentlige værdi først kommer til udtryk i det øjeblik ydelsen 

forbruges og opleves som værdiskabende for forbrugeren. (Moore, 2000, s. 195ff.). 

Definitionen af offentlig værdi kan dermed dels ses som det umiddelbare output af et 

givet produkt eller en given serviceydelse og dels ses som den samlede effekt af 

værdiskabelsen (outcome). 

Forståelsen af offentlig værdi vil samtidigt variere indenfor NWS, NPM og NPG. 

Indenfor NWS-paradigmet handler embedsværkets værdiskabelse om at levere de 

resultater, som beslutningstagerne har truffet beslutning om, således at det kan komme 

borgerne til gavn på gennemsigtig og legal vis. Indenfor NPM-paradigmet vil offentlig 

værdiskabelse på samfundsplan fokusere på at sikre mest sundhed for pengene – gerne 

gennem konkurrence mellem forskellige leverandører. På borger-niveau handler 

værdiskabelsen her om at sikre valgfrihed og tilfredshed for borgerne som kunder. 

NPG-paradigmet vil fokusere på vigtigheden af, at der skabes værdi for alle involverede 

interessenter. Offentlig værdi skabes først effektivt, når værdiskabelsesprocessen tager 

afsæt i borgernes ønsker og behov, og derfor er det afgørende, at der skabes rum til, at 

engagerede og aktive borgere kan blive medproducenter af værdi.    

Den anden proces er mobiliseringen af legitimitet, støtte og opbakning til missionen. I 

en politisk kontekst er legitimitet typisk knyttet til et politisk mandat, hjemmel i 

lovgivningen eller anden formel bemyndigelse. Dernæst fordrer processen, at lederens 

medarbejdere udviser følgeskab og bidrager med viden, arbejdskapacitet og 

samarbejde. Endelig må der tilvejebringes tilstrækkelig konsensus blandt og opbakning 

fra oftest modsatrettede interessegrupper, værdiorienteringer og ideologier i et 

netværkssamfund, hvor gensidige afhængigheder, kompleksitet og dynamiske 

sammenhænge kontinuerligt ændrer grundlaget for opnåelsen af målsætningerne og 

dermed grundlaget for værdiskabelsen. Dermed ser Moore jagten på legitimitet, støtte 

og opbakning i en offentlig kontekst som væsentligt mere kompleks end i en privat 
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kontekst, hvor lovmæssighed og kundetilfredshed kan være tilstrækkelig (Benington & 

Moore, 2011, s. 6; Moore, 2000, s. 188ff).10  

I forhold til legitimitet vil fokus også afhænge af aktørernes styringsforståelse. Hvis 

aktørerne primært tænker legitimitet indenfor NWS-paradigmet, vil fokus være på 

legitimitet i form af formel ledelselsesmæssig beslutning samt loyal administrativ 

efterlevelse kombineret med en stor tiltro til fagprofessionalisme og faglig autonomi. 

NPM-paradigmet vil derimod i højere grad fokusere på, om den bestilte vare er leveret, 

og om sammenhængen mellem pris og mængde er som aftalt. I NPG-paradigmet vil der 

formentligt være et større fokus på, hvorvidt borgerne og andre interessenter oplever, 

at intensionerne i det politiske og ledelsesmæssige opdrag er leveret. Dette fokus 

indebærer også, at aktørernes involvering i processens faser i en NPG-tilgang 

formentligt vil tillægges selvstændig betydning for processens legitimitet (fx 

Kornberger, 2011).  

Med hensyn til betydningen af medarbejdernes støtte og opbakning vil NWS- og NPM-

paradigmerne også afvige fra NPG-paradigmet. I en NWS-forståelse vil 

medarbejdernes mulighed for at arbejde professionelt og kompetent på et klart politisk 

opdrag formentligt være i fokus, mens en NPM-tilgang vil forvente gennemsigtighed og 

forskellige kontrolmekanismer til at sikre overensstemmelse mellem kvalitet, pris og 

mængde i bestilling og leverance. I en NPG-tilgang bliver medarbejdernes støtte og 

opbakning også en afgørende faktor for, at en indsats kan skabe offentlig værdi, fordi 

værdiskabelsen i komplekse samskabende processer er dybt afhængig af 

medarbejdernes engagement. Kontrol er reelt hverken ønskelig eller mulig. Samtidigt 

vil medarbejdernes status som hovedinteressenter blive anfægtet af, at processens 

resultater ofte vil være afhængige af andre interessenter, hvis engagement er 

tilsvarende vigtigt. Moore omtaler her alene medarbejdernes støtte og opbakning. I 

dette masterprojekts kontekst vil det også være relevant at se på betydningen af andre 

aktørers (fx borgere) støtte og opbakning.   

Med hensyn til operationel kapacitet anfører Moore, at både den traditionelle 

bureaukratiske stat og det private konkurrencebaserede marked er utilstrækkelige i 

forhold til at imødekomme kompleksiteten og variationen i de samfundsmæssige behov 

(Moore, 2000). I netværkssamfundet ligger den nødvendige operationelle kapacitet i 

såvel staten, i markedet som i civilsamfundet. I netværkssamfundet er der derfor behov 

for at redefinere, hvad offentlig serviceproduktion i realiteten indebærer og at 

gentænke relationen mellem ”det offentlige” og ”borgeren”. Borgeren hverken kan eller 

vil længere se sig selv som passiv modtager af en offentlig serviceydelse, kunde eller 

                                                        
10

 Andre forskere vil hævde, at dette skel mellem offentligt og privat er langt mere nuanceret. Denne 
diskussion er dog uden større relevans for masterprojektets analyse. 
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forbruger, men som en aktiv medproducent, som med sin deltagelse medvirker til 

skabelsen af offentlig værdi (Groes, 2014). I dette masterprojekts kontekst er der behov 

for at forsimple forståelsen af operationel kapacitet til også at favne spørgsmålet om, 

hvorvidt aktørerne tror på, at indsatsen vil virke i praksis og for hvem.    

Drivkræfter og barrierer 

Billedet af mange sameksisterende styringsforståelser og forskellige tilgange til 

værdiskabelse rummer mange mulige interessemodsætninger og værdikonflikter og 

deraf styringsmæssige dilemmaer (se fx Ferlie et al, 2005, Mitchell, 2010,).  

 

For at identificere de barrierer, som kan være knyttet til modellens komponenter, vil 

jeg i min analyse særligt kigge efter de barrierer for innovation i sundhedsvæsenet, som 

Sehested har identificeret, Udgangspunktet for Sehested er, at sundhedsvæsenet er 

organiseret i fagbureaukratier med sektorer og silo-tænkning. Derfor vil 

innovationsprocesser ofte støde ind i udfordringer relateret til fastlåste og 

monodisciplinære faglige kulturer og konflikter om faggrænser og ledelse. Der vil ofte 

blive blokeret for spredning af nye løsninger, og processerne vil være præget af mangel 

på tid, penge og kompetencer til inddragelse af andre (Sehested i Sørensen og Torfing, 

2011). 

Opsamling 

I mit valg af ovenstående teoretiske ramme ligger en forståelse af, at værdiskabelse 

afhænger af de tre afgørende faktorer, som Moore definerer i den strategiske trekant, 

og som handler om forståelse af værdi, nødvendigheden af, at værdiskabelsen opleves 

at foregå via legitime processer, og at værdiskabelse forudsætter opbakning fra centrale 

interessenter. Desuden skal interessenterne være i stand til at omsætte den konkrete 

indsats til værdi i den givne kontekst. Min teoriramme tegner endvidere et billede af, at 

aktørernes forståelse og betoning af de tre faktorer vil afhænge af deres 

styringsforståelse. Der er således identificeret en række muligheder for, at forskellige 

styringsforståelser vil konflikte, og erfaringerne fra Sehesteds undersøgelse giver mig 

en række hints om, i hvilken form disse konflikter meget vel kan vise sig. Den teoretiske 

ramme kan således sammenfattes i følgende model, som samtidigt udleder de 

spørgsmål, som vil være i fokus for empiriindsamlingen: 
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veldefinerede 

gevinster, således at 

costs og benefits kan 

opgøres 

Fokus på anvendeligheden 

set fra borgernes 

perspektiv. Desuden skal 

udviklingsindsatser 

fremme aktivt 

medborgerskab 

Hvilke forhold fremmer og 

hæmmer ifølge 

ledelsesrepræsentanterne 

mulighederne for at implementere 

Borgerens Plan i praksis?  
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Metode 

Formålet med dette metodekapitel er at sikre en afklaring af, hvordan jeg vil indhente 

den empiriske viden, der er forudsætningen for at analysere projektets problemstilling 

ud fra den valgte teoretiske ramme.  

 

Da jeg er en aktiv medspiller i den valgte case, vil jeg indledningsvist præsentere mine 

forforståelser, da håndtering af disse er et centralt element i den valgte metode. 

Herefter følger den nærmere operationalisering af det teoretiske afsæt, og endeligt 

præsenteres det valg af empiri, som skal sikre det empiriske grundlag for besvarelsen af 

masterprojektets problemformulering. 

 

Forforståelser og aktionsforskning 

Det metodiske udgangspunkt for at besvare masterprojektets problemformulering er en 

klassisk analyse baseret på en eksemplarisk case. Den eksemplariske case har til formål 

at sikre en besvarelse af problemformuleringen ift. en konkret kontekst, men casen skal 

gerne være udvalgt efter kriterier, som indebærer, at konklusionerne kan tænkes at 

have gyldighed i en bredere kontekst.  

 

Der er dog ikke tale om et klassisk setup, hvor forskeren kan iagttage og analysere 

casen på distancen. Jeg er leder for projektlederen på Borgerens Plan, har ansvar for 

projektbevillingen og har været ledelsesmæssig ansvarlig for fremdriften i Borgerens 

Plan. Dermed er jeg en væsentligt interessent i casen, og det er helt uundgåeligt, at min 

rolle vil påvirke analysen på en række punkter: 

- Valg af problemfelt afspejler såvel en erkendelsesmæssig interesse på et 

overordnet samfundsmæssigt plan, men også en erkendelsesmæssig interesse 

som mellemleder ift. den konkrete case. Begge interesser er med til at styre 

analysens design. 

- Jeg har dyb indsigt i projektet og dets organisatoriske kontekst. Jeg kender 

argumenterne for en række valg og fravalg i projektet, og jeg er som 

udgangspunkt positivt indstillet over for casen. Hvis jeg ikke havde troet på, at 

projektet Borgerens Plan kunne skabe værdi, havde det været min 

ledelsesmæssige forpligtelse at stoppe det. Dermed ligger der en udfordring for 

mig i at designe et analyse-apparat, som giver mig mulighed for at se ud over 

disse forforståelser og kaste et kritisk blik på casen.    

- Jeg har på den ene side let adgang til data og informanter om min case, men der 

er samtidigt en risiko for, at jeg fokuserer på de data og udvælger de 

informanter, som jeg forventer, kan bekræfte mine forantagelser. Samtidigt er 
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der en risiko for, at mine relationer til informanterne vil påvirke deres udsagn. 

Eksempelvis er der risiko for, at de vil lægge bånd på eventuel kritik af 

Borgerens Plan, som de opfatter mig som repræsentant for. 

- Endeligt kan mit analysearbejde forventes at påvirke processen omkring 

Borgerens Plan direkte eller indirekte, blandt andet fordi jeg via min analyse 

sætter fokus på, at Borgerens Plan ikke kun kan ses som et enkeltstående 

udviklingsprojekt, men også kan ses som et eksempel på en ny form for 

samarbejde om værdiskabelse (Coghlan & Brannick, 2014, s. 135ff.). 

 

Da denne dobbeltrolle som ”forsker” og interessent i casen er et uomgængeligt vilkår 

for analysen, vil jeg forsøge at håndtere disse forforståelser ved at trække på Coghlan & 

Brannicks (2014) forståelse af aktionsforskning som metodisk tilgang. Coghlan & 

Brannick ser aktionsforskning som en fortløbende proces, hvor forskningsbaseret viden 

integreres med eksisterende organisatorisk viden med henblik på at løse konkrete 

organisatoriske udfordringer. Forskningens forløb er dermed både organisatorisk 

udvikling, udvikle af interessenternes kompetencer og endeligt at bidrage med ny 

videnskabelig viden. For at kunne dette skelner Coghlan & Brannick (2014) mellem tre 

erkendelsesniveauer (’Voices’):  

- Det individuelle niveau (’First person’) forstået som den viden og erkendelse, 

som forskeren kan skaffe sig på egen hånd, 

- Det kollektive niveau (’Second Person’) forstået som den viden, der genereres 

sammen med andre, som også er optaget af en given problemstilling. Dermed 

genereres organsatorisk læring.  

- Intergroup-niveauet (’Third Person’) som er den generaliserbare viden, som 

dermed ikke er case eller personafhængig, men derimod kan knyttes til teori.  

(Coghlan & Brannick pp. 135) 

 

Aktionsforskning er dermed et janusansigt, som dels behandler konkrete udfordringer i 

organisationer med henblik på at finde ny viden eller nye løsninger, og dels udgør en 

videnskabelig metode til at generere generaliserbar viden.  

 

For at jeg i dette masterprojekt kan undgå at lade mig styre af mine forforståelser, tager 

jeg en række forholdsregler, som skal sikre mig et rum som ”forsker” i egen 

organisation: 

- I forbindelse med, at jeg beder informanterne om at stille sig til rådighed for et 

interview, gør jeg klart, at formålet alene er rettet mod mit masterprojekt, og jeg 

præsenterer projektets problemformulering (Bilag 2). 

- Informanterne har – med undtagelse af projektlederen – hverken 

ledelsesmæssigt eller personligt noget i klemme i relationen til mig, som skulle 
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forhindre en åbenhjertig tilkendegivelse af holdninger og synspunkter. Der er 

således grund til at være særlig kritisk i vurderingen af projektlederens udsagn. 

- Jeg har fravalgt at bruge observation som metode, idet de mødefora, som det 

kunne være relevant at observere, er fora, hvor jeg i forvejen deltager. Det er 

derfor umuligt at indtræde i rollen som observatør.11  

Datakilder 

Der anvendes en række forskellige datakilder herunder en mængde dokumenter som fx 

projektbeskrivelse (bilag) og sagsfremstillinger. Desuden indgår en 

spørgeskemaundersøgelse (bilag) og fem semistrukturerede interviews med 

ledelsesrepræsentanter (bilag) samt et interview med en af de borgere, som har været 

med i hele forløbet (bilag). I det følgende vil jeg kort præsentere 

spørgeskemaundersøgelse og interviews, og jeg vil skitsere, hvordan de tænkes anvendt 

i analysen.    

 

Spørgeskemaundersøgelsen er sendt til de borgere og medarbejdere, som deltog i 

innovationspartnerskabet og dermed var med til at udvikle produktet Borgerens Plan. 

Spørgeskemaet er besvaret i januar 2016 og omhandler deltagernes oplevelse af at have 

været med til at udvikle Borgerens Plan. Da spørgeskemaet er besvaret i januar, er 

besvarelserne ikke påvirkede af de efterfølgende beslutninger om Borgerens Plans 

videre forløb. I masterprojektet bruges spørgeskemaet til at validere casens gyldighed 

som eksempel på en brugercentreret innovationsproces, som rent metodisk har været 

relativt velfungerende. Desuden bruges spørgeskemaundersøgelsen til at afdække, om 

en del af de udfordringer, som det videre arbejde med projektet Borgerens Plan støder 

ind i, kan føres tilbage til udviklingsfasen i innovationspartnerskabet. Spørgeskema og 

besvarelser er vedlagt som bilag. 12 

  

Jeg har gennemført interviews med fem interessenter, hvoraf de fire er 

ledelsesrepræsentanter på forskellige niveauer i det regionale sundhedsvæsen. Det 

femte interview er med projektlederen. Endvidere har en af mine kolleger gennemført 

et sjette interview med en af de deltagende borgere. Interessenterne er valgt med 

henblik på projektet Borgerens Plan fra såvel projektets egen organisation 

(projektleder, styregruppeformand, styregruppemedlem samt en projektdeltager) som 

fra sundhedsaftalens samarbejdsorganisation (to informanter er regionale medlemmer 

                                                        
11

 Hvis masterprojektet havde været et gruppeprojekt, kunne observation have været en mulighed for et 
andet gruppemedlem, som kendte projektets fokus og teoretiske ramme. 
12

 9 medarbejdere modtog et evaluerende spørgeskema. Alle 9 svarede. 10 borgere var tilknyttet 
innovationspartnerskabet, men ikke alle deltog i hele forløbet. 5 besvarede det evaluerende 
spørgeskema.   
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Styregruppen for Sundhedssamarbejde, og koncernledelsen såvel som sygehusledelser 

er repræsenteret). Interviewet med borgeren var tænkt som en mulighed for at uddybe 

de udsagn, som de deltagende borgere var kommet med i spørgeskemaundersøgelsen. 

Det endte dog med at bibringe meget lidt nyt, og indgår derfor kun indirekte i analysen. 

Det skal påpeges, at alle interviews er gennemført før beslutningen om at lukke 

projektet blev taget. Ingen af interessenterne har således haft mulighed for at forholde 

sig til den beslutning.  

 

Spørgerammen for de semistrukturerede interviews er vedlagt som bilag. Det samme 

gælder de transkriberede interviews, dog ikke borger-interviewet, som ikke blev optaget 

på båndet, men som foreligger i referat (bilag).  

 

Der er gennemført interviews med følgende interessenter: 

Navn og titel Rolle i forhold til 

Borgerens Plan 

Øvrig betydning som nøgleaktør 

Peder Ring, 

Kvalitetsdirektør i 

Region Sjælland, 

interviewet den 17. 

marts 2016. 

Formand for 

projektstyregruppen 

for Borgerens Plan 

Deltog i afslutningseventen 

Medlem af styregruppen for innovation i Region 

Sjælland 

Har deltaget i innovationsuddannelse for topledere 

Min daglige leder 

Lisbeth Lumbye 

Rasmussen, 

vicedirektør på 

Nykøbing Falster 

Sygehus, interviewet 

den 18. marts 2016 

Beslutningstager i 

form af medlemskab af 

Styregruppen for 

sundhedssamarbejde  

Har deltaget i regionens innovationsuddannelse for 

topledere 

Deltog i afslutnings-eventen den 4. februar – udtrykte i 

den forbindelse skepsis ift. projektet. 

Inge Paamejer, 

implementerings-

koordinator Holbæk 

Sygehus, interviewet 

den 29. marts 2016 

Medlem af 

projektstyregruppen 

for Borgerens Plan.  

Koordinator for Holbæk Sygehus’ deltagelse i 

innovationspartnerskabet 

Har deltaget i en række aktiviteter i projektperioden 

herunder eventen 4. februar 

Aase Bjerring, 

vicedirektør Holbæk 

Sygehus, interviewet 

den 29. marts 2016  

Medlem af 

Styregruppen for 

sundhedssamarbejde 

Har bidraget til projektet ved at stille medarbejdere til 

rådighed i innovationspartnerskabet. 

Eva Ahrensburg, 

projektleder, 

Projektleder på Blev ansat på projektet den 1. december 2015, da den 

forrige projektleder gik på barselsorlov. Har lang 
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interviewet den 8. marts Borgerens Plan erfaring med brugercentrerede og samarbejdsdrevne 

innovationsprocesser primært fra diverse 

organisationer. Har ikke tidligere været ansat i en 

region. 

Simon, Borger, 

interviewet januar 2016 

Borger. Deltager i 

innovations-

partnerskabet 

Simon har i en årrække været sygemeldt. Efter forløbet 

i innovationspartnerskabet kom Simon i tre måneders 

praktik i Regionshuset, hvor han har været tilknyttet 

projektet. Interviewet er gennemført af en af projektets 

medarbejdere. 

 

Mine valg af informanter har indebåret afgørende til- og fravalg af viden. Jeg har alene 

valgt informanter fra det administrative niveau i det regionale sundhedsvæsen på trods 

af, at projektets opdrag er politisk, og casens grundforudsætning for succes hviler på et 

vellykket samarbejde med kommunale aktører, almen praksis og ikke mindst et antal 

borgere. Jeg har valgt at fokusere på de regionale administrative ledere, da de leverer 

indstilling til den politiske ledelse om projektet, og de antages derfor at være centrale 

for projektet udformning og videreførelse. Fravalget af kommunale informanter og 

informanter fra almen praksis indebærer, at analysens gyldighed primært vedrører den 

regionale del af det sammenhængende sundhedsvæsen. Ved at vælge informanter fra 

såvel sygehusledelsesniveau som fra regionalt niveau ønsker jeg at belyse de 

styringsmæssige dilemmaer fra både niveauet tæt på den politiske ledelse og fra 

niveauet tæt på driftsorganisationen.  

 

Opsamling 

Den metodiske tilgang til empiriindsamling er inspireret af aktionsforskning, som 

henleder min opmærksomhed på risikoen for at lade sig styre af forforståelser og 

indforståede sandheder.  Styrken ved aktionsforskningen er, at jeg forhåbentligt kan 

nyttiggøre min forudgående indsigt i casen i masterprojektet, og at jeg samtidigt kan 

nyttiggøre den viden, jeg tilegner mig i masterprojektet, til det videre arbejde med 

projektet Borgerens Plan og til det videre arbejde med fremtidige innovationsprojekter.  
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Analyse 

Analyseramme 

Analyserammen kobler problemformuleringens underspørgsmål med det metodiske 

afsæt og den teoretiske ramme og definerer dermed den kodning af empirien, som skal 

sikre, at empirien i videst muligt omfang kan sikre en besvarelse af 

problemformuleringen. Analysen tager afsæt i problemformuleringens tre 

underspørgsmål. I forlængelse af besvarelsen af de tre spørgsmål vil jeg diskutere de 

centrale dilemmaer. 

Problemformuleringens underspørgsmål er: 

- Hvad er de administrative regionale beslutningstagere syn på 

innovationsprocessen omkring Borgerens Plan og det udviklede produkt 

Borgerens Plan? 

- Hvad karakteriserer de administrative regionale beslutningstageres syn på den 

styringsmæssige kontekst sammenholdt med styringsforståelsen i Borgerens 

Plan, og 

- Hvordan hænger styringsforståelsen sammen med beslutningstagernes syn på 

værdiskabelse i Borgerens Plan?  

Beslutningstagernes syn på Borgerens Plan 

I analysen af problemformuleringens første underspørgsmål, vil de regionale 

administrative beslutningstageres syn på Borgerens Plan blive kortlagt. Denne 

kortlægning skal ses som en grundforudsætning for, at det giver mening at stille de to 

følgende spørgsmål, som mere direkte adresserer projektets problemformulering. 

Samtidigt skal denne del af analysen bruges til at kvalitetssikre casens gyldighed. Casen 

rummer eksempelvis kun mulighed for at generalisere de styringsmæssige dilemmaer, 

hvis både deltagerne i og beslutningstagerne omkring innovationspartnerskabet 

vurderer, at projektets udfordringer først og fremmest kan tilskrives projektets 

manglende evne til at gennemføre en god proces og levere et relevant produkt i form af 

Borgerens Plan.  

 

Da jeg antager, at der kan være meget forskellige blikke på projektet blandt henholdsvis 

deltagerne i innovationspartnerskabet og beslutningstagerne, har jeg i det følgende 

valgt at se på disse to grupper adskilt. Således får jeg mulighed for at belyse, i hvilken 

grad og på hvilke områder der kan identificeres en væsentlig diskrepans i synet på 

Borgerens Plan mellem deltagere og beslutningstagere.  
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Deltagernes oplevelse af innovationspartnerskabets arbejde med 

Borgerens Plan 

De adspurgte deltagere i innovationspartnerskabet – medarbejdere og borgere – har 

helt overordnet været glade for at være med i forløbet. De har oplevet forløbet som 

personligt berigende, og næsten alle vurderer, at processen har været veltilrettelagt og 

ledet af et stærkt projektledelsesteam. På en række punkter har deltagerne dog 

forskellige synspunkter, og en række kritikpunkter påpeges. 

 

Alle angiver, at inddragelse af borgere er meningsfuldt og berigende. Der er blandt 

medarbejderne forskellige oplevelser af, om de otte borgerne, der var med i hele 

forløbet, skulle have været mere med, eller om der burde have været flere borgere med.  

Desuden er der blandt medarbejderne og borgere forskellige vurderinger af, om 

borgernes synspunkter reelt har gjort en forskel, hvilket er interessant set i lyset af, at 

projektledelsen i høj grad bruger borgernes perspektiver som argument for den valgte 

løsning i produktet Borgerens Plan. En borger siger: ”Det har været svært at se, 

hvordan nogle af mine vigtigste ønsker blev sorteret fra. Det er forståeligt, at der kan 

være udfordringer med at få det med, så jeg håber, at der senere kan videreudvikles 

på det.” Tilsvarende oplever flere medarbejdere, at processerne fra dataindsamling og 

drøftelser til beslutninger om den videre retning var uigennemsigtige, og flere af dem 

angiver, at de ikke i alle sammenhænge føler, at produktet Borgerens Plan afspejler 

deltagernes ønsker. På et afgørende punkt får borgerne i innovationspartnerskabet 

imidlertid lov til at definere en kernepræmis i produktet, nemlig spørgsmålet om, 

hvorvidt personalet skal have direkte adgang til data fra andre fagpersoner om 

borgeren i Borgerens Plan, eksempelvis om helbredsoplysninger eller om arbejdsevne. 

Dette ønsker borgerne ikke. Dermed kommer konceptet til at afvige fra mange af 

beslutningstagernes forventninger til konceptet. 

 

De fleste af de deltagende medarbejdere påpeger, at de har haft stor glæde af 

innovationspartnerskabets tværfaglige sammensætning. En medarbejder siger: ”Det 

har da været fantastisk at arbejde tværfagligt, møde andre erfaringer og få tid til 

noget fordybelse i noget, der interesserer mig rigtig meget.” Sehesteds pointe om, at 

monofaglige kulturer udgør barrierer for udvikling af innovative løsninger, ser altså 

ikke ud til at gøre sig gældende inden for innovationspartnerskabet, hvilket måske ikke 

er så overraskende.  

Flere medarbejdere påpeger værdien af denne type processer. En medarbejder siger: 

”Jeg tror på, at man skal lave udvikling i praksis ved at lave projekter tæt på eller i 

den praktiske virkelighed. Alt for mange projekter får ikke nogen gang på jord, fordi 

de ikke har kontakt med virkeligheden.” Samtidigt påpeger flere, at forløbet har været 
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så komprimeret, at det har været svært for medarbejderne løbende at nå hjem i egen 

organisation og trykprøve, om projektet var på rette spor. En medarbejder siger: ”Det 

havde været godt, hvis vi havde organiseret det sådan, at der var tid til at gå hjem i 

baglandet og teste konceptet der. Vi havde ikke tid til at gøre det i de uger, vi var 

hjemme, hvor vi arbejdede 12 timer om dagen, fordi vi indhenter det forsømte fra de 

uger, vi er væk og på projekt.” Et par medarbejdere peger endvidere på, at der har 

været et for stort fokus på at kunne levere et konkret produkt i form af et værktøj13, 

hvorimod der har været for lidt fokus på skabe en stærk fortælling om formålet og 

dermed om de kulturforandrende processer i produktet Borgerens Plan. 

 

Beslutningstagernes syn på Borgerens Plan 

De eksterne aktørers syn på processen og konceptet afspejler deres forskellige ståsteder 

i organisationen. Implementeringskonsulent og styregruppemedlem Inge Paamejer er 

grundlæggende positiv overfor processen, men produktet Borgerens Plan lever ikke op 

til hendes forventninger. Hun anerkender på den ene side værdien af at involvere de 

borgere, som er målgruppe for det kommende koncept, men samtidigt problematiserer 

hun, at borgere uden særlig indsigt i mulighedsrummet i for høj grad får lov til at sætte 

dagsordenen. Hun siger:  

”Altså hvis vi spørger borgere, som har de særlige kompetencer, det giver at 

være bruger af systemet, og hvis det er det, man søger deltagere på, så skal 

man også være klar over, at så får man også kompetencer, der kan netop det, 

og måske ikke kompetencer til at kunne se visionen om, hvad det kunne blive.”    

Styregruppeformand og kvalitetsdirektør Peder Ring hæfter sig mere ved 

rammevilkårene for projektet. Han ser det som en styrke ved projektet, at det fra 

starten har tilstræbt at være tro mod ideen om at køre projektet som et 

innovationsprojekt. Det skabte engagement i de første måneder. Han påpeger, at 

styregruppens rolle som bindeled til resten af organisationen har været for uklar. Han 

siger bl.a.: ”Hvornår er det, at vi begår den fejl at køre det længere, end det kan bære? 

Altså jeg har flere gange tænkt, hvornår er det vi trækker stikket? Fordi vi risikerer 

hele tiden at komme ud i, at så skal vi lige reparere det og så det.”  

 

Projektets organisatoriske svagheder og det uklare beslutningsrum i styregruppen er 

mindre i fokus hos de to repræsentanter for sygehusledelserne Lisbeth Lumbye og Aase 

Bjerring, som har fulgt arbejdet mere på afstand. Aase Bjerring vurderer, at tankesættet 

bag projektet er rigtig godt, og at det ligger i naturlig forlængelse af tendenser, som i de 

senere år er blevet stadig mere fremherskende i samfundet og i sundhedsvæsenet. 

Hendes primære bekymring er, at konceptet vil skabe et forventningspres fra borgerne, 

som sygepersonalet ikke kan honorere. Lisbeth Lumbye angiver tilsvarende, at 

                                                        
13

 Værktøjsdelen omtales af flere medarbejdere som Innovationsudfordring 1. 
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processen set på afstand har fungeret godt. Hun siger: ”Jeg synes, at det er et sindssygt 

godt initiativ, og jeg synes, at det er super vigtigt, at borgeren har én plan, og at 

borgeren har noget, hvorpå borgeren kan se, at det er det her, der skal ske med mig, 

og det her der er sket.” Samtidigt påpeger hun, at timingen er problematisk, for 

sygehusene er ved at implementere Sundhedsplatformen (nyt sammenhængende 

klinisk it-system), hvilket er en særdeles krævende proces. Hun påpeger, at projektet 

ikke har været tydeligt i formidlingen af, at Borgerens Plan og Sundhedsplatformen 

hænger sammen og understøtter hinanden. Dermed bekræfter hun, at projektet ikke 

har fået skabt en tilstrækkelig forståelse blandt de eksterne aktører af, at de har 

interesse i at implementere Borgerens Plan nu.  

 

Diskussion 

Min antagelse om informanternes indtryk af proces og koncept har været, at deltagerne 

i innovationspartnerskabet vil tegne et billede af en meget spændende, komprimeret, 

udfordrende og lærerig proces og et produkt i form af et koncept af høj kvalitet. Min 

forventning var endvidere, at beslutningstagerne, som ikke har været personligt 

involveret, ville have et noget anderledes billede. Nogle af dem ville formentligt have 

oplevet processen som lang og uigennemsigtig, og vil være skeptiske ift. produktet. 

Billedet viste sig at være mere broget.  

 

Som udgangspunkt står det klart, at processen på en række parametre må 

karakteriseres som vellykket – set fra deltagernes såvel som fra beslutningstagernes 

perspektiv. Det tværfaglige samarbejde har fungeret, borgerinvolveringen har været 

omfattende, og processen har været professionelt ledet.  

 

Samtidigt ser det ud til, at deltagerne i forløbet primært har haft fokus på arbejdet 

internt i innovationspartnerskabet. Flere af dem er inde på spørgsmålet om, hvorvidt 

de i forløbet har haft tilstrækkelig mulighed for at sikre den nødvendige opbakning og 

legitimitet til produktet Borgerens Plan i egen organisation. Set i lyset af de 

vanskeligheder, som Borgerens Plan efterfølgende oplevede med at sikre opbakning til 

videreførelse, må dette ses som en central pointe. Innovationsprocesser kan således 

meget let blive opfattet som noget, der foregår i et lidt virkelighedsfjernt vakuum. Mere 

tid til test i egen organisation kunne måske have præget konceptet i en retning, som 

kunne have opnået bredere ejerskab.  

 

Beslutningstagerne interesserer sig naturligt nok mindre for processen i 

innovationspartnerskabet, men er derimod naturligt nok primært interesserede i 

produktet Borgerens Plans møde med den organisatoriske kontekst. Der er næppe tvivl 

om, at projektledelse og styregruppe har haft en central rolle ift. at fungere som 
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bindeled mellem deltagerne i innovationspartnerskabet og projektets 

beslutningstagere. Denne rolle med at koble perspektiver er afgørende, dels for at 

undgå, at projektet udvikler sig afkoblet af den organisatoriske kontekst, og dels er 

koblingen afgørende, hvis beslutningstagerne skal have en reel mulighed for at vurdere 

kvaliteten af innovationspartnerskabets arbejde. Styregruppens uklare rolle 

sammenholdt med den manglende prioritering af deltagernes tests i egen organisation 

kan således ses som forhold, der kan have haft afgørende betydning for muligheden for 

at skabe værdi på grundlag af innovationspartnerskabets arbejde.   

 

De administrative regionale beslutningstageres syn på den 

styringsmæssige kontekst sammenholdt med styringsforståelsen i 

Borgerens Plan 

Som der blev redegjort for i teorikapitlet, er der næppe tvivl om, at de 

styringsparadigmer, som er mest fremherskende i sundhedsvæsenet i Danmark i 2016 

er New Weberian State (NWS) og New Public Management (NPM). Tilsvarende er det 

tydeligt, at Borgerens Plan henter væsentligt tankegods fra New Public Governance-

paradigmet. I det følgende vil analysen belyse, hvordan dette mere konkret kommer til 

udtryk.  

Den styringsmæssige kontekst 

Overordnet set afspejler interviewene med de fire ledelsesrepræsentanter ganske fint 

den forventede styringspluralitet, som den ser ud fra hhv. den centrale administration i 

Regionshuset og fra sygehusene. 

NWS træder tydeligst frem, når informanterne påpeger, at sundhedsvæsenets tradition 

for monofaglig specialisering i stærkt hierarkiske strukturer fortsat står stærkt. På 

spørgsmålet om, hvad der er den væsentligste barriere for at ændre kulturen i retning 

af mere sundhed på borgernes præmisser peger kvalitetsdirektør Peder Ring på 

ledelseskulturen og på de monofaglige hierarkier og siger:  

”Altså [den største barriere er] ledelseskulturen i det her hierarki. Det næste er 

de meget stærke fagfaglige hierarkier, og den måde de ansatte er uddannet på. 

Altså hele det der mesterlærer-princip, der kører, hvor man ser, hvordan fatter 

gør. Det er med til at fastholde ting, udover at man – og det er jo det gode – 

reproducerer de gode faglige resultater. Men man reproducerer også alle de 

dårlige ting, der ligger i den kultur.”    

Udsagnet indikerer, at sundhedsvæsenets legitimitet fortsat baseres på den hierarkiske 

organisering i monofaglige specialer som garant for høj faglig kvalitet, hvilket kan siges 
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at høre til i en NWS-styringsforståelse. Kritikken af paradigmet som værende stærkt 

konserverende og hæmmende for (tvær-)faglig udvikling er helt i tråd med Sehesteds 

iagttagelser af, at netop de monofaglige kulturer udgør væsentlige barrierer for 

innovation i sundhedsvæsenet (Sehested, 2011). 

Der er dog også indikationer på, at NWS-paradigmet er under pres i sundhedsvæsenet. 

Flere informanter påpeger således, at om end sygehusvæsenet – og herunder ikke 

mindst den lægefaglige uddannelse - fortsat er præget af krav om monofaglig 

specialisering, så presser nye syn på sundhedsvæsenet sig på ikke mindst drevet af nye 

krav fra borgerne. Vicedirektør Aase Bjerring siger:  

”Den der autoritetstro, som du havde for år tilbage, den er væk. Du har adgang 

til viden overalt, du kan gå på nettet, du kan fortolke det. I dag er det jo 

nærmest sådan, at du i konsultationerne skal sidde og afkræfte, at du 

[patienten] ikke fejler det eller det, fordi du har set det på nettet, men så må 

man se på, fejler du så noget andet? Det er sådan set en hel ny måde at blive 

konfronteret med forventninger fra patienterne om, at det er nok det jeg fejler, 

for det har jeg set på nettet. Fagligheden kommer så meget mere til at bestå i at 

afkræfte og guide patienten.” 

Det er dog langt fra alle elementer af NPM, som sundhedsvæsenet har taget til sig. 

Således er opfattelsen af patienterne som kunder langt fra slået fuldt igennem. 

Kvalitetsdirektør Peder Ring efterlyser, at sundhedsvæsenet flytter synet på borgeren 

som passiv klient til at se på borgeren som kunde, og dermed i langt højere grad driver 

udviklingen af sundhedsvæsenet på grundlag af konkret efterspørgsel blandt brugerne. 

Han siger:  

”Vi producerer ting i dag, som formentligt ikke er hensigtsmæssige og dermed 

kan betragtes som spild. Vi lytter ikke til vores kunder i dag. Vi lytter stærkere 

til vores ansatte. Når vi taler om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet, så 

mener vi jo oftest de ansatte og ikke dem, det går ud over i den sidste ende. Den 

helt store udfordring er jo globalisering af sundhedsvæsenet, så hvis vi skal 

være her som virksomhed, så skal vi kunne imødekomme vores brugere, og hvis 

vi skal kunne overkomme med offentlige midler at finansiere et sundhedsvæsen, 

så skal vi finde nye måder at gøre det på, og det indebærer, at brugerne – 

ligesom på alle andre markeder – bliver mere aktive selv.” 

Udsagnet relaterer sig til forståelsen af offentlig værdi, som i dag i meget høj grad måles 

ud fra faglige standarder, hvilket er helt foreneligt med en traditionel NWS-forståelse af 

de fagprofessionelles rolle. Ønsket om i højere grad at se offentlig værdi defineret ud fra 

borgernes efterspørgsel kan både ses som inspireret af NPM-paradigmets syn på 
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borgeren som kunde, og ses som inspireret af NPG-paradigmets forståelse af, at gode 

løsninger er afhængige af medskabende borgere og andre interessenter.    

NPM-tænkningen viser sig først og fremmest i flere af beslutningstagernes syn på deres 

organisation som en virksomhed og en forretning. På sygehusniveau er det afgørende, 

at man helt ned på afdelingsniveau kan redegøre for ”what is in it for me”, når nye 

initiativer skal introduceres. På spørgsmålet om, hvilke dagsordener der vinder kampen 

om fokus, siger implementeringskonsulent Inge Paamejer:  

”Det er dem, der er med til at rammesætte, hvad der gør det muligt for os at 

sikre, at vores drift indfrier de forventninger, der er. Både til kvalitetsmål men 

også til den økonomiske dimension. Jeg vil helst sige, at det er kvaliteten og 

patienttilfredsheden, der tæller højest. Vi har bare ikke særlig meget taletid 

nogen steder, hvis vi ikke har økonomien på plads og er i balance i forhold til de 

krav, der stilles. Jeg vil sige, at der er en opblødning imod, at patienttilfredshed 

tæller højere på dagsordenen, men økonomien rangerer stadig højest. Det er 

den, der sætter rammen for, om vi overhovedet har tid til at diskutere 

kvalitetsmål og patienttilfredshed.” 

Der er ingen tvivl om, at bundlinjen på afdelings- eller sygehusniveau er en meget vigtig 

faktor for de lokale ledelsers styringsfokus og dermed for sygehusenes operationelle 

kapacitet. 

Styringsforståelsen i Borgerens Plan 

Styringsforståelsen i Borgernes Plan som samarbejdsdreven innovationsproces er 

karakteriseret ved, at værdiskabelse sker i en dialog mellem gensidigt afhængige 

aktører. Dette har fra starten været set som en forudsætning for at kunne adressere den 

komplekse problemstilling – eller wicked issue – som det er at skabe bedre 

sammenhæng og mere fælles planlægning omkring komplekse patientforløb. Derfor 

har der fra start været stort fokus på den del af ledelsesopgaven, der består i at skabe 

trygge rammer for, at interessenterne kan komme til orde og være medskabende på 

projektet. Dette er klart NPG-inspireret tænkning. Projektleder Eva Ahrensburg 

begrunder dette fokus og siger:  

”Ofte så sker innovation jo i skellet mellem nogle faggrupper, og hvis de 

kommer til at snakke sammen, og hvis man henter lidt fra hinanden, så i det 

krydsfelt, så er det typisk der at der kan ske nogle ting. Men det 

brugercentrerede er jo det der med at virkelig gå i dybden med det der: Hvad er 

det egentligt, der giver kvalitet for borgeren? Fordi jeg tror, at det nogle gange 

kan være nogle helt andre ting, end dem man er optaget af.” 
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Dermed er der en klar intension om at nedbryde faggrænser og bringe 

borgerperspektivet i fokus. Dette er helt i tråd med Sørensen og Torfings pointe om, at 

den fælles forståelse af gensidig afhængighed sammen med opbygningen af tillid 

mellem aktørerne er afgørende forudsætninger for, at der kan ske fælles læring 

(Sørensen og Torfing, 2005). Som udgangspunkt har de deltagende medarbejdere og 

borgere repræsenteret projektets organisationer og de kommende brugere af løsningen. 

Som spørgeskema-evalueringen imidlertid viste, har deltagerne kun i mindre grad set 

sig som repræsentanter for andre end dem selv. Dette var måske heller ikke 

intensionen set fra projektets side, og formålet med nyhedsbreve og workshops (kaldet 

bruger- eller borgerdemo’er) var også at nå flere interessenter. Der er dog i 

datamaterialet forskellige udsagn om, hvorvidt det lykkedes. Flere medarbejder 

påpeger, at bruger-demo’erne ikke altid fungerede. En medarbejder siger: ”Jeg synes, 

at vi har haft for lidt tid til at gennemføre demoer. Dette ift. hvad vi skulle teste…. De 

blev solgt forkert.” Og en anden supplerer: ”[Jeg] er i tvivl om vi afholder 

borgerdemoer for legitimitet, [så vi viser] at vi har spurgt borgerne ift. det udbytte, vi 

har fået.” Omvendt siger kvalitetsdirektør og styregruppeformand Peder Ring, som 

deltog i den sidste demo:  

”Jeg var med til en præsentation, og det skulle jeg måske have gjort mere ud af 

som styregruppeformand, hvor jeg var inde og se, at der var en dialog, hvor 

brugerne var med, og personale var med. Det var der, jeg så det reelle 

engagement men også hvor risiciene lå, så det var jo i virkeligheden i 

forlængelse af sådan en seance, at man skal træffe beslutninger og ikke på et 

styregruppemøde flere uger senere, hvor man er lidt i tvivl om, hvad 

dagsordenen er.”    

Der er således i og udenfor innovationspartnerskabet delte meninger om demoernes 

værdi, men omvendt et opmærksomhedspunkt ift., at håndteringen af eksterne 

interessenter måske kunne have været stærkere, hvis demoerne igennem hele forløbet 

havde haft højere prioritet af såvel innovationspartnerskabet som af de eksterne 

interessenter. Forståelsen af, at en stærkere ledelsesmæssig forankring i 

innovationspartnerskabet kunne have styrket ejerskabet blandt projektets eksterne 

aktører, bakkes op af projektleder Eva Ahrenburg, som siger: ”Jeg tror, at Borgerens 

Plan kunne være blevet noget andet, hvis noget af koncernledelsen [dvs. 

direktørniveauet i regionen] havde været med i Holbæk [Innovationspartnerskabet 

havde til huse på Holbæk Seminarium] bare lidt af tiden.” 
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Diskussion af styringskontekst og styringsforståelse i Borgerens Plan 

Det står klart, at Borgerens Plan præges af NPG-paradigmet. Dermed er der stor forskel 

på styringsforståelse og styringsfokus i hhv. innovationspartnerskabet og blandt 

beslutningstagerne. Beslutningstagerne ser Borgerens Plan i lyset af deres egen 

styringskontekst, som bl.a. er præget af organisatorisk hierarki og faglig specialisering. 

Desuden påvirkes deres styringsforståelse af, at de driver organisationer, der helt ned 

på afdelingsniveau skal drives som en forretning, hvor knappe ressourcer betyder, at 

der konstant skal prioriteres blandt de udviklingsindsatser, som kæmper om 

dagsordenen.  

Ressourcehensynet vægter tilsyneladende tungere end tilfredse kunder, hvilket i en 

NPM-tilgang kan tilskrives, at sygehuse og afdelinger i altovervejende grad honoreres 

på leverede ydelser og kun i mindre grad på grundlag af brugertilfredshed. I 

innovationspartnerskabet har det styringsmæssige fokus i helt overvejende grad været 

på at skabe en proces, hvor gensidigt afhængige aktører kunne udvikle sammen. Der 

har formentligt i den proces været en tendens til at underprioritere at sikre opbakning 

blandt eksterne interessenter, og dermed kan det hævdes, at innovationspartnerskabets 

forståelse af netværket har været for snæver.  

Det står således klart, at konteksten rummer en kompleks styringspluralitet, og 

Borgerens Plan vil derfor naturligt nok ikke blive anerkendt alene på NPG-præmisser. 

Hvordan dette kommer til udtryk, skal belyses med analysens næste spørgsmål.     

Beslutningstagernes syn på værdiskabelse i Borgerens Plan 

Efter at have tegnet et billede af deltagernes og ikke mindst beslutningstagernes syn på 

Borgerens Plan og et billede af, hvordan de tre styringsparadigmer præger henholdsvis 

innovationspartnerskabet og de regionale beslutningstagere, vil næste led i analysen se 

på, hvilket grundlag dette skaber for værdiskabelse. 

 

Definition af offentlig værdi 

Moore ser som tidligere nævnt processen med at definere offentlig værdi som en todelt 

proces, som dels fokuserer på den samfundsmæssige værdi, og dels fokuserer på 

værdiskabelsen for den enkelte borger eller forbruger (Moore, 2000). I det følgende vil 

jeg se på, hvilke former for potentiel offentlig værdi beslutningstagerne tillægger 

Borgerens Plan.  

   

På spørgsmålene om, hvilken værdi beslutningstagerne vurderer, at Borgerens Plan kan 

generere, svarer de lidt forskelligt. Sygehusvicedirektørerne Aase Bjerring og Lisbeth 

Lumbye ser primært Borgerens Plans potentiale for at skabe værdi for borgeren selv, og 
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begge påpeger, at det kan være svært at se, hvordan Borgerens Plan giver ”klinisk 

mening” – forstået som værdi set i en klinikers optik – som Lisbeth Lumbye udtrykker 

det. Det samme indtryk får man i projektbeskrivelsen, hvor der ligeledes primært 

fokuseres på værdi for borgeren. På spørgsmålet om, hvad hun ser som den største 

styrke ved Borgerens Plan siger projektleder Eva Ahrensburg: ”Jeg tænker helt klart, at 

den kan tvinge de fagprofessionelle til at sætte sig i borgerens sted.”  Projektlederen 

ønsker at flytte klinikernes forståelse af værdi for borgeren. Hun bruger ordet tvang og 

udfordrer dermed åbenlyst det, hun ser som klinikernes syn på patienterne. Dermed 

udfordrer hun indirekte klinikernes forståelse af ”klinisk mening”. 

 

Det kan dog langt fra afvises, at det at skabe værdi for borgeren ikke giver klinisk 

mening. Hvis man antager, at klinikerne er drevet af en fagprofessionel tilgang til deres 

arbejde, som er præmissen i NWS, handler ”klinisk mening” vel netop om at gøre det 

bedst mulige for patienten. Dermed bliver det centralt for projektet at kunne 

dokumentere den kliniske gevinst ved brugen af Borgerens Plan. Det kunne være sket i 

et kontrolleret testforløb, som det var planlagt, inden projektet blev lukket. Den 

kliniske værdi står imidlertid noget uklart ved konceptudviklingens afslutning.  

 

Det kan måske undre, at det tilsyneladende er så vanskeligt at definere den værdi, som 

Borgerens Plan kan forventes at generere. Dette hænger formentligt sammen med, at 

den værdi, som projektet sælger sig på over for klinikerne, er kompleks. Den handler 

eksempelvis om mere overblik og færre misforståelser mellem behandler og patient. 

Således er det langt fra sikkert, at den kliniker, der investerer ekstra tid i dialogen med 

borgeren om Borgerens Plan, er den samme kliniker, der vil opleve gevinsterne. Eller 

gevinsten kan være helt usynlig for den enkelte kliniker. Inge Paamejer påpeger, at 

dette forhold gør Borgerens Plan endnu vanskeligere at sælge ind i et silotænkende og 

sektoropdelt sundhedsvæsen. Hun siger:  

”Det er jo bare så vigtigt, at man som leder kan gå ind og skabe den mening. … 

Og nogen gange er meningen jo langt udover afdelingens grænse, og det skal 

man også som leder kunne formidle, at det her tjener faktisk det store 

fællesskab. Det kan være svært at se på kort sigt.” 

Pointen er, at definitionen af offentlig værdi ikke kun handler om indhold men også 

fordelingen af, hvor der investeret, og hvor gevinsterne høstes. Hvis denne form for 

værdiskabelse skal kunne lade sig gøre i et NPM-regi, så vil det være afgørende at 

belønne de enheder, som skaber grundlaget for værdiskabelse, økonomisk. Den form 

for styringsmæssig tilpasning har kun i meget begrænset form været drøftet i 

forbindelse med Borgerens Plan og ville formentligt være yderst vanskelig af 

gennemføre i praksis.   
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Forståelser af legitimitet, støtte og opbakning 

Den næste proces i Moores strategiske trekant ift. offentlig værdiskabelse handler om 

at sikre legitimitet, forstået som opbakning fra ledelseslagene, og støtte og opbakning, 

som for Moore handler om medarbejdernes opbakning, men som i denne 

sammenhæng skal ses som interessenternes opbakning i bredere forstand.  

 

Formelt er legitimiteten i Borgerens Plan i orden, idet projektet udspringer af regionens 

sundhedsaftale, og projektgrundlaget er godkendt i diverse tværsektorielle 

administrative og politiske beslutningsfora. 

 

På det mere uformelle plan er det imidlertid mere usikkert, om legitimiteten i form af 

topledelsens opbakning er tilstrækkelig tydelig. Projektleder Eva Ahrensburg siger:  

 

”Med hensyn til ledelsesmæssig opbakning, så vil jeg da håbe, at der er flere der 

tør sige højt, at Borgerens Plan, det er simpelthen Region Sjællands flagskib. Og 

det skal der til. Altså, vi skal simpelthen have nogle ledere, der tør at sige det 

højt. Altså, jeg har ikke hørt nogen ledere højere oppe sige noget som helst om 

det, altså i det hele taget har jeg ikke hørt nogen ledere sige så meget…siden jeg 

startede.”  

 

Kvalitetsdirektør Peder Ring er ligeledes opmærksom på behovet for ledelsesmæssig 

opbakning. Han ser to muligheder. Den ene handler om at sikre entydig opbakning i 

direktionen. Den anden handler om som first mover at skaffe sig et større 

mulighedsrum. Ingen af mulighederne har tilsyneladende været til stede i optimalt 

omfang. Han siger:  

 

”Der synes jeg, at vi med det her projekt, der har vi været på en måde lidt foran 

og på en måde lidt bagud. Altså [foran fordi], rammebetingelserne for det her 

projekt kunne have været væsentlig bedre, hvis der havde været en mere 

entydig udmelding fra vores øverste administrative ledelse om, at det er det her, 

at vi vil, det er det vi satser på. I stedet blev det født og gennemført i en fase, 

hvor det ikke står lysende klart, så det udfordrer selvfølgelig. Så vil man lige se 

det lidt an….Når vi så er lidt bagud, så tænker jeg, at det er fordi, altså first 

movers de får nogle større frihedsgrader. Jeg kan ikke helt vurdere, om vi er 

der, men der er konkurrerende projekter i regionerne…Jeg ville klart have 

foretrukket, at vi selv havde haft en stærkere ledelsesmæssig udmelding på det.” 

På sygehusene er man derimod som tidligere nævnt mere optagede af, at Borgerens 

Plan skal give mening blandt afdelingsledelser og frontpersonale. På spørgsmålet om 

vigtigheden af direktionens og den politiske ledelses opbakning siger vicedirektør 

Lisbeth Lumbye:  
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”Jamen altså selvfølgelig har det en betydning, det ville være svært at sige, at 

det har ingen betydning, men det er bare ikke det, der får folk til at agere 

derude. Jeg tror mere, det er det, at vi er troværdige, når vi siger, at det her tror 

vi er en god idé, mere end at det har politisk og øverste ledelsesopbakning.” 

 

Deltagernes forskellige fokus på legitimitet kan kobles til styringsparadigmerne. 

Kvalitetsdirektør Peder Rings fokus på topledelsens opbakning afspejler et fokus på det 

formelle hierarki og formelle ledelseslags betydning, dvs. NWS-paradigmet. Samtidig 

er han opmærksom på muligheden for at skabe sin egen legitimitet ved at være first 

mover. Denne tænkning kan siges at være tættere på NPG-paradigmets fokus på, at 

legitimitet også kan handle om at udvikle nye løsninger på fælles udfordringer, eller 

tænkningen kan tilskrives NPM-paradigmet, hvor legitimiten her vil knytte sig til, at 

konceptet som first mover rummer et betydeligt forretningspotentiale.  

 

Vicedirektør Lisbeth Lumbye synsvinkel kan både tilskrives hendes fokus på 

klinikernes professionalisme, og hendes blik for, at hun driver en kompleks 

driftsvirksomhed i den regionale organisation. Hendes synsvinkel kan altså både give 

mening indenfor rammerne af NWS og NPM. Hun tillægger således opbakning fra 

særligt medarbejderne stor betydning.  

 

Vi ved fra blandt andet Sehesteds undersøgelser, at mange innovationsprojekter i 

sundhedsvæsenet fejler, fordi monofagligt tænkende medarbejdere ikke bakker op, og 

fordi der opstår konflikter om faggrænser og ledelse og mistillid til andre former for 

viden end ens egen (Sehested, 2011). I processen omkring Borgerens Plan blev disse 

barrierer tilsyneladende hurtigt nedbrudt, ved at projektet fra starten lagde stor vægt 

på at etablere innovationspartnerskabet som et tværfagligt team. Dilemmaet opstår 

derimod, som vi har set, i at moderorganisationerne ikke nødvendigvis følger med, når 

de faglige barrierer nedbrydes internt i innovationspartnerskabet. Dermed opstår en 

risiko for, at innovationsteamets fælles forståelse af tværfaglighed og dermed 

opbakning til projektet afkobles fra den daglige virkelighed i deltagernes respektive 

organisationer.  

 

Noget tyder på, at det er præcist, hvad der er sket. Vicedirektør Aase Bjerring siger:  

”Vi i et paradigmeskift, hvor du kører oppe mod en tænkning der siger, jamen 

20 minutter i et ambulatorium, det må da være rigeligt, for ellers kan vi ikke 

nå, det vi skal. Og når der kommer en borger ind med Borgerens Plan, som har 

vigtige spørgsmål at stille, så vil du se en læge, der allerede tænker ”Den næste 

sidder derude og venter, og hvis jeg åbner op for den her, så vil det tage lang 
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tid.” i stedet for at sige ” ok, det her betyder noget for dig, så lad os se på det”. 

men så sidder der også en derude og venter, som bliver utilfreds.” 

Udsagnet indikerer, at driftsmæssige hensyn udgør meget betydelige barrierer for, at 

sygehusvæsenet for alvor har mulighed for at tage udgangspunkt i borgerens behov og 

samlede forløb. Samtidigt har processen omkring Borgerens Plan vist, at dette er 

præcist, hvad mange borgere ønsker. Dette skaber et dilemma ift. hvordan og hvor 

langt sundhedsvæsenet kan arbejde med borgerinvolvering. Kvalitetsdirektør Peder 

Ring siger:  

”Vi siger, at vi vil borgerinvolvering, men hvis vi så ikke tager alvorligt, hvad vi 

får at vide, men alligevel gør, hvad der passer os, så har det ikke rigtig nogen 

gang på jorden. Det kan godt være, at vi bliver klogere og må korrigere. Men 

hvis vi vil være tro mod ideen – altså jeg siger jo ikke, at vi skal være 

fuldkomment naive, vi kan jo ikke træffe alle beslutninger efter, hvad borgerne 

måtte komme frem til – men man er ligesom nødt til at forholde sig til alle 

elementer i det, man får ind. Man kan ikke bare sige, at vi fik ikke, hvad vi 

forventede, det er en farlig vej, for så er vi igen tilbage ved, at det var den 

eksisterende kultur, der blev udfordret. Der er ikke noget, der er nemmere end 

at skyde nye impulser ned.” 

 

Set i lyset af, at vi tidligere har set, at sygehusledelserne lægger stor vægt på 

medarbejdernes opbakning og mindre vægt på borgernes ønsker, er kvalitetsdirektør 

Peder Rings beskrivelse i ovenstående citat måske netop et udtryk for det dilemma, 

som Borgerens Plan er havnet i.  

 

Betydningen af operationel kapacitet 

Ifølge Moore kræver operationel kapacitet i netværkssamfundet et samspil mellem stat, 

marked og civilsamfund. Der er ingen tvivl om, at projektet har forsøgt at bringe de tre 

parter sammen. Det er et stykke af vejen lykkedes i konceptudviklingsfasen, men det er 

langt fra lysende klart, at innovationspartnerskabets deltagere ville have kunnet bringe 

denne forståelse videre til næste fase. Eksempelvis har projektlederen, som har 

indgående erfaring med samarbejde med frivillige, flere gange forsøgt at introducere 

ideen om, at frivillige skal hjælpe med implementeringen af Borgerens Plan. Her har 

hun mødt modstand. Hun siger:  

”Jeg oplevede det her omkring de frivillige, altså det kan man næsten ikke finde 

ud af at tale om i de faggrupper, oplever jeg. De tror ikke rigtigt på det, eller 

også er det sådan lidt det der med faggrænser, og altså det der med ikke at få 

frivillige ind, der kan tage deres arbejde.” 
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Hverken kvalitetsdirektør Peder Ring eller projektleder Eva Ahrensburg ser det som 

deres rolle at sikre, at implementeringen af Borgerens Plan i praksis lader sig gøre på 

sygehuse. De hæfter sig derimod begge ved behovet for, at klinikerne efterspørger 

Borgerens Plan. På spørgsmålet om, hvordan vi kommer videre fra udvikling i lille skala 

til stor-skala implementering siger kvalitetsdirektør Peder Ring:  

”Det grove svar på det, eller det onde svar, er jo, at hvis den løsning vi har, er 

god, så vil de stå i kø for at få den, og ikke sige nej til den. Det passer selvfølgelig 

ikke helt, men altså dem der virkelig lykkes med innovation, de har ikke brug 

for markedsføring, det spredes blandt brugere som løbeild, og det er 

slutbrugeren, der efterspørger det i så høj grad, at vi har svært ved at levere. 

Altså, det er den fortælling, altså reelt er det jo en blanding af, at produktet er 

godt, og at markedsføringen er exceptionel. Men jeg har altså set meget få 

eksempler på det i sundhedsvæsnet.” 

Projektleder Eva Ahrensburg siger tilsvarende: 

”Jeg gerne vil have fat i det der WHY, altså det der vi alle sammen kan købe ind 

på. Og så er jeg inspireret af Lars Kolind. Han har skrevet en lille bog 

”Bevægelsen” om netop det her med, hvordan er det man skaber et fælles afsæt. 

Han har tre trin. Det første er Why, det andet er ”skab en ubegrænset 

organisation,” og det vil jo bl.a. sige sådan noget med at hente frivillige ind fra 

Ældresagen, kig i socialsektoren på hvad de laver der og sådan noget. Og det 

tredje er What’s in it for me? Altså at få alle til at se, at der er en bid i det for 

dem. … det er egentligt den model, jeg har i tankerne, at det her skal rulle ud 

efter.” 

Dette svarer til NPG-forståelsen af, at styringsnetværk er bundet sammen af aktørernes 

oplevelse af at have en fælles udfordring, og at de er afhængige af hinanden, hvis de 

skal håndtere den optimalt. Aktørerne skal med andre ord have en tydelig interesse i at 

indgå i samarbejde om implementeringen. Dette er vanskeligt at forene med 

sygehusenes fokus på produktionsoptimering på afdelingsniveau.    

Repræsentanter fra sygehusledelserne hæfter sig mere ved rammesætningen. Her er 

udfordringen, at produktet Borgerens Plan ved afslutningen på forløbet i 

innovationspartnerskabet er så overordnet beskrevet, at det kan være vanskeligt for 

interessenterne at vurdere, hvilke konsekvenser implementering af Borgerens Plan kan 

have for den kliniske praksis, og hvordan det kan spille sammen med eksisterende 

arbejdsgange. Det er helt konkret usikkert, om der vindes eller tages tid. Den faglige 

værdi knytter sig som tidligere nævnt til begrebet ”klinisk mening”. Vicedirektør 

Lisbeth Lundbye siger:  
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”Jeg tror, at det der er vigtigt, det er jo for det første at få en fuldstændig 

forståelse af det pågældende værktøj. At vi får det vist, hvad kan det, og hvad 

kan det ikke, og hvem er det henvendt til? Jeg tror, at det vil være vigtigt, at 

ledelserne også får den forståelse. Det er igen det der med, at det skal give 

klinisk mening, og det allervigtigste er, at ledelserne får den her kliniske 

mening.” 

Samtidig er sygehusrepræsentanterne stærkt optagede af, at projektets 

gennemførlighed skal ses i lyset af, at projektet er i skarp konkurrence med andre 

igangværende projekter, herunder Sundhedsplatformen. Vicedirektør Lisbeth Lumbye 

siger:  

”Jeg tror, at rigtig mange klinikere oplever, at vi bombarderer dem fra højre og 

venstre, og at der ikke altid er fuldstændig samklang i det, vi kommer med…. 

Altså eksempelvis er min anke omkring Borgerens Plan, at Sundhedsplatformen 

[nyt regionalt klinisk it-system] kommer. Hvordan har man tænkt det sammen? 

Hvis I kunne give mig en rigtig god forklaring, der viser, at jamen det har vi 

tænkt fuldstændigt sammen med Sundhedsplatformen,  jamen så vil jeg med det 

samme sige, jamen fedt, den tager jeg. Hvorimod hvis jeg hører jer sige, jamen 

det er ikke helt tænkt sammen, så vil jeg som chef for mit sygehus nok tænke, 

hmmm, det tror jeg ikke lige, at jeg vil satse rigtig mange ressourcer på, altså 

med mindre at jeg får et pålæg om, at det skal jeg.” 

Tilsvarende beskriver implementeringskonsulent Inge Paamejer, hvordan konceptet 

ideelt set skal kunne formidles til klinikerne: ” Det er [afgørende] at fortælle, hvor 

utrolig nemt det er at bruge det her koncept, for det er jo testet, og det er færdigt. Og 

det skal ligge, så det er som at tage en færdigsyet jakke på, eller en jakke, der fits all, 

men den er færdig, og den holder os varm.”  

Dermed er det tydeligt, at sygehusrepræsentanterne i højere grad tænker den 

operationelle kapacitet ind i en praktisk driftskontekst med begrænset 

implementeringskapacitet – ikke fordi de nødvendigvis underkender betydningen af 

tværfaglige samspil, men fordi hensynet til den daglige drift naturligt nok vægtes højt.  

Diskussion af styringsmæssige dilemmaer  

I dette masterprojekt har jeg søgt at skabe grundlag for at besvare følgende 

problemformulering: 

Hvilke styringsmæssige dilemmaer stilles den regionale administrative 

ledelse overfor, når brugercentrerede innovationsprocesser introduceres 

i sundhedsvæsenet med henblik på at skabe værdi – baseret på 

erfaringerne fra udviklingen af Borgerens Plan? 
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Intensionen med at afdække dilemmaer i dette projekt baseres på en forestilling om at 

styringspluraliteten sandsynligvis vil indebære, at det ledelsesmæssige arbejde med 

brugercentreret innovation i sundhedsvæsenet vil indebære en række afvejninger af 

modsatrettede hensyn eller dilemmaer. Dette har vist sig at holde stik, og 

gennemgangen af de tre processer i Moores strategiske trekant tegner tilsammen et 

billede af en kompleks styringsmæssig kontekst, som innovationsprojektet Borgerens 

Plan skal manøvrere i, hvis projektet skal skabe offentlig værdi for samfundet og for de 

berørte borgere.  

Man kunne spørge, om det overhovedet giver mening at introducere et projekt, der 

baserer sig på et styringsparadigme, som på mange måder kolliderer med 

sundhedsvæsenets styringsparadigmer, og hvor værdiskabelsen ikke primært består af 

økonomisk værdi. Kvalitetsdirektør Peder Ring siger: 

”Jamen det tror jeg alligevel. Der er jo altså en bevægelse og en erkendelse af, at 

vi ikke kan belønne alting. Der er også en erkendelse – i hvert tilfælde i det 

omkringliggende samfund sker der en bevægelse – at man gerne vil, altså man 

kan blive rig på andet end penge. Man kan også blive rig på omdømme eller på 

arbejdsglæde ved at være en virksomhed, der gør noget. … Og vi ser jo også, at 

vores egen sygehusledelserne, at de er mere opmærksomme på, at det har en 

betydning, at de bliver kendt for noget frem for bare at være påholdende eller 

lukkede om sig selv.”  

Udsagnet skal ses sammenholdt med, at alle informanter bakker op om projektets 

tænkning og overordnet set også bakker op om innovationsprocessen. Således kan der 

blandt informanterne – medarbejdere, borgere og ledere – spores en vis optimisme for 

mulighederne for at arbejde med brugercentrerede innovationsprocesser i 

sundhedsvæsenet.  

Analysen viser imidlertid, at der udestår en række dilemmaer, som kommende 

innovationsprocesser med fordel kan forholde sig til. 

Det første dilemma viser sig i de forskellige forståelser af, hvilke aspekter der bør 

vægtes i arbejdet med offentlig værdiskabelse. Her har den brugercentrerede 

innovationsproces på bedste NPG-vis primært fokuseret på værdi for borgerne og for 

samfundet, mens beslutningstagerne omkring projektet primært er optagede af at 

vurdere, om projektet har potentiale for at skabe værdi i en klinisk optik. Med 

manglende test og manglende understøttende økonomimodel, har projektet svært ved 

at tale værdiskabelsen ind i en NWS-logik og i en NPM-logik. På den ene side ønsker 

centrale aktører omkring projektet at udfordre klinikernes monofaglige syn på 

patienten, på den anden side er projektet reelt helt afhængigt af, at selvsamme klinikere 

tager projektet til sig og arbejder med. Her har topledelsen formentligt ikke i 
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tilstrækkeligt omfang formået at sætte retning, og styregruppen har ikke i tilstrækkeligt 

omfang været bevidst om sin vigtige rolle med at forbinde det ledelsesmæssige sigte 

med sygehusenes behov for at se en sammenhængende hverdag med Borgerens Plan.    

 

Uklarheden om den kliniske værdi kan muligvis tilskrives den NGP-tankegang, der 

ligger i innovationsprojektet. Projektet er tilrettelagt på en forståelse af værdiskabelse, 

som antager, at værdiskabelse i tværfaglige og tværsektorielle netværk som i 

innovationspartnerskabet ikke kan ses som lineære processer, hvor den ønskede værdi 

defineres på forhånd. Dermed er værdiskabelsesprocessen i strid med forestillinger 

knyttet til NWS og NPG om, at bestemte værdier kan bestilles på forhånd. Det forklarer 

også, hvorfor projektledelsen ser innovationspartnerskabets udvikling af konceptet væk 

fra de oprindelige forestillinger om konceptets udformning som et frugtbart resultat af 

en innovationsproces og ser dermed udviklingen som en bekræftelse af processens 

værdi. Modsat ser opdragsgiverne dette som et problem, fordi der ikke leveres det 

efterspurgte. 

Samtidig viser casen et dilemma ift. borgernes rolle og reelle indflydelse i arbejdet med 

brugercentreret innovation. Hvor opdragsgiverne i styregruppen og blandt 

sygehusledelserne primært ser borgernes rolle som en slags kvalitetssikring af det 

efterspurgte produkt, og ikke nødvendigvis mener, at borgerne kan sætte den rigtige 

retning, så får borgerne i innovationspartnerskabet faktisk på et afgørende punkt lov til 

at definere en kernepræmis i løsningen, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt personalet 

skal have adgang til data i Borgerens Plan, hvilket borgerne ikke ønsker. Dette øger 

værdiskabelsen i innovationspartnerskabet i en NPG-forståelse, men reducerer 

værdiskabelsen i en NPM-forståelse.  

Et andet dilemma knytter sig ligeledes til borgerinvolveringen i processen. Analysen 

viser, at der er forskellige opfattelser af borgernes rolle og mulighed for påvirke 

processen. Blandt innovationspartnerskabets deltagere vurderer enkelte medarbejdere, 

at borgerne primært har legitimeret konceptet, mens flere andre omvendt vurderer, at 

borgernes synsvinkel har spillet en alt for stor rolle ift. medarbejdernes synsvinkel og 

faglige viden. Der er ingen tvivl om, at der kan ligge et ledelsesmæssigt dilemma i, at 

omfattende brugerinvolvering kan fjerne fokus fra såvel medarbejdernes forståelse af 

god faglig kvalitet som medarbejdernes muligheder for at tilrettelægge deres 

arbejdsdag på en hensigtsmæssig måde.  

Det kan dermed diskuteres, hvor velvalgt den brugercentrerede innovationsproces som 

metode har været for projektet, men det står fast, at innovationspartnerskabets fokus 

på at skabe plads til, at projektets aktører kommer til orde og præger processen, har 
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fyldt rigtig meget i arbejdet med Borgerens Plan – måske endda så meget, at projektet 

kan have overset, at de vigtigste interessenter for projektets overlevelse på den lange 

bane befandt sig udenfor innovationspartnerskabet. 

Der er også udfordringer knyttet til projektets legitimitet. Formelt er legitimiteten på 

plads, idet projektet i udgangspunktet har opbakning fra alle relevante 

beslutningstagere, men uformelt mangler der formentligt ledelsesmæssig opbakning til 

at gennemføre et projekt på borgernes præmisser. Når sygehusledelserne påpeger, at 

formel legitimitet ikke er afgørende i deres lokale oversættelsesarbejde af projektet, idet 

den faglige mening for klinikerne anses for at være afgørende, er der formentlig en 

risiko for, at betydning af formel legitimitet undervurderes for et projekt, hvis 

værdiskabelse for den enkelte kliniker kan være meget svær at identificere og isolere.    

En anden udfordring knytter sig til, at styregruppeformanden og projektlederen begge 

er optagede af, at sygehusene skal efterspørge Borgerens Plan. Spørgsmålet er 

imidlertid, hvordan denne efterspørgsel realistisk set kan genereres i en kontekst, hvor 

kendskabet til Borgerens Plan er begrænset uden for innovationspartnerskabet, og hvor 

projektets metodiske fundament (brugercentreret innovation) ikke nødvendigvis 

anerkendes som en velegnet og legitim metode til at løse de udfordringer, som 

klinikerne oplever.  

Dette skal endvidere ses i lyset af, at klinikernes hverdag beskrives som præget af et 

betydeligt pres fra mange udefrakommende krav. I en hverdag, hvor klinikerne oplever 

primært at blive målt på producerede enheder, eksempelvis i form af et antal 

gennemførte konsultationer, kan man let bringe klinikerne i et betydeligt dilemma ved 

at bede dem om at tage udgangspunkt i borgeres perspektiv og samlede forløb. Der 

opstår frontalsammenstød mellem projektets NPG-tilgang og den NPM-prægede 

kliniske hverdag. Hvis klinikerne skal prioritere implementering af Borgerens Plan, 

kræver det enten, at NWS-tilgangen brænder igennem i form af en tydelig 

ledelsesmæssigt opbakning til projektet. Alternativt vil det formentligt kræve, at NPM-

regimet lempes en smule, således at der kan tillades en større risikovillighed i forhold 

til, at produktionsmålene måske ikke kan opfyldes i helt samme omfang som tidligere.  

Hvis NPM-styringsparadigmet fastholdes, kunne en anden og uprøvet mulighed være, 

at styringen af arbejdet med Borgerens Plan tilpasses produktionsmålene, eksempelvis 

ved at brugen af Borgerens Plan bliver en del af målstyringen. Dermed kunne NPM’s 

krav om målbarhed muligvis forenes med NPG’s krav om meningsfulde forløb for alle 

aktører. Denne mulighed rummer alle i sig selv andre potentielle dilemmaer, 

eksempelvis vil NPG’s fokus på tillid være vanskeligt at forene med NPM’s fokus på 

kontrol, men om der reelt vil kunne findes en balance, er ikke undersøgt.   
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Konklusion   
Sundhedsvæsenet har et erkendt behov for at udvikle nye metoder til at udvikle sig i et 

tæt samspil med borgerne i et samfund i hastig forandring. Der kan dog være langt fra 

et erkendt behov til at handle i praksis. Dette projekt har søgt at afdække de 

styringsmæssige dilemmaer, som et projekt baseret på brugercentreret innovation 

stiller sundhedsvæsenet overfor. 

Analysen tegner et billede af et sygehusvæsen, hvor Moores strategiske trekants fokus 

på forståelsen af legitimitet har vist, at der fortsat tænkes meget i formel bemyndigelse 

og autonomi til de fagprofessionelle, hvilket blandt andet kommer til udtryk i 

beslutningstagernes fokus på begrebet ”klinisk mening”. Dermed er ledelsen af 

sundhedsvæsenet fortsat solidt funderet i en traditionel weberiansk (NWS) forståelse af 

de offentligt ansattes rolle. Den faglige autonomi bunder også i en stærk tradition for 

faglig specialisering kombineret med, at de økonomiske styringsmodeller i høj grad 

presser sygehusledelserne til at driftsoptimere på sygehusniveau og helt ned på 

afdelingsniveau. Her står New Public Management-paradigmet (NPM) stærkt, og 

fungerer desuden som et effektivt filter for sygehuse og klinikere i en tid, hvor kravene 

til forandringer i sundhedsvæsenet opleves som voldsomme. 

Samtidigt ser det ud til, at en anden vigtig del af NPM-paradigmet, nemlig synet på 

borgeren som kunde langt fra er slået igennem i den ledelsesmæssige styringstænkning. 

Flere informanter ser borgeren som kunde som et ideal, men ingen hævder, at 

sygehusvæsenet er i land med at omsætte ideal til praksis. Derfor bliver ledelserne i 

sygehusvæsenet stærkt udfordret i mødet med et projekt som Borgerens Plan, som 

henter sit syn på værdiskabelse og sit syn på borgeren i New Public Governance-

paradigmet (NPG).  

De forskellige styringsforståelser støder mod hinanden flere steder. Det gælder i særlig 

grad i synet på, hvorvidt den borgercentrerede innovationsproces udvikler et koncept, 

som i tilstrækkeligt omfang vil kunne skabe offentlig værdi. Der viser sig også 

forskellige forståelser relateret til definitionen af offentlige værdi, hvor projektledelsen 

primært fokuserer på værdiskabelsen på samfunds- og på individ/borgerniveau, men 

ledelserne er særligt optagede af den organisatoriske værdi som drivkraft for 

videreudvikling og implementering. Dette hænger tæt sammen med, at projektledelsen 

primært ser projektets operationelle kapacitet som afhængig af et bredt forankret 

partnerskab, men ledelserne primært fokuserer på den praktiske implementering i en 

travl hverdag i klinikken. I arbejdet med Borgerens Plan er behovet for at afveje disse 

hensyn formentligt ikke i tilstrækkeligt omfang blevet prioriteret. 
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Billedet kompliceres yderligere af, at sundhedsvæsenet har meget lidt erfaring med 

brug af brugercentreret innovation som en metode i udviklingsindsatser. 

Organisationen er derfor relativt umoden i håndteringen af denne type projekter. Dette 

kommer til udtryk ved, at der trods et på mange måder vellykket forløb i 

innovationspartnerskabet er en række problematikker om borgernes rolle og 

indflydelsesmuligheder. Projektledelsen og deltagerne er så optagede af en intensiv 

proces med konceptudvikling, at de undervurderer det store arbejde i at sikre bredere 

ejerskab til konceptet. Af den årsag mister de formentligt muligheden for støtte og 

opbakning og i sidste ende grundlag for en bredere forankret fælles forståelse af den 

værdiskabelse, som projektet skal fremme.  

Den svære proces med at fremme den fælles forståelse af projektets potentiale for 

værdiskabelse bliver ikke hjulpet af, at en del den organisatoriske umodenhed også 

kommer til udtryk i styregruppens usikre rolle og deraf manglende evne til at binde 

projektet til den øvrige organisation på sygehusledelses- såvel som på direktionsniveau. 

Hvis styregruppens funktion havde været skarpere defineret, kunne forløbet måske 

have været anderledes. Enten kunne projektet være blevet lukket tidligere, fordi det 

stod klart, at forskellene i forståelse af, hvad projektet skulle og kunne, var for store, 

eller det kunne måske i højere grad være lykkedes at bygge bro mellem aktørernes 

tilgang til offentlig værdiskabelse på tværs af deres styringsforståelser, som jo har den 

væsentlige fællesnævner, at alle parter ønsker det bedst mulige sundhedsvæsen for 

regionens borgere.
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Perspektivering 

Borgerens Plan skulle som Region Sjællands første store tværsektorielle 

innovationsprojekt have været testet i stor skala med henblik på udrulning i en form, 

der forpligtede alle parter i region, kommuner og almen praksis til at arbejde efter 

konceptet. Sådan kom det ikke til at gå.  Projektet blev i april 2016 lukket, fordi der ikke 

i den administrative og politiske ledelse på tværs af sektorgrænser kunne mobiliseres 

den nødvendige opbakning.  

Dette projekt tegner ikke et dækkende billede af, hvorfor det gik sådan. Dette ville have 

krævet, at empiriindsamlingen også havde omfattet kommunale repræsentanter og 

repræsentanter fra almen praksis. Dette blev fravalgt i en tidlig fase.  

I det hele taget rummer det forhold, at casen foregår i en tværsektoriel kontekst, hvor 

ledelseskompetencen reelt er delt mellem region, kommuner og almen praksis, en 

række udfordringer, som ikke udfoldes i dette projekt, hvor der fokuseres på de 

regionale aktører.    

Projektet blev som nævnt formelt lukket medio april, i og med at der blev truffet en 

beslutning om, at der ikke skulle gennemføres omfattende testforløb, hvor regionale og 

kommunale aktører samt praktiserende læger skulle have forpligtet sig til at arbejde 

efter konceptet i en periode. Dermed var forventningen blandt os traditionelt tænkende 

embedsmænd, at efterspørgslen på konceptet ville aftage ret hurtigt. En måned senere i 

medio maj 2016 er det dog langt fra sikkert, at det kommer til at ske. Faktisk fastholder 

mange af de interesserede aktører at de gerne vil arbejde med konceptet. Desuden 

bekræfter en række demonstrationer af den udviklede app i brugerpaneler og andre 

steder, at efterspørgslen måske kan vise sig at komme direkte fra borgere. Måske 

adresserer konceptet i endnu højere grad, end nogen i ledelseslagene havde forventet, 

et behov blandt sundhedsvæsenets brugere for sammenhæng og bedre dialog med 

klinikerne. Dermed kan den brugercentrerede innovationsproces måske vise sig at være 

meget stærkere som metode, end nogen havde forudset. Borgerens Plan ender måske 

med at blive et eksempel på, at brugercentrerede innovationsprocesser kan igangsætte 

en bevægelse, som har et stort potentiale til at udvikle vores fælles sundhedsvæsen i 

tætte partnerskaber med borgerne.  
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Egen læring af processen med udarbejdelse af 

masterprojektet 

I forbindelse med masterprojektet skal den studerende jf. studieordningen 

dokumentere og analysere egen ledelsesmæssig udvikling i relation til den konkrete 

udformning af masterprojektet. 

Jeg har derfor løbende registreret diverse refleksioner i noteform, ligesom jeg har gemt 

de efterhånden ganske mange versioner af projektet med henblik på at samle op på 

forløbet som læringsproces. 

Læringsproces i den valgte problemstilling 

I løbet af min arbejdsproces, har problemstillingen i masterprojektet udviklet sig 

ganske meget som en følge af, at projektets case i forløbet tog en uventet drejning og 

medio april lukkede i sin oprindelige form. Hvor jeg frem til primo april arbejdede med 

en problemstilling, som var præget af, at jeg anså projektet som den rigtige løsning, 

som skulle formidles til en tøvende organisation, så flyttede mit fokus sig i løbet af april 

mere i retning af en problemstilling, der gik ud på at identificere, hvad der var gået galt. 

Dette perspektiv var ret nedslående og ufrugtbart som arbejdsgrundlag, men heldigvis 

viste det sig i løbet af et par uger, at de fleste af de interesserede samarbejdspartnere 

fortsat var interesserede i at arbejde med det værktøj, som var udviklet i projektet 

(App’en som fik navnet BoB – borger og behandler). Samtidig oplevede jeg stor 

ærgrelse over, at det ikke lykkedes at skabe et ledelsesmæssigt pres for at arbejde med 

en fælles tilgang til borgeren og dermed arbejde med kulturforandring på tværs af 

sektorer, som projektet havde ambitioner om at være drivkraft for. På den anden side 

kan det vise sig at være frisættende for BoB, at udbredelsen nu alene er baseret på 

efterspørgsel fra aktørerne og ikke er afhængig at et stort tværsektorielt forpligtende 

samarbejde med alt, hvad det ville indebære af aftaler om finansiering, monitorering, 

dokumentation og evaluering. Alt i alt gav det mig en forståelse af behovet for at sikre 

en nuanceret analyse, som både belyste projektets styrker og svagheder, og som belyste, 

hvorfor disse kunne tage sig meget forskelligt ud fra forskellige perspektiver.  

Læringsproces ift. den valgte metode 

Som udgangspunkt vurderede jeg, at jeg skulle gøre mit yderste for at vælge en 

problemstilling som kunne analyseres ud fra allerede indsamlet empiri. Jeg anså 

interview og ikke mindst transskribering af interview som helt uforeneligt med det 

tidsforbrug, jeg havde til rådighed for udarbejdelse af projektet. Det blev dog ret hurtigt 

klart, at interviews var en ret uomgængelig adgang til helt afgørende perspektiver på 
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mit problemfelt. Og efter de første to interviews indså jeg også, at transskribering var 

uomgængelig for at kunne arbejde systematisk med interviewene efterfølgende.   

Efter min egen vurdering har jeg gjort brug af de tre niveau i aktionsforskningen, som 

jeg beskriver i metodekapitlet. Således har jeg profiteret på min rolle som interessent 

ved at have en stor baggrundsviden om projektet og dets kontekst. Jeg har i enkelte 

tilfælde pga. min rolle som interessent måtte overlade banen til andre (fx interviewet 

med borgeren), og jeg har omvendt flere gange i arbejdsmæssig sammenhæng kunne 

trække på de indsigter, som arbejdet med projektet løbende har bibragt mig, hvilket jeg 

kan have en forhåbning om, har kommet min organisation til gavn.  MEN, at bedrive 

noget der ligner forskning ikke bare i egen organisation men også inden for et felt, hvor 

man selv er blandt de vigtigste aktører, er langt vanskeligere end som så. Jeg har 

naturligvis tilstræbt, at analysen alene baseres på den empiri, som jeg har indsamlet til 

projektet, og ikke viden, argumenter og udsagn, som jeg har opfanget i alle mulige 

andre sammenhænge. Jeg har i projektet argumenteret for mine valg af informanter, 

men jeg har reelt ingen mulighed for at dokumentere, at disse valg er fuldt ud baserede 

på objektive forhold. Dette kan vurderes som en metodisk svaghed.  
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Bilag 1. Projektbeskrivelse/Business Case  

Borgerens Plan, Ver. 10.06.15 

Vejledning 

Nedenfor gennemgås en række punkter, der tilsammen udgør Business Casen. Denne 
skal være på plads, inden det endeligt besluttes om et projekt sættes i gang under Den 
tværsektorielle pulje. 

Før du begynder at udfylde, kan det være en fordel at lave en interessentanalyse. 

Business Casen skal max fylde 5 sider. 

Stamoplysninger 

Ansøger Kvalitet & Udvikling SUND 

Kontaktperson Annika Frederiksen, projektleder for Borgerens Plan, 
Innovationskonsulent, Kvalitet & Udvikling SUND, Region 
Sjælland 

Telefon 61 14 09 78 

E-mail  anfre@regionsjaelland.dk 

Oplysninger om projektet 

Projekttitel Borgerens Plan 

Projektperiode Samlede projekt: 2-3 år 2015-2018 

Konceptudvikling: 1. juli 2015 - 29. februar 2016 (8 mdr.) 

Samlede budget  3, 6 mio. kr. Fordelt på budgetår 2015-2016 

Ansøgt 3, 6 mio. kr.  

(Beløbet, der ansøges om fra Den tværsektorielle pulje) 

Motivation og baggrund 

 

Hvorfor er projektet nødvendigt?  
Projektet ’Borgerens Plan’ er nødvendigt for at påbegynde en virkeliggørelse af 

visionerne om det borgerinddragende, borgernære, sammenhængende sundhedsvæsen. 

Det er tre trends der fokuseres særligt på af Regeringen, Danske Regioner, 

Kommunernes Landsforening samt Praktiserende Lægers Organisation. Region 

Sjælland realiserer blandt andet visionerne gennem ’Fælles om bedre sundhed’, 

Sundhedsaftalen 15-18, Region Sjælland og herunder udspringer projektet ’Borgerens 

Plan’.  

Projektet fokuserer på hvordan vi kan virkeliggøre Sundhedsaftalens mål om ’En borger 

– Én plan’ og værktøjet ’Borgerens Plan’ (som beskrevet i værktøjskassen jf. 

Sundhedsaftalen).  

 

Bag visionerne om det borgerinddragende, borgernære, sammenhængende 

sundhedsvæsen er en meget kompleks problembaggrund. Projektet arbejder med 

udgangspunkt i følgende to meget overordnede problemstillinger:  
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 Vi har specialiseret sundhedsvæsnet og arbejder på yderligere specialisering, 

samtidig med ønskes der et sammenhængende sundhedsvæsen, der tager 

udgangspunkt i hele borgerens livssituation 

 Borgerne ønsker mere inddragelse og en samlet plan for deres forløb hos 

kommune, sygehuse og praktiserende læge, så de får et bedre overblik   

Projektet adresserer de to tilhørende vigtige innovationsudfordringer: 

 Hvordan gør vi det muligt at kommuner, praktiserende læger, sygehuse og 

borgere arbejder sammen om én fælles plan? 

 Hvordan gør vi det muligt at samarbejde med borgeren om denne plan - også 

kaldet ’Borgerens plan’? 

 

På hvilket grundlag sættes projektet i gang? 

Projektet er et led i implementeringsindsatsen af ”Fælles om bedre sundhed” 

Sundhedsaftalen 2015-18, Region Sjælland. Projektet adresserer 

implementeringsindsats nr. 35: 

 ”Udvikle et værktøj til borgerens eget overblik over forløb og 

aktører. Værktøjet indeholder fælles mål og aftaler og er borgerens 

plan” 

Sundhedsplatformen der forventes implementeret i Region Sjælland i 2018, vil ikke 

adressere de ovenfor nævnte problemstillinger.  

Formål & udbytte 

Projektet forventes samlet at have en varighed på 2-3 år. I denne ansøgning fokuseres 

der på projektets første fase ’Konceptudvikling’ af 8 mdr. varighed (Juli 2015- februar 

2016).  

Borgerens plan: Faseplan

2. halvår 2015 1. halvår 2016 2.halvår 2016 1. halvår 2017

Implementering

Udbud

Udvikling/ Indkøb

Pilottest

Konceptudvikling

 

Hvad sker der i projektet? 

Projektets arbejde tager udgangspunkt i de ovenfor skitserede komplekse 

problemstillinger. Der oprettes et tværsektorielt innovationspartnerskab for at kunne 

udvikle konceptet. Initialt fokuseres der på at få en dybere indsigt i de to 

problemstillinger for dermed at kunne få indsigt i de hvordan de to 

innovationsudfordringer kan løses. Dette sker gennem konceptudviklingsfasen med 

læring og tidlig prototyping, for at kunne tilvejebringe et samlet koncept.  

 

Konceptet forventes at bestå af to digitale løsninger ’Borgerens Plan’ & ’Borgerens Plan 
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– medarbejder kig’ samt identificering af 4 essentielle organisatoriske indsatser (se 

Bilag 1 for indledende antagelser om behovene samt Bilag 2 om ønsker til løsningen på 

baggrund af antagelser om behov).  

Det forventes at de organisatoriske indsatser vil være afgørende for at projektet kan 

adressere problemstillingerne og at indsatserne sammen med de digitale løsninger 

skaber den nødvendige synergi. Den viden og erfaring der genereres i det 

tværsektorielle innovationspartnerskab anvendes ved udbredelse af konceptet i 

regionen. 

 

Hvad skal der overordnet komme ud af det? 

Slutleverancer (konceptudviklingsfase) 

Konceptet ’Én borger – én plan” 
A. ’Borgerens plan’ (forventeligt en digital løsning) 

1. Op til 3 foreløbige produkter, der helt eller delvist løser de identificerede 

udfordringer 

2. Estimat på udgifter til færdigudvikling af løsningerne 

3. Estimat på udgifter til drift af løsningerne 

4. Vurdering af risikoprofil for de tre løsninger  

B. Borgerens plan – ’Medarbejder kig’ (forventeligt en digital løsning) 

1. Op til 3 foreløbige produkter, der helt eller delvist løser de identificerede 

udfordringer 

2. Estimat på udgifter til færdigudvikling af løsningerne 

3. Estimat på udgifter til drift af løsningerne 

4. Vurdering af risikoprofil for de tre løsninger  

C. 4 Organisatoriske indsatser 

1. Beskrivelse af hver indsats 

2. Estimat på udgifter ved implementering af indsatser 

Udvidet beslutningsgrundlag (videreudviklet business case)  
D. Udgifter & værdiskabelse 

1. Bestemmelse af hvilke samlede udgifter der fremtidigt vil være for at 

realisere projektet (input fra leverance A.2, A3, B2, B3 og C2). 

2. Bestemmelse af hvilken værdi (kvalitativ & kvantitativ) det vil skabe at 

løse de vigtigste udfordringer og nå forretningsmålene, set ud fra 

følgende 5 bundlinjer  

o Borgere 

o Kommune 

o Praktiserende læge 

o Somatisk sygehus 

o Psykiatrisk sygehus 
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Delleverancer (konceptudviklingsfase) 

A. Tværsektorielt Innovations Partnerskab. Et ’væksthus’ for 
innovationsprocessen, hvis formål er at udvikle konceptet (som ovenfor 
beskrevet). Der udvikles et lærende højt ydende innovationsteam.  

 

B. Indledende indsigtsanalyse. Dybere indsigt i potentialerne for borgerne, 
kommuner, sygehuse og almen praksis. Samt dybdegående indsigt i hvilke 
udfordringer der mere konkret er når visionerne skal blive til virkelighed. I 
relation til disse, hvilke forretningsmål der vil være relevante at etablere for det 
aktuelle koncept. 

 

Projekttype  

Tværsektorielt innovationsprojekt med en konceptudviklingsfase, der består af 

læringsfase med pilotprojekt herunder anvendelse af læring gennem foreløbige 

produkter. Efterfølgende iværksættes implementeringsprojekt. 

 

Hvilke positive og negative udbytter forventes der at være af projektet? 

Udbytter for projektets endelige produkter kan først beskrives senere i processen, når 

projektet er formet yderligere. I det følgende beskrives de forventede udbytter for den 

aktuelle konceptudviklingsfase.  

Positive udbytter 

Styrket image. Det forventes at Region Sjællands image vil blive styrket i 

forhold til omgivelserne bredt, da vi i dette projekt viser hvordan et 

innovationsprojekt kan gøre visioner til virkelighed. 

Nationalt pilotprojekt. Det forsøges at få projektet gjort til et nationalt 

pilotprojekt. Der ligger muligheder i at løsningerne vil kunne udbredes 

nationalt senere hen. 

Synergi med Innovation Leadership Challenge. Der er mulighed for at 

projektet og det igangværende toplederforløb vil kunne skabe synergi og for 

alvor få sat innovation på dagsordenen i regionen.  

Negative udbytter 

Projekttræthed. Der er en presset hverdag hos kommuner, sygehuse og 

praktiserende læger, hvor overskuddet til projekter er minimalt. Dette projekt 

kan bidrage yderligere til projekttrætheden, men søger igennem sin innovative 

tilgang at undgå det. 

 

Se venligst også under ”Succeskriterier” samt ”Risikovurdering” 
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Succeskriterier & Risikovurdering 

Beskriv effekterne på både kort og langt sigt  

I første fase arbejdes der fokuseret på at bestemme hvilke effekter/ værdi der reelt kan 

forventes ved at virkeliggøre visionerne om det borgerinddragende, borgernære, 

sammenhængende sundhedsvæsen i forhold til det konkrete mål ’Én borger – én plan’.    

Hvad er den ønskede tilstand, når projektet er slut?  

 Borgerens Plan anvendes af de relevante fokusborgere og giver dem følgende:  

o Borgernes oplevelse af et sammenhængende borgernært sundhedsvæsen 

er øget 

o Borgerne oplever at de i højere grad inddrages i de beslutninger der 

vedrører dem 

o Borgerne har et bedre overblik over deres samlede forløb på tværs af 

sektorer 

 

 Kommuner, praktiserende læger og sygehuse har opnået et bedre samarbejde 

både tværsektorielt og med borgeren. De har forbedrede arbejdsgange og et 

digitalt værktøj der giver dem mulighed for at designe sammenhængende 

borgerinddragende forløb der er kendetegnet ved: 

o At tage udgangspunkt i borgerens aktuelle livssituation 

o At være velkoordinerede ift. andre aktørers aktiviteter 

o At være uafbrudte forløb  

o At have høj faglig kvalitet 

o At der bruges de netop tilstrækkelige resurser - på rette tidspunkt 

Se i Bilag 3 for en beskrivelse af scenarierne for en borger og en medarbejder før og 

efter projektet. 

Ved pilot- eller implementeringsprojekt beskriv da tilstanden, der skal 

være for, at projektet kan overgå til drift/fuld udrulning. 

Slutleverancerne for første fase skal danne grundlag for næste fase. Næste fase 

forventes at være at klargøre materiale til udbud.  

 

Risikovurdering 

 Hvilke trusler kan have negative konsekvenser for gennemførelsen 

af projektet? 

 Hvilke dele af projektet vil de påvirke (økonomi, tid, kvalitet, 

udbytte og/eller succeskriterier)? 

 Hvor sandsynlige er truslerne? 
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Trussel Sandsynligh

ed 

(1=lidt -

10=meget) 

Påvirkning 

(Økonomi/tid/kvalit

et/ 

udbytte/succeskriter

ier) 

Korrigerende 

handlinger 

Generel lægemangel 

i Region Sjælland 

gør at projektet 

måske ikke kan 

frikøbe 

medarbejdere - især 

læger/ praktiserende 

læger 

5 Manglende kvalitet i 

løsninger 

Ringere udbytte  

Svært at opnå 

succeskriterierne  

Opstart af 

innovationspartners

kab i god tid mhp. at 

identificere om 

problemet opstår og 

dermed finde 

alternative 

løsninger.  

Det er ikke muligt at 

få samlet et 

innovationspartners

kab i samme 

optageområde 

3 Tid 

Manglende kvalitet i 

løsninger 

Ringere udbytte  

Svært at opnå 

succeskriterierne 

Kommunikation af 

de betydelige 

gevinster der er ved 

deltagelse. 

Hvis ikke det er 

muligt at oprette i 

samme område, må 

der alternativ 

etableres et 

partnerskab over et 

større område. 

Juridiske forhold 

reducerer 

muligheden for at 

lave en optimal 

digital løsning 

8 Økonomi 

Tid 

Manglende kvalitet i 

løsninger 

Ringere udbytte  

Svært at opnå 

succeskriterierne 

Integration af viden 

om disse rammer i 

processen, så der 

træffes bevidste valg 

for at undgå det og 

der kommunikeres 

tidligt når/ hvis der 

opstår problemer. 

Samarbejdet mellem 

kommuner, 

sygehuse & almen 

praksis er begrænset 

pga. 

interessekonflikter 

5 Økonomi 

Tid 

Manglende kvalitet i 

løsninger 

Ringere udbytte  

Svært at opnå 

succeskriterierne 

Fokuseret indsats 

særligt t starten af 

projektet for at 

etablere et højt 

ydende team der har 

en fælles attraktiv 

vision. 

Tekniske forhold 

vanskeliggør at 

realisere en digital 

7 Økonomi 

Tid 

Hurtig afklaring af 

hvilke 

vanskeligheder der 
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løsning Manglende kvalitet i 

løsninger 

Ringere udbytte  

Svært at opnå 

succeskriterierne 

er samt vurdering af 

mulige løsninger.  

 

 

Besvar de samme spørgsmål blot med muligheder (positive konsekvenser) 

 

Mulighed Sandsynlighe

d 

(1-10) 

Påvirkning 

(Økonomi/tid/kvalitet/udbytte/succeskriter

ier) 

Borgerne vil have 

en tydelig stemme i 

projektet og derfor 

løses de problemer 

borgerne reelt 

oplever og ikke 

dem vi 

medarbejdere tror 

de oplever  

8 Bedre kvalitet i løsninger 

Større udbytte 

Opnåelse af succeskriterier 

Medarbejdere vil 

have en tydelig 

stemme i projektet 

og derfor udvikles 

løsninger der reelt 

fungerer i 

hverdagen i 

samarbejdet med 

borgeren 

8 Mindre projekt tidsforbrug i slutregnskabet - 

fordi vi gør det rigtige, første gang 

Bedre kvalitet i løsninger 

Større udbytte 

Opnåelse af succeskriterier 

Øge Region 

Sjælland/ Kvalitet 

& udviklings 

erfaringer med 

innovationsprojekt

er og optimere 

sandsynligheden 

for at de bruges 

fremadrettet til at 

skabe værdi 

8 Mindre forbrug af økonomi i projekter 

fremover 

Mindre tidsforbrug i projekter fremover 

Bedre kvalitet i løsninger 

Større projektudbytter 

Bedre/ hurtigere opnåelse af succeskriterier 

Øge Region 

Sjælland/ Kvalitet 

& udviklings 

8 Mindre forbrug af økonomi i projekter 

fremover 

Mindre tidsforbrug i projekter fremover 
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erfaringer med 

hvordan 

innovationsprojekt

er kan bidrage til at 

forbedre det 

tværsektorielle 

samarbejde 

Bedre kvalitet i løsninger 

Større projektudbytter 

Bedre/ hurtigere opnåelse af succeskriterier 

At udbrede 

løsningen nationalt 

 

 

 

 

 

6 Hvis andre aktører kan se et potentiale i 

projektet, kan vi formentlig lave en stærkere 

organisering om projektet, ligesom der kan 

være økonomiske gevinster ved at dele 

udgifterne mellem aktørerne 

 

Målgruppe og Samarbejdsrelationer 

Hvem er projektets interessenter? 

Der er meget stor interesse for projektet allerede og i dette afsnit vil der kun fokuseres 

på de vigtigste interessenter for første fase, nemlig det tværsektorielle 

innovationspartnerskab (TIP). TIP udgøres af ca. 10 borgere over 18 år samt deres 

pårørende i Region Sjælland og 15 medarbejdere og ledere ved kommuner, 

praktiserende læger samt sygehusene. 

På det kommunale område, inkluderes følgende områder: Social, sundhed, ældre og 

arbejdsmarked. Der arbejdes således med sundhed i en bredere forståelse og derfor 

inddrages lidt utraditionelt interessenterne fra social og arbejdsmarkedsområdet. De 

anses i projektet som væsentlige interessenter for at nå målet ’Én borger - Én plan’. 

 

Hvem og hvor mange retter projektet sig direkte i mod? 

Alle borgere over 18 år og deres pårørende samt alle kommuner, alle sygehuse 

(psykiatri, somatik) og alle praktiserende læger i Region Sjælland. Der fokuseres ikke 

på borgere med specifikke sygdomme, men derimod på borgere der har brug for en 

mere fokuseret fælles indsats uanset sygdomstype.  Det forventes at der vil være en del 

af borgerne der særligt har brug for Borgerens Plan, denne borger kaldes i projektet for 

’fokusborgeren’.   

 

Beskriv hvem der udfører og hvem der er slutbruger 

Udførende 

Projektet udføres af Kvalitet & Udvikling i et tværsektorielt 

innovationspartnerskab (en kommune, et psykiatrisk Sygehus, et somatisk 

sygehus, en praktiserende læge samt en borger og pårørendegruppe i 

samme optageområde).  

o KU bidrager med projektledelse og styregruppeformandskab 

o TIP bidrager med de medarbejdere der kender hverdagen med 



59 

borgerne og som skal bruge løsningerne  

o Borgerne bidrager med viden om hvordan det opleves at være 

borger og dermed hvilke behov de har for løsningerne 

Derudover samarbejdes der med eksterne leverandører, der har 

kompetencer indenfor innovation og forandringsledelse, herunder service- 

og adfærdsdesign, antropologi, brugerinddragelse og strategisk design af 

digitale løsninger.  

Slutbrugerne 

o Borgere over 18 år og for nogle borgeres vedkommende, deres 

pårørende i Region Sjælland 

o Medarbejdere hos kommuner, somatiske og psykiatriske sygehuse 

og praktiserende læger i Region Sjælland 

 

Projektets samarbejdsrelationer 

Beskriv hvilke andre institutioner/aktører, der involveres i projektet, og 
hvilke roller de skal have ift. projektet. 

Der inddrages eksperter ad hoc til afklaring af væsentlige problemstillinger vedrørende 
juridiske/ lovgivningsmæssige forhold samt it-tekniske forhold. 

Bidrager de med viden, arbejdskraft, udstyr eller andet? 

Eksperterne der inddrages ad hoc bidrager med viden. 

(Se venligst under ’Målgruppe og samarbejdsrelationer’ for yderlige uddybning) 

Projektets organisering  

Oplist medlemmerne, deres funktion og referenceforhold 

Styregruppe Formand  

Peder Ring, Kvalitetsdirektør, Kvalitet & udvikling, Region Sjælland  

Medlemmer 

Johan Reventlow, praktiserende læge, lægepraksis ’Reventlow, 
Wolfhagen og Bendtsen’  

Camilla Hove Lund, Leder af Sundhed & Træning, Holbæk kommune 

Tina Jørgensen, Centerchef, ’Social, Sundhed & Ældre’, Stevns 
kommune 

Lotte Risak Asp, Specialkonsulent, Analyse & Udvikling, Psykiatrihuset 

Inge Paamejer, Implementeringsleder, Holbæk sygehus  

Arbejdsgruppe (specifikke deltagere & samarbejdspartnere afklares endeligt i løbet af 
Juni-august måned 2015) 

Eksterne samarbejdspartnere 

Kompetencer indenfor brugercentreret innovation  

Tværsektorielt innovationspartnerskab 

1 Kommune 

1 Sygehus somatik 

1 Sygehus psykiatri 
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1 Praktiserende læge 

10 Borgere & pårørende 

Referencegruppe Nedsættes snarligt. Der er aktuelt overvejelser om at invitere: 

Udviklingsgruppen Sundheds-it & digitale arbejdsgange (ifm. 
Sundhedsaftalen) /Regions Sjællands It-afdeling/ Danske Regioner/ 
Kommunernes Landsforening 

Andre Projektleder Annika Frederiksen, Innovationskonsulent, Kvalitet & 
udvikling SUND, Region Sjælland 

Programleder for Sundhedsaftalen og Patienten som partner, Karen 
Buur, specialkonsulent, Kvalitet & Udvikling SUND 

Tidsramme   

Vedlæg fx Gantt-diagram. 

Beskriv processen for projektet ved at ridse hovedlinjerne op. Tag 
udgangspunkt i projektets leverancer og produktbaserede planlægning. 

Der arbejdes ud fra en forståelse af at vi kun har erkendt de overordnede udfordringer 

ved at virkeliggøre visionen om det borgerinddragende, borgernære sammenhængende 

sundhedsvæsen. Derfor vil den løsning der i store træk er skitseret i Sundhedsaftalen, 

kunne styrkes yderligere.  

Det betyder at vi i projektet fra starten af accepterer at der vil komme betydelig 

indsigter som vil gøre at vi undervejs tilpasser projektets proces den nye læring. På den 

måde fokuserer vi på at tilpasse projektets proces for at lave de rigtige løsninger, frem 

for omvendt at tilpasse løsningerne en fastsat proces i projektet.  

Projektets proces er derfor designet mhp. at innovationspartnerskabet i starten 

arbejder intenst på at få indsigt i de komplekse problemstillinger og lære brugernes 

behov at kende. Derigennem søger vi at forstå hvilke muligheder der er for at udvikle 

løsninger der afhjælper problemerne. Der skal være plads til at medarbejdere, borgere 

og innovationsmedarbejdere sammen kan danne et højt ydende innovationsteam, det 

team der præsterer særligt godt og har rammer til reelt at innovere for at kunne skabe 

de ekstraordinære gode resultater.  

Der arbejdes i tre teams. Hvert team er sammensat af 5 medarbejdere (altid mindst én 

fra hver af de 4 aktører), 2 borgere, 1 pårørende og 1-2 innovationskompetente 

medarbejdere (ekstern leverandør). Medarbejderne frikøbes i hele uger (8 uger) og vil 

således til hverdag arbejde dedikeret sammen med innovationsmedarbejderne fysisk i 

de samme lokaler (Se venligst bilag 4). 

 

Beslutningsprocessen skal fremgå; altså hvad der besluttes hvornår og af 

hvem. 

Innovationsteamets beslutninger 

Efter hvert sprint demonstrerer hvert team deres foreløbige produkter for de to andre 

teams, for at få feedback og lære brugernes behov endnu bedre at kende mhp. at kunne 

forbedre prototypen til næste demo. Der køres 4-5 sprint på denne måde. For at sikre at 

projektet anses for at være på rette spor er styregruppeformand, Peder Ring til stede 

ved demonstrationerne (alternativt et andet medlem ved forfald). Ligesom 

Sundhedsaftalens programleder Karen Buur er til stede for at give input i forhold til 

overordnede forretningsmæssige mål og Sundhedsaftalen. På baggrund af læring fra 

demonstrationen beslutter teamet sammen hvordan den næste prototype skal 



61 

forbedres.  

Efter de 4 sprint afslutter innovationsmedarbejderne fasen mhp. at danne de endelige 

slutleverancer for at kunne starte næste fase.  

Styregruppens beslutninger 

Styregruppemøder afholdes efter sprint 2 og sprint 4/5. På disse møder vil projektets 

fremdrift blive diskuteret og det vil være muligt at tilpasse projektet, alternativt stoppe 

processen hvis det skønnes at der ikke skabes passende værdi. På mødet efter sprint 4 

vil det blive drøftet hvilke ønsker styregruppen har til slutleverancerne efter de næste 4 

ugers afslutning. Tillige forventes det at der er en første version af business casen. 

Efter fasens afslutning vil der blive holdt yderligere et styregruppemøde mhp. at 

gennemse business casen og derefter beslutte om/ hvordan projektet skal forløbe 

efterfølgende. 

Projektets synlighed 

Hvilke mål er der for projektets synlighed og eksponering i form af 
presseomtale, synlighed på Internettet osv.? 

Der arbejdes målrettet under processen med at skabe nyheder om både produkt og 

proces og det vurderes i det konkrete tilfælde hvor disse publiceres. Der udarbejdes 

kommunikationsstrategi for projektet inden fasen opstartes. 

Hvor mange forventes at opnå kendskab til projektet? 

Der fokuseres på at de rette mennesker opnår kendskab til projektet og det vides ikke 

på nuværende tidspunkt hvor mange det vil dreje sig om. Da der er stor interesse for 

projektet og det har et betydeligt innovationspotentiale, arbejdes målrettet på at 

kommunikere om projektet. 

Økonomi/ressourcer  

Brug skabelonen for projektøkonomi som grundlag for at opstille et budget og for at se 
krav til udmøntning, budgetopfølgning og regnskab. Skriv kravene ind her. 

Hvilke midler er der afsat til projektet?  

Ingen 

Hvad skal og/eller kan de bruges til?  

Midlerne bruges som beskrevet i dette dokument, samt i budget og Gannt diagram.  

Hvem er bevillingshaver og hvordan udmøntes de? 

Kvalitet & Udvikling SUND 

Hvilke andre ressourcer trækker projektet på og hvem stiller dem til 
rådighed? 

Projektet trækker på resurser som beskrevet under ’Målgruppe og 

samarbejdsrelationer’ samt ’Projektets samarbejdsrelationer’. Derudover trækker 

projektet på resurser ad hoc fra KU SUND. 

Hvilke forventninger er der til tidsforbrug for (nøgle)deltagere? 

 Kommunen, psykiatrisk sygehus og somatisk sygehus har hver et forbrug på 
320 timer pr. måned (4 mdr.) 

 Almen praksis har et forbrug på 240 timer pr. måned (4 mdr.) 

 Projektleder for KU SUND har et forbrug på 160 timer pr. måned (8 mdr.) 
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 Se vedlagte projekttidsplan for yderligere detaljer (Bilag 4) 

 

Hvor ofte følger hvem op på projektets økonomi/ressourceforbrug? 

 

Økonomi 

Der følges op på projektets samlede økonomi den sidste hverdag i måneden af Anne 

Øster Hjortshøj (chef KU SUND), Karsten Jørgensen (KU SUND) samt Annika 

Frederiksen (KU SUND, projektleder). Anne Øster Hjortshøj har det økonomiske 

ansvar. Eksterne samarbejdspartnere følges op ift. de indgåede aftaler, af samme som 

ovenstående. 

 

Resurseforbrug 

Interne samarbejdspartnere frikøbes i den angivne tid i budgettet og efterfølgende 

følges der ikke yderligere op på dette i form af timeregistrering.  

 

Evaluering af projektet  

NB. Husk løbende evaluering ved udfyldelse af Afrapporteringsskemaet 

Hvordan og hvornår vides det, at projektet har været en succes (fx 
målemetoder til succeskriterierne)? 

Projektets første fase skal levere det ovenfor beskrevne og har været en succes når 

leverancerne foreligger og kan anvendes som grundlag til fortsættelse af projektet 

Projektet leverer yderligere en læringsopsamling ift. processens forløb 

Skal der evalueres på både effekt og proces?  

Ja, som ovenfor beskrevet. 

Hvornår skal der måles/evalueres (start, slut, efter afslutning og/eller 
løbende)?  

Innovationsteamet evaluerer hver 4. uge både på produkt og proces i forbindelse med 

aktiviteterne ’Demonterer og lær sammen’ samt ’Reflekter sammen’. 

Hvordan skal evalueringsresultaterne formidles og til hvem?  

Både produkt og procesevalueringerne vil blive formidlet til dagligt i innovationsteamet 

mhp. at forbedre produkt og proces undervejs. Derudover formidles disse til projektets 

styregruppe på de planlagte styregruppemøder. Det afgøres undervejs om læringen er 

af en sådan karakter, at det vil give mening at kommunikere disse til yderligere.  
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28-35

Arbejdspakke 1
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‘Borgens Plan’ 8 mdr. Overblik
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4
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Business case

Kommnikation
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Løb 5

1. Uge 2. Uge 3. Uge 4. uge

Innovationsteam:
Demonstrerer de 
foreløbige produkter & 
lærer sammen

Styregruppe:
Tilpasning af proces ift. 
projekt- og forretningsmål 

Eksterne konsulenter 
arbejder - uden dedikeret tid 
med klinikere & borgere/ 
pårørende. Der kan dog laves 
feltbesøg hos disse

Hele innovationsteamet 
arbejder sammen
(Medarbejdere, eksterne 
konsulenter & projektleder 
arbejder sammen på fuld tid i 
samme fysiske lokale/ 
borgere og pårørende er der 
efter formåen)

Eksterne konsulenter og 
projektleder forbereder og 
afslutter processen - uden 
borgere & medarbejdere

Understøttende 
projektprocesser

Uge 13

Forberedende og afsluttende 
uger

 

Bilag: Tidsplan for konceptudviklingsfase 
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Bilag 2 Brev til informanter forud for interview 

Den XX.XX.2016 

 

Kære XX 

Tak fordi du vil stille din tid og viden til rådighed for mit masterprojekt i offentlig 

ledelse.  

Jeg sender dig her lidt baggrundsviden om masterprojektet. 

 

Lidt om projektet 

Projektet handler om, hvad der skal til for, at vi i sundhedsvæsenet kan anvende 

brugercentrerede innovationsprocesser til at finde nye veje til et mere 

sammenhængende sundhedsvæsen på borgernes præmisser. Jeg arbejder i projektet 

med Borgerens Plan som case.   

Masterprojektets udgangspunkt er, at arbejdet med Borgerens Plan kun kan blive en 

succes, hvis centrale interessenter i regionen har tiltro til projektet og dermed tror på, 

at konceptet, som er udviklet over det seneste halve år, kan komme til at skabe værdi.  

Det er imidlertid usikkert, hvad interessenterne lægger vægt på. Dette vil jeg søge 

kortlagt gennem interviews med blandt andre dig. Interviewet vil tage afsæt i en 

forståelse af offentlig værdiskabelse, som er inspireret af Mark Moores strategiske 

trekant for offentlig værdiskabelse. Trekanten består af tre elementer, som tilsammen 

ses som forudsætninger for, at en indsats kan skabe offentlig værdi: 

Offentlig værdi: Indsatsen skal skabe værdi for den enkelte deltagende borger samtidigt 

med, at indsatsen skaber overordnet samfundsmæssig værdi. Her vil jeg høre, hvilken 

form for værdiskabelse du særligt er optaget af, og jeg vil gerne høre din vurdering af, 

hvorvidt konceptet for Borgerens Plan rummer mulighed for at skabe værdi for 

kommende brugere af Borgerens Plan, og for samfundet i bredere forstand. 

Legitimitet, støtte og opbakning: Indsatsen skal være baseret på et tydeligt politisk 

og/eller ledelsesmæssigt mandat, og der skal være opbakning fra de medarbejdere, som 

skal arbejde med den. Her vil jeg høre din vurdering af, hvorvidt Borgerens Plan har 

tilstrækkelig politisk og/eller ledelsesmæssig opbakning. Jeg vil desuden høre din 

vurdering af, hvad der skal til for, at medarbejdere og andre samarbejdspartnere vil 

bakke op om Borgerens Plan.  

Operationel kapacitet: Indsatsen skal kunne lade sig gøre. Mine spørgsmål her vil 

kredse om, hvad der skal til for, at ændre praksis i sundhedsvæsenet på tværs af 

sektorer. Jeg vil også bede om din vurdering af, i hvilke grad og på hvilke områder 

Borgerens Plan forholder sig til de praktiske spørgsmål, som er afgørende for, at 

konceptet kan lade sig gøre i virkeligheden.    
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Om interviewet 

Formålet med interviewet er alene at opnå viden til mit masterprojekt, og jeg er 

interesseret i din uforbeholdne mening. Hvis vi har brug for at vende andre emner 

omkring projektet eller andre forhold i vores samarbejde, håber jeg, at vi kan gøre det 

efter interviewet eller ved en senere lejlighed. 

Jeg optager interviewet. Efterfølgende vil centrale dele af interviewet vil blive 

transskriberet. I det omfang at jeg gerne vil citere dig i projekt-rapporten, vil jeg sende 

dig citatet til godkendelse. 

Til din orientering forventer jeg at interviewe 6-8 regionale nøglepersoner, som har 

indgående eller mere perifært kendskab til Borgerens Plan. Projektet er færdigt ultimo 

maj.    

 

Jeg glæder mig meget til interviewet. 

 

Mange hilsner 

Anne 
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Bilag 3 Interviewguide 

Ver.1, 050316 

 

Interviewguide 

 

Indledning 

Formålet med interviewet er alene at opnå viden til mit masterprojekt, og jeg er 

interesseret i din uforbeholdne mening. Hvis vi har brug for at vende andre emner 

omkring projektet eller andre forhold i vores samarbejde, håber jeg, at vi kan gøre det 

efter interviewet eller ved en senere lejlighed. 

Jeg optager interviewet. 

 

Lidt om projektet 

Projektet handler om, hvad der skal til for, at vi i sundhedsvæsenet kan anvende 

brugercentrerede innovationsprocesser til at finde nye veje til et mere 

sammenhængende sundhedsvæsen på borgernes præmisser. Jeg arbejder i projektet 

med Borgerens Plan som case.   

Masterprojektets udgangspunkt er, at arbejdet med Borgerens Plan kun kan blive en 

succes, hvis centrale interessenter i regionen har tiltro til projektet og dermed tror på, 

at konceptet, som er udviklet over det seneste halve år, kan komme til at skabe værdi.  

Interviewet vil tage afsæt i forskellige vinkler på offentlig værdiskabelse, men først vil 

jeg stille et par lidt mere overordnede spørgsmål om din tilgang til innovation og om dit 

syn på Borgerens Plan. 

 

Indledende spørgsmål 

 

1.a Hvad er efter din mening aller vigtigst, hvis vi i Region Sjælland skal lykkes med 

udvikle vores sundhedsvæsen i samarbejde med samarbejdspartnere som fx borgere? 

 Hvad kan innovation som metode bidrage med?  

Hvad er efter din vurdering de væsentligste barrierer? 

Har du eksempler, hvor det er lykkedes? 
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1.b Hvad er dit overordnede indtryk af Borgerens Plan? 

Hvad er styrkerne ved Borgerens Plan? 

 Hvad er udfordringerne?  

Giv gerne konkrete eksempler. 

 

 

Offentlig værdi 

De næste spørgsmål vil handle om, hvilke typer af værdi, som efter din vurdering kan 

skabes via brugercentrerede innovationsprocesser. Dernæst retter vi fokus på den 

værdiskabelse, som er knyttet til Borgerens Plan. 

 

2.a Hvordan ser du overordnet på brugercentrerede innovationsprocesser som en 

metode til værdiskabelse? 

 Hvilke type af værdier kan metoden være velegnet til at skabe? 

  For den enkelte borger? 

  For sundhedsvæsenet? 

For samfundet? 

(fx et sundhedsvæsen som i højere grad afspejler borgernes behov (WB); mere 

sundhed for pengene, et mere serviceorienteret sundhedsvæsen (NPM); et 

sundhedsvæsen af større værdi, fordi værdier skabes i tætte partnerskaber mellem 

offentlig, privat og civilsamfund (NPG). 

 

2.b Hvilke værdier kan Borgerens Plan efter din mening være med til at skabe? 

For den borger, som bruger Borgerens Plan? 

For sundhedsvæsenet? 

For samfundet? 

 På hvilke af de tre områder står Borgerens Plan stærkest? 

 På hvilke af de tre områder står Borgerens Plan svagest? 

 

Legitimitet, støtte og opbakning  
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De næste spørgsmål handler om, at udviklingsindsatser kun kan skabe værdi i 

offentlige organisationer, hvis de opleves som legitime og hvis de kan opnå tilstrækkelig 

støtte og opbakning.  

 

3.a Legitimitet: Oplever du Borgerens Plan som en legitim indsats? 

 Hvilke forhold bidrager til legitimiteten set fra din synsvinkel? 

Fx politisk opbakning, ledelsens opbakning, borgeres opbakning, transparens i 

konceptudviklingsfasen, borgerinddragelse som et normativt gode, innovation som en 

metode der søges fremmet;  

Klare ledelsesmæssige beslutninger (WB); Kunderne er tilfredse (NPM); Borgernes 

engagement og mestringsevne styrket (NPG) 

 Hvilke forhold hæmmer legitimiteten? 

Fx en indsats ovenpå mange andre indsatser; en indsats som ikke hænger sammen med 

styringsmodeller som driftsaftaler eller økonomiske incitamenter; de deltagende 

borgere er ikke repræsentative, mm.; konceptudviklingsfasen har ikke været 

tilstrækkeligt transparent  

Uklare ledelsesmæssige udmeldinger (WB); Usikkerhed om kundetilfredshed (NPM); 

Usikkerhed om borgernes engagement og mestringsevne – værktøjet ikke egnet til 

svage grupper (NPG) 

 

3.b Opbakning og støtte: Hvad skal der til for, at medarbejdere og andre 

samarbejdspartnere i din del af organisationen vil bakke op om Borgerens Plan? 

 Hvilke forhold vil fremme opbakningen? 

Fx at konceptet adresserer en udfordring, som er velkendt blandt 

sundhedsprofessionelle; at konceptets tænkning hænger godt sammen med ’patienten 

som partner’-tankegangen; at konceptet hænge godt sammen med andre indsatser, 

som skal give borgeren en tydeligere stemme i sit eget forløb. 

Hvilke forhold gør det svært at skabe opbakning?  

Fx at værktøjet ikke er som forventet; at det primært er borgerens værktøj; at 

medarbejderne ikke har kontrol med værktøjet; at værktøjet er en tidsrøver; at 

værktøjet ikke er egnet til alle borgere; at vi ved for lidt om konceptet; not invented 

here. 

Konceptet skaber uklar ansvarsfordeling mellem den sundhedsprofessionelle autoritet 

og borgeren (WB); Konceptet ser ikke borgeren som kunde(som modtager af en ydelse 

med veldefineret værdi), men som medspiller ift. eget liv og helbred (NPM og NPG).   

  

Operationel kapacitet  
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Indsatsen skal kunne lade sig gøre. Det er et vilkår for alle innovationsindsatser, og det 

er naturligvis også et afgørende vilkår for succes i Borgerens Plan.  

4.a Hvad er set fra din stol de afgørende forudsætninger for, at udviklingsprojekter i 

almindelighed og brugercentrerede innovationsprocesser kan gå fra små 

forsøgsordninger til storskala implementering? 

Fx tydelig ledelsesmæssig prioritering (WB); klarhed om økonomi (NPM); at vejen til 

gevinstrealisering herunder opgaver og ansvar er tydeligt beskrevet (NPM); at 

indsatsen styringsmæssigt kan håndteres på linje med andre indsatser (NPM); at det er 

sandsynliggjort, at indsatsen skaber værdi i bred forstand og for flere interessenter 

(NPG); at det efterspørges af relevante interessenter (NPG).  

Mine spørgsmål her vil kredse om, hvad der skal til for, at ændret praksis kan 

implementeres i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer. Jeg vil også bede om din 

vurdering af, i hvilke grad og på hvilke områder Borgerens Plan forholder sig til de 

praktiske spørgsmål, som er afgørende for, at konceptet kan lade sig gøre i 

virkeligheden.    

 

Barrierer for samarbejdsdrevne innovationsprocesser 

Det er en velkendt sag, at brugercentrerede innovationsprocesser både rummer et stort 

potentiale, men at de konkrete erfaringer er meget blandede. Forsker Karina Sehested 

fra Københavns Universitet og gennemført et metastudie af offentlige lederes erfaringer 

med brugercentrerede innovationsprocesser. I den forbindelse har hun identificeret en 

række barrierer.  

(udlevering af oversigt) 

Jeg vil bede dig om at kigge oversigten igennem. 

5.a Kan du genkende disse barrierer? 

5.b Mangler der nogen på listen? 

5.c Hvis du skulle peget på de tre væsentligste barrierer, hvilke ville du så vælge? 

Hvorfor? 

5.d Hvilke barrierer er de væsentligste ift. Borgerens Plan? 

5.e Hvad kunne projektet have gjort anderledes for at undgå disse barrierer? 

5. f Hvad kan projektet gøre nu, for at overvinde disse barrierer? 

 

Som afslutning vil jeg spørge, hvad der efter din mening er det aller vigtigste for vores 

organisation i det videre arbejde med brugercentrerede innovationsprocesser? 

 

Afslutning 
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Efterfølgende vil centrale dele af interviewet vil blive transskriberet. I det omfang at jeg 

gerne vil citere dig i projekt-rapporten, vil jeg sende dig citatet til godkendelse. 

Til din orientering forventer jeg at interviewe 6-8 regionale administrative 

beslutningstagere, som har indgående eller mere perifært kendskab til Borgerens Plan. 

Projektet er færdigt ultimo maj.    

TAK, TAK, TAK for din tid og dine overvejelser. De er af stor værdi for mit projekt. Og 

de er selvfølgelig også af stor værdi for vores videre arbejde med Borgerens Plan og for 

vores bestræbelser på hele tiden at optimere vores arbejde med udvikle vores 

sundhedsvæsen på borgernes præmisser. 
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Bilag 4 Interview med Kvalitetsdirektør Peder Ring 

 

 

Interview med kvalitetsdirektør Peder Ring, den 16. marts 2016 

 

Int. Det her projekt går jo ud på, at med Borgerens plan som eksempel, hvordan kan vi 

drive denne her slags projekter på en måde, så det ender med at give værdi for vores 

organisation. Og hvad er det for nogle barrierer vi støder på, og hvordan kan vi 

håndtere dem. Jeg laver sådan 6-8 interviews. Og det bliver med jer, der er 

beslutningstagere omkring borgeren plan – både fra sygehusene og fra styregruppen og 

så har jeg lavet et interview med Eva, som handlede om, at hun satte nogle ord på, 

hvorfor har vi gjort som vi har gjort. Men… jeg vil egentligt gerne lidt bredere end 

Borgeren Plan og snakke lidt om, hvad du egentligt tænker, er det aller vigtigste, hvis vi 

skal bruge innovation og en borgerinddragende version af innovation til at udvikle 

vores sundhedsvæsen? Hvad er de aller vigtigste forudsætninger for at vi kan det? 

PR: Forudsætninger for at vi kan det?..altså kan man ikke starte med, hvorfor vi er på 

vej ind ad den vej, for forudsætningerne at vi kan, det er vanskeligere at svare på, men 

altså det her er jo en del af en støtte dagsorden, som passer fint sammen med 

innovationstanken om at tænke stort og starte småt, men altså det er jo en dagsorden 

om at ændre sundhedsvæsenets måde at fungere på i det hele taget. Altså det kan vel 

billedligt beskrives som opgøret med det fagfaglige tyranni, som vi har – af gode grunde 

for at sikre kvalitet og dermed opnå nogle sundhedsfaglige resultater – men det har jo 

den bivirkning, at den kultur der er fremherskenede, altså vi producerer ting i dag, som 

formentligt ikke er hensigtsmæssige og dermed kan betragtes som spild, og vi lytter 

ikke til vores kunder i dag, vi lytter stærkere til vores ansatte. Når vi taler om 

brugerinddragelse i sundhedsvæsenet, så mener vi jo oftest de ansatte og ikke dem det 

går ud over i den sidste ende, så det er en løftestand for det, og den helt store 

udfordring er jo globalisering af sundhedsvæsenset, så hvis vi skal være her som 

virksomhed, så skal vi kunne imødekomme vores brugere, og hvis vi skal kunne 

overkomme med offentlige midler at finansiere et sundhedsvæsen, så skal vi finde nye 

måder at gøre det på, og det indebærer, at brugerne – ligesom på alle andre markeder – 

bliver mere aktive selv. 

Int. Man hører tit innovation omtalt som gammel vin på nye flasker. Hvad tænker du, 

er det nye? 

PR: Jamen der er selve metoden, som indeholder nogle redskaber, som kan – hvis det 

lykkes – føre til at vi sparer på vores administrative ressoourcer. Altså det der med at vi 

bruger en masse tid på at udvikle, planlægge og analysere, men at vi ikke kan 

implementere og få det ud over rampen, det kan innovation måske være et bud på, at vi 

kan korte ned. Men ellers så tænker jeg, at … det væsentligtste er, at vi med innovation 

får mulighed for at flytte folks mindset, altså – du kan sige, at det gør du hver gang man 

introducerer en ny metode, men altså mindsettet i innovation er lidt stærkere, fordi det 
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siger, at man skal også flytte på sin forretningsmodel og den måde man tænker i sin 

forretningsstruktur, og hvis man kan flytte den og ligesom flytte folk fri af det regime, 

de er i, og gøre det på en overbevisende måde, så har du i hvert fald mulighd for at 

tænke nye tanker, og ”okay, hvis DRG ikke betyder noget, så kunne vi godt gøre tingene 

på en anden måde” – det er måske det mest oplagte eksempel, men det kunne være 

mange andre ting, altså hvis man kunne sige, at reklamer er tilladt – det er jo utopi i 

den politiske verden, at lægemiddelfirmaer kunne drive en afdeling – men hvis det var 

tilladt, så kunne det jo åbne for helt nye måder at tænke samarbejde mellem offentlig 

og privat på, eller jamen, vi er jo også inde i en diskurs, hvor vi er mere optagede af, at 

varen bliver leveret, men det er ikke nødvendigvis os selv, der skal levere den. Nu 

snakker vi ikke om borgeren, men om andre offentlige myndigheder, fx 

kommunesamarbejde. Det er væsentligere for os, at borgeren får ydelsen, frem for,  at 

producere den. Vi kunne bruge underleverandører på en anden måde. Hvis man kan 

flytte på de der fasttømrede sandheder, der er i sundhedsvæsenet, og som vi har været 

gode til at reproducere år efter år – jeg går jo og rydder op derhjemme i gamle 

rapporter og betænkninger, og der er nogle ting, som man kan tage ned af hylden og 

sige, ja, den her blev lavet for 25 år siden, og den gælder stadig. Selvom vi vil påstå, at vi 

har reformeret sundhedsvæsenet, så er der nogle ting omkring ledelsesstrukturer, 

omkring økonomi og om flere andre ting… 

Int. Hvad er så de væsentligste barrierer for at flytte de kulturer? 

PR: jamen det er først og fremmest ledelse. Det er den ene. Altså ledelseskulturen i det 

her hierarki, vi har opbygget ned igennem vores organisation startende med vores eget 

hus, men hvordan vi styrer vores virksomhed, og hvordan virksomhederne er styret ned 

igennem, hvordan sygehusledelsesstrukturen og afdelingsledelsesstrukturen er 

organiseret. Og det næste er de meget stærke fagfaglige hierarkier, altså for de ansatte, 

den måde de er uddannet på. Altså hele det der mesterlærer-princip, der kører, hvor 

man ser, hvordan fatter gør. Det er med til at fastholde ting, altså udover at man – og 

det er jo det gode – man reproducerer de gode faglige resultater, men man 

reproducerer også alle de dårlige ting, der ligger i den kultur. Man kan jo nærmest sige, 

at det er en nedarvet fra generation til generation. Og så er der jo også det nationale 

plan. Der har de faglige organisationer, altså ikke kun fagforeningerne men også de 

lægevidenskabelige eller sundhedsvidenskabelige selskaber de har også en utrolig 

konserverende rolle, og de tillægges en stor rolle i sundhedsvæsenet. Altså nu fx 

diskuterer man uddannelseskrav til kirurger. Skal man lære noget om robotkirurgi? 

Jamen man spørger vel det faglige selskab, og så kan man jo være rimelig sikker på, 

hvordan det kommer til at se ud. Man udfordrer ikke praksis, det er ikke 

arbejdsgiveren, der formulerer. Det er nogen, der principielt er uafhængige faglige 

eksperter, der formulerer. Men de er jo ledere og medarbejdere og førende eksperter i 

vores sundhedsvæsen, så det hele det kører ligesom i ring og reproducerer sig selv. Den 

diskussion man har haft om efter- og videreuddannelse, den har man haft i hvert fald i 

15 år, kan jeg huske, og indenfor kirurgien, ja man kender svaret… 

 

Int. Og man har kun den fagfaglige tilgang? 

PR. ja, det er det primære. Og lederne i sundhedsvæsenet, altså sådan nogle som mig, vi 

er nogle gange nogle tøsedrenge, for slår vi op i banen, for det er også svært at tage den 
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der kamp. Og der kan brugen af innovation og de værktøjer, de kan måske være med til 

at flytte nogle grænser. Men vi løber ind i nogle magtstrukturer uanset metoden,  som 

også skal håndteres ved siden af… og når du så spørger, hvordan gør vi det? Så bliver 

der tavst på båndet (latter). 

Int. Hvis man så ser på ledelseskulturen, som jo er den første barrierer du nævner, vil 

du ikke sige lidt mere om det. Fordi, altså nogle af de udfordringer der er i 

sundhedsvæsenet, de er jo også åbenlyse ned gennem ledelseslagene og på tværs.  

PR. Ja, nu er det jo dig, der er i gang med en ledelsesuddannelse, go ikke mig (latter), 

men altså er jo mange broderskaber…det der med, at man er en del af en lang tradition, 

det gælder også ledelserne. Altså den helt klassiske med at man vokser op i systemet, og 

det er meget få nye, man lukker ind i ledelsessystemet, og de kommer ind på nogle 

hylder, der er forud defineret, hvad det er for nogle typer, der passer ind hvor.. det gør 

jo i sig selv, at man rekrutterer nogen der ligner dem, man havde før. Det er en 

væsentlig ting. Og så det, at vi arbejder i en politisk struktur, det er også med til at 

cementere nogle ting. Altså der skete nogle ting med strukturreformen, men i 

virkeligheden mindre end jeg havde forventet. Altså der er sket en større 

professionalisering af ledelserne på den måde, at hvor man før var hængt stærkt op på 

nogle politiske bindinger, de er dog sluppet noget, synes jeg. Der er flyttet noget ansvar 

fra regionsrådene eller amtsrådene til til direktionerne. Det har givet større handlerum 

til at tænke nyt og gøre tingene anderledes, end hvad man kunne før, men det er ikke 

markant, som jeg havde forventet, at det ville blive. Man skal stadig forholde sig til 

sognerådspolitik, og man skal forholde sig til ting, som er svære at formidle fra den 

politiske interesse i toppen af organisationen, og som kan være svært gennemskuelig og 

så til bunden af organisationen, som ingen anelse har om, at de arbejder i en politisk 

ledet organisation. Hele det der formidlingsfelt, det er vanskeligt. Men til lederne… jeg 

sgu ikke, hvis jeg havde buddet på, hvad der skulle til, så ville jeg have et andet job, end 

jeg har i dag, men det er noget med at kunne få lov til at udfordre og bryde.  Jeg tror 

sådan set, at visionerne er der mange steder, men hvis man er utålmodig som leder, så 

er det ikke i regionerne altså i sundhedsvæsenet man skal arbejde. Altså man kan få en 

hvis glæde ved at se, at det vi snakker om i dag, det kan man se sporere af om et par år, 

men de der meget markante ændringer i måden at lede sundhedsvæsenet på, det ser 

man ikke, og det jo også på sin vis godt, for det er risikabelt, men det er også trist, for vi 

ser jo hver dag, at der løber penge direkte ned i kloarken. 

Int. Så der er reelt meget lille risikovillighed? 

PR. Ja, det er der. Og dem, der prøver… altså vi har jo forsøgt med samarbejde 

privathospitaler og med garantiklinikker, altså ting der er afhængige, men altså man 

skal også se på, hvad er det så at lederne bliver bedømt på, og hvad er det for nogle 

alliancer de skal lave med deres ledelseslag under dem… 

Int. Og så er vi inde i styringsmodellen… 

PR. Ja, altså min yndlingshistorie – jeg tror jeg har fortalt dig den før – det var en læge, 

der blev konstitueret i en sygehusledelsesstilling i et sted i Jylland, og så havde 

regionsrådet besluttet, at der skulle ske noget bestemt, og så skete der ingen ting. Og så 

ringede sundhedsdirektøren ud og spurgte hvorfor der ikke skete noget, og så sagde 

han: Jamen jeg sagde jo fra start, at jeg var imod! Så altså den der autonomi, den 
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klemme man er i, at hvis man lægger sig ud med de faglige lag og prøver at presse dem, 

sårisikerer man jo sit eget liv som leder. Med mindre at man kan fortælle en anden 

historie, og det er det jeg håber, at man kan med innovation, så bliver man hurtigt 

fanget ind af det inklementelle. Der er ikke nogen lang tradition for lederuddannelse. 

Og selvom der er broderskaber, ja så bygger de altså på den der klassiske form for 

ledelse.  

Int. Ja, jeg synes jo også, at det var meget slående, da jeg kom fra kommunen til 

regionen for fem år siden, at de der meget stærke sygehuse, de får lov til at være så 

autonome. … Hvis vi så retter blikket mod Borgerens Plan. Hvad tænker du så, er 

styrkerne og udfordringerne ved den proces der har været. Og hvad tænker du er 

udfordringerne er lige nu ift. at komme videre? 

PR: Hvis vi starter bagfra, så er det jo det der med risikovilligheden. Atlså på den ene 

side vil man investere det der er nødvendigt for at få et gennembrud? Det kan jo godt 

være, at man skal sige nej og lukke og slukke, hvis man ikke tror på det. Men hvis man 

tror på det, så skal man også være villig til at understøtte det. Det er jo en barrierer. Og 

så det der med at gøre, hvad vi siger, at vi vil gøre. Det synes jeg er det stærke ved 

borgerinvolvering. Vi siger, at vi vil borgerinvolvering, men hvis vi så ikke tager 

alvorligt hvad vi får at vide, men alligevel gør hvad der passer os, så har det ikke rigtig 

nogen gang på jorden. Det kan godt være, at vi bliver klogere og må korrigere. Men hvis 

vi vil være tro mod ideen – altså jeg siger jo ikke at vi skal være fuldkomment naive, vi 

kan jo ikke træffe alle beslutninger efter hvad borgerne måtte komme frem til – men 

man er ligesom nødt til at forholde sig til alle elementer i det man får ind. Man kan ikke 

bare sige, at vi fik ikke, hvad vi forventede, det er en farlig vej, for så er vi igen tilbage, 

at det var den eksisterende kultur, der blev udfordret. Der er ikke noget der er 

nemmere, end at skyde nye impulser ned. 

Int. Man kan måske sige, at en del af de udfordringer, som borgerens plan står i nu, det 

er jo at man ikke har levet op til forventningerne. 

PR. Man får måske ikke det, vi troede, at vi skulle have… 

Int. Men så der det springende punkt vel så, om man tillægger det værdi, som man så 

kan få i stedet for? 

PR. Ja, men det kan jo også være, at det her så bare giver anledning til, at vi som 

systemet så må se på, hvordan får vi så imødekommet de behov, som vi måtte have, 

altså hvis det ikke er en del af borgerens plan at løse vores udfordringer som system for 

at skabe sammenhæng, så må vi jo tage den runde igen. Nu har vi så løst nogle af 

borgernes ønsker til at få overblik eller beslutningstøtte, eller hvad det nu ender med at 

blive. Det er jo ikke alting, der bliver løst med ét system. Men du spurgte også om fra 

start… Jeg synes jo, at det der er godt ved det her projekt, det er jo at vi fra start har 

forsøgt at være konsekvente, og da vi kiggede rundt for at se, om vi havde andre 

innovationsprojekter, så kunne vi ikke finde andre end det her. Det er bare en 

antydning af, at vi egentligt har været tro mod ideen fra start. Og så står vi nu i en 

besværlig situation, men det er jo en del af metoden. Styrker i øvrigt, jamen i hvert fald 

i de indledende faser lykkedes det jo at skabe medvind både på ideen og ja, det kunne 

skabe engagement, så der har også været nogle ude i organisationen, der har tørstet 

efter at finde nogle løsninger… bare ærgerligt at det ikke lige var det, de borgere vi 
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havde hyret syntes var den rigtige løsning. Men det må man så tage videre, hvis der står 

et uudnyttet potentiale for at lave nye løsninger på personalets og organisationernes 

vegne, så må vi se på det.  

Int. Jeg tænker det lidt som en variation af den barriere, der kan ligge i Patienten som 

partner, at alle synes, at det er en god idé på idéplanet og for manges vedkommende 

med den bagtanke, at det gør vi jo allerede, og når det så viser sig, at det gør de måske 

ikke allerede, så kommer der modstand. 

 

PR. Ja, men det er jo også tilbage til det der med kulturen. Det er jo siden grækernes tid 

at man har lavet mindre operationer. Så det med at sige, at det gør vi i forvejen, det er 

vi rigtig gode til. Det er jo også en del af den danske konsensuskultur, og det har ført til 

fornemme resultater, men det giver altså nogle begrænsninger. Nu har vi jo fx lige haft 

den der markedsdag for Patienten som partner, hvor man på den ene side kan se, at der 

foregår en hel masse, og det er rigtig godt, at folk tænker i den retning, og på den anden 

side så tænker man, altså herre gud, hvorfor har de ikke bare gjort det her for længe 

siden. Altså det der med involvering, altså da vi holdt en konference for 1½-år siden, da 

handlede det jo om for personalegrupperne, at de kunne vinge noget af i journalen, at 

de havde talt med patienten, og det kunne man dokumentere. Nu er vi dog kommet til, 

at der er nogen der faktisk hører efter, hvad borgerne siger, når de bliver involveret, og 

hvis vi så kan komme til, at det så får betydning for, hvordan vi indretter service, eller 

hvordan det videre forløb for patienten skal være, at vi skal indrette vores hospitaler, så 

der er personale, når patienterne er der, eller at vi flytter ressourcer mellem 

hospitalerne, når der mangler læger i Nykøbing… altså så det ikke er borgeren, der skal 

bevæge sig nord over, men det er os som virksomhed, der skal flytte ressourcer sydover. 

Altså beslutninger der mere træffes ud fra hensynet til dem, vi skal servicere, frem for 

hensynet til fagligheden – den er selvfølgelig også vigtig for borgeren, men alligeviel… 

Der var i går i sundhedsudvalget en diskussion, hvor man talte om det 

imødekommende sygehus, og der var de helt tilbage i SAS-Carlssons  reform mod, at 

man var blevet for kundefjensk. Og det er vi også på sygehusene. Der bygges stadigvæk 

skranker og sættes glasvægge  op for  at holde distancen. 

 

Int. Ja, og pendanten over i borgerens plan er vel det her med, at vi ved godt, at vi tror, 

at vi har informeret patienten, men vi har ikke nødvendigvis informeret om det, 

patienten gerne ville vide, og vi har ikke nødvendigvis sikret os, at han har forstået 

informationerne…. Hvis vi ser på din rolle ift. Borgerens Plan, som  jo på mange måder 

er vores mønstereksempel på, hvordan vi kan udfordre vores kultur og arbejde mere 

tværfagligt og tværsektorielt, hvad har så været vigtigt for dig i din rolle? 

 

PR: Ja, altså hvis vi skulle gøre det her om, så ville jeg nok have involveret mig mere ift. 

at få styregruppen til at levere. Den må man sige, er meget svagt funderet, for ikke at 

sige næsten… 
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Int. Ja, den skulle nok ikke have set sådan ud… 

 

PR: Nej, dels har møderne ikke været ordentligt forberedt, og deltagerne har bare 

kunne tage tingene til orientering, og jeg har ikke haft en klar rolle. Så derfor har jeg 

ikke reelt kunne udfylde styregruppeformandens rolle. Så i det konkrete projekt, så er 

det eneste jeg tænker over, altså udover at du har lagt utrolig meget energi i det og 

ledelsesmæssigt og fagligt har styr på, hvad der skal foregå, så tænker jeg på, hvornår er 

det, at vi begår den fejl at køre det længere end det kan bære? Altså jeg har et par gange 

tænkt, er det nu, at vi trækker stikket? Fordi vi risikerer hele tiden at komme ud i, at så 

skal vi lige have repareret det, og så det. Og så var jeg med til en præsentation, og det 

skulle jeg måske have gjort mere ud af som styregruppeformand, hvor jeg var inde og 

se, at der var en dialog, hvor brugerne var med og personale var med. Det var der, jeg så 

det reelle engagement men også hvor risiciene lå, så det var jo i virkeligheden i 

forlængelse af sådan en seance, at man skal træffe beslutninger og ikke på et 

styregruppemøde flere uger senere, hvor man er lidt i tvivl om, hvad dagsordenen er.  

Int. Jeg tænker, at det der skift i fokus i processen. Der kunne vi som ledelser godt have 

været skarpere på at tage stilling til, om vi er med eller ej. I stedet for at spille det over 

på projektets egen bane. 

PR. Nu har jeg ikke været med til de der politiske behandlinger, men jeg kan også 

forestille mig, at hvis man skal køre korte intensive processer, og skal have 

beslutningstagere med indover, så er man nødt til tænke over en metode til at få dem 

ind i universet, ikke for at de skal være mere forpligtede eller sådan, men at man på en 

anden må kan hælde viden på et udvalg frem for to sider papir, som de muligvis har 

læst, og så skal de træffe en beslutning! Det er noget af det, vi skal eksperimentere med, 

og jeg tror fremadrettet, når projekter kommer frem mod implementering, så skal vi 

også der have nogle andre bud. En ting er at komme igennem test og synes, at her har vi 

nogle gode bud. Atlså de innovationsprocesser der har kørt i regionen – andre 

præmisser, andre indsatser – der er det helt klart, at man kan nok skabe noget velvilje 

til at udvikle noget, men derfra og så til, hvad skal der til for at det bliver en succes og 

bliver nyttiggjort… og det er på alle niveauer, fra politisk ledelse til administrativ 

ledelse og så ikke mindst dem skal bruge det. Der er der jo meget få ting, der går af sig 

selv. Der er nogle ting, der ligesom driver sig selv, men det er de færreste. 

Int. Jeg synes, min oplevelse har været, at sundhedskoordinationsudvalget eller en god 

del af det, de har set sig selv som bestillere af en meget konkrete leverance, de havde en 

konkret idé om, hvad det skulle blive til, og så havde de egentligt forventet, at så bliver 

det bare udført. De havde slet ikke været indstillet på det der mindset, at det de bestilte, 

det var, at vi skulle forfølge nogle nogle målsætninger og nogle udfordringer, og så 

skulle der findes nogle værktøjer der. Og de har slet ikke været indstillet på at se, hvor 

produktet så har bevæget sig hen, og det har vi ikke formidlet tydelig nok til dem. … Jeg 

har jo en analyseramme med en model for, hvad skal der til for at skabe offentlig værdi. 

Modellen siger helt overordnet, at vi definere, hvad det er for en værdi, vi taler om, og 

de to andre ben handler om legitimitet – ledelsesmæssigt og fra medarbejdere og andre 

– og så det sidste ben der handler om operation kapacitet, altså hvordan vurderer vi, 

om det overhovedet kan lade sig gøre. Det er de tre forudsætninger for, at en indsats og 

i dette tilfælde en innovationsproces kan føre til værdi. Og hvis vi ser på det med at 
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definere offentlig værdi, så er spørgsmålet om vi er gode nok til at identificere de 

former for værdi, der ligger i den her type processer, fordi vi jo vant til at tænke i NPM-

tilgangen, hvor vi mest af alt interesserer os for bundlinjen altså økonomien i det, og 

det er meget styrende for, om vi kan se et forretningsmæssigt potentiale… men når vi 

taler om denne her type processer, så bliver vi jo nødt til at bredde vores 

værdiforståelse ud… 

 

PR. ja, men det er også en bevægelse om, men igen det sker langsomt. Vi ser jo i 

dagligdagen, at vi sender et par hundrede millioner kroners behandlinger ud af 

regionen via sygehusene, og de beder os samtidigt om at finansiere en kop kaffe til et 

møde, så den der optimering på egen virksomhed og på egne konti, den fiksering den er 

ekstrem stor. Og jeg har simpelthen ikke noget bud på, hvordan man kommer rundt om 

det. Det er jo noget iboende… Lars Løkke stjæler smøger fra et møde eller snyder med 

en taxa, og manden er altså statsminister eller amtsborgmester eller hvad han nu var… 

det har ikke nødvendigvis noget med niveauet at gøre, at man reagerer sådan instiktivt, 

at man vil gerne vinde, men man vil helst ikke bidrage. 

 

Int. Men så er jo spørgsmålet med sådan et projekt som dette her, hvor der Måske er 

god økonomi i det, men det er ikke sandsynligt at vi kan dokumentere det særlig stærkt 

i hvert tilfælde ikke i en testfase, så værdiskabelsen ligger på alle mulige 

kvalitetsparametre. Spørgsmålet er, om sådan et projekt overhovedet har noget gang på 

jorden.  

PR. Jamen det tror jeg alligevel. Der er jo altså en bevægelse og en erkendelse af, at vi 

kan ikke belønne alting. Der er også en erkendelse – i hvert tilfælde i det 

omkringliggende samfund sker der en bevægelse – at man vil gerne, altså man kan 

blive rig på andet end penge. Man kan også blive rig på omdømme eller på 

arbejdsglæde ved at være en virksom der gør noget. Man ser det jo i private 

virksomheder, at de går ind og brander sig på deres engagement på forskellige 

områder. Og vi ser jo også, at vores egen sygehusledelser, at de er mere opmærksomme 

på, at det har en betydning, at de bliver kendt for noget frem for bare at være 

påholdende eller lukkede om sig selv. 

Int. Så den strategiske prioritering i det her projekt burde så måske gå fra at 

dokumentere bundlinjen, så bruge kræfterne på at sandsynliggøre, at dem der er med 

kan bruge det i deres omdømme-arbejde og deres branding. 

 

PR. Ja, altså hvis det her nu var en privat virksomhed – de laver jo også lignende 

tjenester i tillæg til deres kerneprodukter, så gør de det jo for at fastholde kunder  - ikke 

alene på deres kerneprodukt. Wallmart og andre de tilbyder jo alle mulige ting, rabatter 

hvis man kommer igen, det kan vi dog næppe give, men man kunne godt forestille sigt, 

at fastholdelse kunne give gensidig glæde, når det virker. Firmaet er glad, fordi 

kunderne kommer igen, og kunderne er glade, fordi de får en ekstra service. Det skal vi 

have mere af. Vi kan ikke kun leve af vores kerneydelser, det tror jeg simpelthen ikke. 
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Int. Er der så en udfordring, hvis man bruger kundebegrebet, er der så en risiko, at vi jo 

kun udvikler sammen med en lille og ikke-repræsentativ del af kundegruppen?  

 

PR. Det tror jeg ikke er noget problem. Altså hvis man er rigtig god til det her. Altså 

Holbæk Sygehus fx de bliver kendt på ham der fedmeforskeren, som nu laver kurser. 

Det vinder hele sygehuset på, der må være noget med Holbæk Sygehus, det har man 

tillid til. 

Int. Ja, og selvom han driver sin egen virksomhed og tjener masser af penge ved siden 

af, så smitter det stadigvæk af på Holbæk. 

PR. ja. Og nu siger jeg ikke at borgerens plan bare er lavet for branding, det er han 

projekt jo heller ikke. Man hjælper nogle mennesker, men man vinder noget ekstra ved 

det, og det er ikke nødvendigvis repræsentativt for sygehuset, men det er vi bare ikke 

gode nok til at se. Det ville en markedsføringsafdeling jo se med det samme, og så ville 

man jo gå givere og presse resten af sin virksomhed efter samme model – når de kan så 

kan I også. Det er bare ikke så udtalt hos os. Vi har prøvet at arbejde med 

sygehusprofiler, men ja, de skal helt kunne det hele… der er vi nok nervøse for at 

fremhæve nogen på bekostning af andre. Der bliver vi så bange for splid hjemme i vores 

egen butik.  

Int. Legitimitet. Hvor er det egentligt at borgeren plan får sin legitimitet fra? 

PR. Der synes jeg, at vi med det her projekt, der har vi været på en måde lidt foran og 

på en måde lidt bagud. Altså, rammebetingelserne for det her projekt kunne have været 

væsentlig bedre, hvis der havde været en mere entydig udmelding fra vores øverste 

administrative ledelse om, at det er det her, at vi vil, det er det vi satser på. I stedet blev 

det født og gennemført i en fase, hvor det ikke står lysende klart, så det udfordrer 

selvfølgelig. Så vil man lige se det lidt an. Altså vi får folk med på den indholdsmæssige, 

og man tror også, at der kommer en løsning ift. de almindelige økonomiske spilleregler, 

at det vil løse sig undervejs, men jo længere tid der går, uden at der kommer en større 

afklaring, jo sværere bliver det at drive biksen, så der mangler… altså man kan ikke 

drive sådan noget her med stor succes uden at den administrative ledelse går all in – 

også for at jævne, altså her i det her samarbejde på tværs af sektorer, der skal man hele 

tiden arbejde på alle mulige fronter på de andre, at få dem til at genbekræfte, at det her 

det vil man – hele tiden. Når vi så er lidt bagud, så tænker jeg, at det er fordi, altså first 

movers de får nogle større frihedsgrader. Jeg kan ikke helt vurdere, om vi er der, men 

der er konkurrende projekter i regionerne. Så selvom vi ikke havde fuld opbakning in 

house, hvis vi så kunne være blevet et nationalt projekt… så kunne vi have fået en 

masse legitimitet der. Nu er vi bare i konkurrence med en række andre projekter der. Vi 

kom til at ligge lige i midtfeltet der. Det første, altså at vi selv understøttede det, det 

ville have været det stærkeste. Det er altid sværere at styre noget nationalt, apropos din 

interessentanalyse – what is in it for me? – det ville have været endnu mere besværligt, 

hvis det også havde været de sundhedsfaglige organisationer og ministerier og al det 

der. Så havde det været endnu sværere at få ro til at arbejde. Jeg ville klart have 

foretrukket, at vi selv havde haft en stærkere ledelsesmæssig udmelding på det. 

Int. Tænker du også, at der er noget om modenhed i det. Hvis vi havde presset mere på 

for en mere entydig ledelsesmæssig opbakning til det, så ville der formentligt stadig 
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udestå en eller anden usikkerhed ift. metoden – altså er konceptet baseret på en 

tilstrækkeligt solid metode? 

PR. egentlig så tænker jeg ikke det er så vigtigt. Altså på det her niveau, hvis det her 

projekt skulla have haft endnu mere, altså Per (Bennetsen, koncerndirektør) har været 

en udmærket ambassadør for det, men al respekt, han er bundet meget op i den 

tankegang der ligger i Regional Udvikling om, at det skal gavne virksomhederne. Det 

har taget lang tid at få den drejet den til, at vi skulle prøve at løse vore egne 

udfordringer først, altså det her skulle have været kørt all in som en af vores egne 

projekter, ja, Per er god… Jens (Andersen, tidligere adm. dir.) kunne måske, men han 

er slet ikke typen der går ind i den her slags sager, men på den anden side, når det er et 

af de første store innovationsprojekter vi har, hvorfor er det så ikke, at den 

administrerende direktør… som da vi startede på lean eller noget andet – uden 

sammenligning i øvrigt. Han havde forudsætningerne, og han havde også været med på 

kursus, ja, jeg synes, at det er lidt tamt. Men jeg tror ikke, at det er fordi det er 

innovation eller lean eller noget andet, jeg tror, at det der topsignal, der skal til når man 

starter på en ny rejse… 

Int. Altså hvis man vil flytte sig til noget, der faktisk er radikalt anderledes. 

PR. Ja.  

Int. Hvad så med opbakningen fra resten fra af organisationern? Jeg synes jo, at jeg 

helt fra start har været ret opmærksom på, at når vi nu laver innovationsprocessen i 

den lille osteklokke i Holbæk, så kommer vi til at stå med en mur af aktører rundt om 

os,som ikke forstår, hvorfor det er kommet til at se ud, som det nu er, når konceptet  er 

færdigudviklet. Og alligevel, altså på trods af den bevidsthed, ja, så står vi her alligevel… 

PR. Det grove svar på det, eller det onde svar er jo, at hvis den løsning vi har, er god, så 

vil de står i kø for at få den, og ikke sige nej til den. Det passer selvfølgelig ikke helt, 

men altså dem der virkelig lykkes med innovation, de har ikke brug for markedsføring, 

det spredes blandt brugere som løbeild, og det er slutbrugereen der efterspørger det i så 

høj grad, at vi har svært ved at levere. Altså det er den fortælling, altså reelt er det jo en 

blanding af, at produktet er godt, og at markedsføringen er excepttionel. Men jeg har 

altså set meget få eksempler på det i sundhedsvæsenet. Altså her i Region Sjælland har 

vi gjort det med Imatis-projektet, altså overblikstavlerne… 

Int. Som faktisk blev udbredt, fordi der var en efterspørgsel? 

PR: Ja, det startede som et forsknings- og udviklingsprojekt mellem en privat 

virksomhed og to akutmodtagelser i regionen, og så skete der det, at de to andre 

akutafdelinger ret hurtigt forlangte at få det samme, og så sagde vi, jamen okay, I må 

godt få tavlerne, men vi vil ikke gøre noget for jer, hjælpe jer med at sætte det op og 

komme i gang. Vi tænkte, at på den måde kan vi afprøve, hvor intuitivt det her system 

er, hvor brugervenligt, og så det jo hverken værre eller bedre, end at mange blev meget 

begejstrede for det, og det er nu skaleret op på rigtig mange afdelinger, jeg tror at der er 

600 tavler rundt omkring. Og det har jeg altså bare ikke oplevet med andre it-projekter 

i sundhedsvæsenet, altså man har selvfølgelig efterspurgt at få 

beslutningsstøtteværktøjer, men her er der ligesom den tilgang, at her må IT ikke fucke 

up. Det vil vi bare. Og derfor har sygehusledelserne ikke kunne stå imod og har selv 

måttet betale for flere tavler, altså udover hvad der lå i bevillingen fra IT. 
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Int. I virkeligheden håber vi jo også, at vi kommer derhen med Borgerens Plan, men 

her er det bare mange parter, der skal efterspørge det, fordi værdien først kommer, når 

mange i det tværsektorielle samarbejde og ikke mindst borgerne efterspørger det. På 

den måde er efterspørgslen her en kompleks størrelse… 

PR. Ja, men igen, jeg er ikke inde i præcis, hvad skal der ske i den næste fase, men 

hvordan er den almindelige tilgang til, hvordan vi får det op og flyve? Er det… er der en 

markedsføringsstrategi? Skal vi gøre det til noget eksklusivt? Eller er det noget, vi bare 

hælder ud? Der er jo mange overvejelser. Det er jo ikke uvæsentligt også for gode 

løsninger, at man laver noget historiefortælling om det, altså at folk sidder i kø for at få 

den næste telefon, som er fuldstændig mange til den, som blev lanceret for et halv år 

siden. … Noget er tilfældighed, og noget kan vi selv arbejde med, og der er vi måske 

ikke trænede nok til at have en strategi for det.  

Int. Vi er måske heller ikke gode til at fortælle, at det nyt. Altså på den ene side skal vi 

fortælle, at det her er nyt, og på den anden side er vi nødt til at nedtone det nye, fordi 

ellers kommer hele den dagsorden med, hvad er det så vi ikke skal lave, og hvordan skal 

vi honorere den her nye ydelse? Så vi bliver nødt til at tale det ind i, at det er sådan set 

et værktøj til at understøtte det I gør allerede, men at I kan gøre det bedre. På den 

anden side, skaber vi jo ikke en efterspørgsel, hvis folk ikke kan se, at det her kommer 

til at flytte noget… 

PR. Ja (suk) det er det der med, vi kan ikke markedsføre noget der ikke er nyttigt. Og så 

kan man så spørge, hvem får lov til at bestemme, hvad der er nyttigt? Og for hvem?  

Int. I min model, handler det jo om operationel kapacitet. Altså, hvem er det, der skal 

rykke sig, og vil de det, hvis gevinsten måske ligger et andet sted? 

PR. Ja… Jeg tænkte på den anden aften da vi havde borgerpanel møde om medicin. 

Altså hvad gør borgerne, når de har spørgsmål. Ringer de? Nej, de ved godt at det  er 

svært at komme igennem. Læser de indlægssedlen? Nej, de ved at den er der, men de 

ved også, at de ikke kan bruge den til noget. Så de googler selvfølgeligt – gammel og 

ung. Og deres foretrukne kilde er netdoktor. Den betragtes af alle som værende objektiv 

og neutral og alle ved, at den er reklamefinansieret, men det er bare det medie, som 

mange borgere bruger. Og det kunne man sådan set arbejde med eksplicit med de 

frustrationer vores egne medarbejdere har, når borgerne kommer med deres googlede 

viden. Jamen,det er jo fordi I ikke rådgiver dem godt nok! Så er der noget at forholde 

sig til. Sundhed.dks leksikon, helbredsprofilen, what so ever, altså enten skal vi gøre 

noget radikalt for at flytte det, eller også skal vi virkeligt gå med. Og så kan der være 

noget i det. For hvis vores medarbejdere kunne se, at selvom det er besværligt at 

forholde sig til det folk kommer med, hvis de nu kunne se, at 90 % kommer så fra 

netdoktor, så arbejd med et. Jeg tror godt, at man kan skabe nogle mekanismer, som 

kan få folk til at se, at det kan være en fordel at gå ind på borgerens perspektiv, hvis det 

ikke kan undgås. Og så kan det være, at hvis vi har den opmærksom, som må vi jo gøre 

noget aktivt for at få vores historie ind den vej, så det er ikke altid, at det er lige på, men 

der er nogle gange, hvor vi er for hurtige til at lade stå til og bare tænke, at det har vi 

ingen indflydelse på. Bare som eksempel.  

Int. Tiden er ved at løbe fra os (der bankes på døren). Jeg vil lige til sidst  dig denne her 

oversigt (viser Sehested og Leonardsen-oversigt over barrierer i samarbejdsdrevne 
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innovationsprojekter). Og jeg tænker, at hvis Borgerens plan er vores skoleeksempel, så 

er der noget om snakken. 

PR. Ja, jeg vil også sige, at ja, der er de er der sgu alle sammen. Har de der Sehested og 

Leonardsen så også en oversigt over, hvad der skal til for at det lykkes? 

Int. Ja, det har de nemlig også (viser over oversigt over drivkrafter der skal til, for at det 

lykkes) Men det er altså lidt mere fluffy… 

PR. Jeg tror, at når vi selv forhåbentligt skal i gang med at kigge lidt mere systematisk 

på det, så skal vi også tage læring af nogle af de innovationer, der rent faktisk har været 

i sundhedsvæsenet, og hvor man måske ikke rigtig har set det. altså der er nogle ting vi 

er rigtigt gode til, og så kunne man sige, at det bare er der, hvor vi følger alle de der 

interesser, men sådan er det jo ikke nødvendigvis. Der er jo folk, der fastholder 

operationsmetoder der tager dobbelt så lang tid, selvom kvaliteten ikke er bedre, altså 

der har jo været nogle spring i vores væsen, som har skabt i enorme revolutioner, så vi 

er jo ikke ubekendte med det, men lige præcis det der med vores organisation og vores 

ledelse, det virker som om det står umådeligt stille. 

Int. Spørgsmålet er vel også, hvad vi egentligt kan finde af gode eksempler, som er 

tværfaglige. 

PR. Ja, i gamle dage lavede man jo ledelseskurser tværfagligt, det insisterede amterne 

på, men så lavede lægerne bare deres eget… 

(lyden slukkes)  
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Bilag 5 Interview med vicedirektør Aase Bjerring 

 

Interview med Vicedirektør Aase Bjerring, Holbæk Sygehus, den 29. marts 2016 

 

Int. Indledende snak om projektet og begrundelse for valg af case. Hvordan ser du på 

innovation, og hvad ser du, at innovation kan bidrage med? 

ÅB. Jeg tror, at innovation kan bidrage med nogle helt nye ting. Jeg tror, at det har 

været opfattet lidt som det nye popsmarte ord, som vi bruger, alting skal være 

innovation. Men ledelsesprogrammet har gjort, at vi alle sammen har fået et fælles 

sprog på, at vi ved hvad innovation er. Vi har jo arbejdet med udvikling i mange år, og 

så til at arbejde med innovation, hvad er forskellen? Altså det med de store hop, som 

innovation gerne skulle kunne give os i de radikale innovationsprocesser, det har vi jo 

ikke rigtig set, og dog, men det har jo nok mest været, når firmaer udefra har opfundet 

noget nyt. Jeg tænker fx på hele laposkopsområdet (kikkert-kirurgi), det er jo 

landevindinger, som gav noget. Det var ret vildt, at vi lige pludselig kunne kigge ind i 

folk og operere, det var helt nyt, så vi har haft de der innovationer før, som har givet 

noget helt nyt. Jeg har jo oplevet, at hvis lægerne får et nyt værktøj, som de synes er 

smart, så skal alle have det med det samme, og det bliver brugt. Hvis det er noget, hvor 

de tænker, hmm, det der det er til besvær for mig, så får de aldrig en gang på jorden. Og 

der tænker jeg, at borgerens plan kan være svær, for lægerne kan måske ikke lige se, at 

der er noget i det for dem. Og der er fokus jo også et andet, altså på, at hvordan 

borgeren oplever det. og der tænker jeg, at der også er en kulturel barriere på den måde 

vi har lavet vores uddannelsessystem på. Det har jo været sådan, at viden indenfor de 

lægefaglige specialer, det er det, der tæller, og når vi kan noget nyt, så skal alle også 

have det. Og det er måske ikke altid det, som den enkelte borger vurderer, at han har 

brug for. Så det der med at tage udgangspunkt i borgeren eller patienten på en ny 

måde, det tror jeg vil udfordre os.  

Int. Men samtidigt er det jo også en bevægelse, som vi ser i sundhedsvæsenet.. 

ÅB. Det er overalt i samfundet. Den der autoritettro, som du havde for år tilbage, den er 

væk. Du har adgang til viden overalt, du kan gå på nettet, du kan fortolke det. i dag er 

det jo nærmest sådan, at du i konsultationerne skal sidde og afkræfte, at du ikke fejler 

det eller det, fordi du har set det på nettet, men så må man se på, fejler du så noget 

andet? Det er sådan set en hel ny måde at blive konfronteret med forventninger fra 

patienterne om, at det er nok det jeg fejler, for det har jeg set på nettet.  

Int. Og det skal så på en eller anden måde også blive en del af fagligheden. 

 

ÅB. Lige præcis. Både at kunne afkræfte og guide. 

Int. Hvad er dit overordnede indtryk af borgerens plan? 
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ÅB. Jeg vil overordnet sige, at tankesættet og ideen med borgerens plan er rigtig god. 

Og jeg vil sige, at i den sammenhæng er det jo noget, der er blevet udviklet på tidligere. 

Du har haft Patientens bog, og du har haft Sig frem. Så et eller andet sted har vi jo 

eksperimenteret lidt med at få patienten til at blive en mere aktiv del, men derfra og så 

til at vende tankesættet helt om, så det er borgeren, der kommer med sine 

forventninger og drømme, og sine måske alvorlige tanker, til at få stillet de spørgsmål, 

det er nyt og det udfordrer os på rigtig mange måder, fordi vi som mennesker jo ikke 

ser tingene så enkelt, som vi har fået inddelt vores sygehusvæsen i. Vi har jo et 

sygehusvæsen der er inddelt i specialer, så når jeg nu kommer til en læge og har ondt et 

eller andet sted, og han kan se, at det er ikke indenfor hans speciale, så siger han jo 

pænt, det kan jeg ikke hjælpe dig med, det jeg troede at du kunne fejle, det fejler du 

ikke, og vær glad fro det. Og så kommer patienten derfra og hjem til egen læge og 

tænker – og hvad gør jeg så? Og der tænker jeg, at den specialisering i meget snævre 

specialer, det udfordrer os. Vi vil alle behandles af en specialist, men hvis ikke 

specialisten kan give svar, hvordan skal jeg så som borgere bevæge mig rundt. Og der 

har vi jo set den der næsten kasteboldsfunktion mellem specialister og egen læge. Og 

hvem har så det ansvar? Ja, det har jo sådan set egen læge, men egen læge har jo ikke 

den ekspertise til at få samlet det hold, som kan hjælpe patienten. Det er jo lidt det, at 

vi har tænkt ift. det fælles ambulatorium, hvor de medicinske specialer samles, for at 

lægerne kan dele kompetencer på tværs. 

Int. Og det er her, at Borgerens paln kunne give mening? 

 

ÅB. Ja lige præcis, for borgerens spørgsmål er jo relevante og gode, men hvis du bliver 

sendt til en, der ikke kan svare på dem, så bliver du jo skuffet. Så borgerens paln er et 

godt og vigtigt værktøj for dem, der magter at gøre det. Der vil helt sikkert også være 

dem, der ikke magter det.  

Int. Det her med ressourcesvare og ressourcesvage patienter fylder ret meget. 

Personligt tænker jeg, at man nogen gange er lidt hurtig til at kategorisere patienter 

som svage eller stærke. Det her er vil også et værktøj til at få patienterne til at bruge de 

ressourcer de har? 

ÅB. Jeg tror, at det er ret vigtigt, at man som patient er forberedt på en samtale, og ikke 

bare tænker, at man skal op og have en dom over, om man fejler det eller det. Så 

patienterne kan få svar på deres spørgsmål, og hvis de ikke kan få svar, hvor kan jeg så 

gå hen og få svar? Og det udfordrer virkelig vores lægegruppe og hele hospitalsvæsenet. 

Vores meget specialiserede sygehusvæsen er udfordret ift. at tænke helhedsorienteret i 

behandlingsplaner, som borgerne går efter. Det udfordrer vores måde at arbejde på, og 

udfordrer den meget fabriksorienterede tankegang, der næsten er kommet i 

sygehusvæsenet. Man skal helst have hurtige og effektive forløb og så ud ad døren, og 

der er altså ting, som ikke går hurtigt. Hurtige forløb, det kan du ofte gøre på de 

kirurgiske specialer…, og hvis du kigger på lægeuddannelsen, så har du, at medicineren 

han er mere detektiven. Han skal have de der prøver for at se, kan det være noget i den 

retning…. Og når vi udfordrer vores medicinere med hurtigere forløb, 

så….detektivtankegangen bliver udfordret at de meget hurtige og effektive forløb, fordi 

det kommer an på mange ting. Det kommer jo også an på patienten… 
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Int. Ja, og så kommer vi her med et værktøj, som vi gerne vil have til at tænke i hele 

patientens forløb fra patientens perspektiv – altså ikke bare lige nu, men måske over de 

næste tre måneder. 

ÅB. Ja men der tænker jeg da også, at vi måske som sygehusvæsen skal have det 

tankesæt, at patienten er gæst i ganske kort tid, så vi skal ikke kunne give svar på alting, 

og så må det gå videre til dem, som kan hjælpe derfra, der hvor borgeren lever det 

meste af sit liv. Og der har nok været en forventning om, at hvis min eget læge ikke kan 

svare, så skal jeg til en specialist eller på sygehuset, og så må de fortælle mig, hvad der 

skal ske. Og her er tænkningen jo lidt det, at ja, det kan godt være, at de på sygehuset 

kan hjælpe med at udredde noget, men dit liv er jo herhjemme, og det er jo det vigtige. 

Så du skal nok også finde nogen svar andre steder. Så jeg tænker også, at vi skal komme 

af med forventningen om, at vi kan give svar på alt. Det er patientens liv, der kan være 

noget med job eller alt muligt andet, som spiller ind i de spørgsmål, som patienten har.  

 

Int. Det kan jo sagtens vise sig, at borgerens plan måske giver mest mening ude i 

kommunerne, hvor de har borgeren i længere forløb. Det er formentligt der, at man kan 

se effekten af, at borgeren spiller mere med. 

ÅB Altså jeg kunne godt tænke mig, at udfordringen bliver, at lægerne ikke er vant til 

ikke at kunne svare på spørgsmålene og vende dem om og sige, jamen hvad er vigtigt 

for dig? Og så se, hvor langt man kan hjælpe, og hvor andre skal tage over. Det er igen 

en ændring i mindset, fordi vi har været opdrage til at svare på spørgsmålene og til at 

tro, at vi ved, hvad patienten gerne vil vide. Det bliver udfordret her. 

Int. Jeg arbejder i projektet med en trekant til værdiskabelse. (gennemgår Moores 

trekant)…Værdiskabelse. Borgerens plan arbejder jo meget med værdiskabelse på 

tværs. Hvordan hænger det sammen med sundhedsvæsenets siloer? 

ÅB. Jeg tror, at patientens perspektiv er jo ”mit liv, hvad er vigtigt for mig, og nu er det 

vigtigt, at jeg kan sådan og sådan, og det vil jeg gerne fremover, og jeg kan mærke at der 

er lidt med det og det.” det kan vi måske hjælpe lidt med, men det øvrige liv, som 

borgeren lever, det er jo ikke noget, at vi som sådan har indflydelse på. Det er jo 

værdiskabelsen for borgeren selv. Det er jo utrolig vigtige parametre, som betyder, at 

borgeren måske kan klare sig langt bedre, så derfor er der en værdiskabelse for 

samfundet i at arbejde med, at borgeren kan klare sig selv bedst muligt, og at det vi 

byder ind med, i de korte perioder, at de er hos os, det selvfølgelig også er med til at 

skabe værdi for borgeren. Det vi skal tænke, det er, at vi er jo vant til at tænke, at 

når…vi er jo vant til at tælle produktion, det er den virksomhed, vi er en del af, og så er 

det her med, hvad synes patienten, det er jo kommet ind som et af de nye værdisæt, 

som ikke rigtig er blevet økonomiseret i vores verden. Det er økonomiseret ift. at hvis vi 

får dårlige LUP-tal, så gør det et eller andet ved os, men det er jo ikke sådan, at vi 

mister pengene, altså, der er jo ikke kommet den finansieringsmodel, at når det vi 

skaber ikke giver værdi for borgeren, så får vi færre penge, eller, hvad skal der til? 

Derfor er vi i et paradigmeskift, hvor du kører oppe mod en tænkning der siger, jamen 

20 minutter i et ambulatorium, det må da være rigeligt, for ellers kan vi ikke nå det vi 

skal. Og når der kommer en borger ind med Borgerens Plan, som har vigtige spørgsmål 

at stille, så vil du se en læge, der allerede tænker ”den næste sidder derude og venter, og 
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hvis jeg åbner op for den her, så vil det tage lang tid.” i stedet for at sige ” ok, det her 

betyder noget for dig, så lad os se på det”. men så sidder der også en derude og venter, 

som bliver utilfreds. Så det er sådan noget med, hvordan får vi nytæntk vores måde at 

bruge tiden på, så vi får samlet op på de der ting. Og der tænker jeg, at vores 

medicinske fælles ambulatorium måske er der, hvor vi kan få nogle af de svar, som vi 

mangler. Fordi du kan se en patient, der kommer ind, hvor du kan se, at her er der 

forsekllige ting, så det kunne være smart, hvis han blev kigget på af en nyrespecialist, 

men hovedproblemet ligger på hjerteområde, dvs at det er hjertelægen der skal have 

lidt ekstra tid til lige at kigge og samle op. Og hvis du får det planlagt på en god måde, 

så kan du sikre en bedre opfølgning med patienten, og så samler vi op til sidst. Og det vi 

også har sat tid af til, det er at de her specialister de har tid til at møde og lige sige, nu 

har vi set hr. Hansen, har I noget at bidrage med rundt om bordet? Men det betyder 

faktisk, at noget af den tænkning vi har i dag, sådan rent forretningsmæssigt, det skal 

tænkes anderledes ,og det betyder også at vores finansiereingmodel bør tænkes 

anderledes. Jeg tror ikke, at det er uvilje, men vi er simpelthen blevet ponket med at 

være ineffektive, at så folk faktisk bliver bekymrede, hvis de ikke kan klare det inden for 

meget kort tid. Den tænkning går igennem, og det bliver vi nødt til at reorganisere, for 

det hænger ikke sammen med, at borgeren kommer med nogle spørgsmål, som har 

mere eksistensiel karakter. Og så kan det også godt være, at nogle af de spørgsmål af 

mere eksistensiel karakter, som kan løses et andet sted. Vi skal også skoles til at sige, 

”ved du hvad, det er et meget stort spørgsmål, men jeg kan svare en del af det, og så 

tror jeg, at du skal gå videre med det til den og den.” og her bliver vi nødt til at gå ind og 

sige, hvordan klæder vi vores medarbedjere på til at klare den? 

Aases telefon ringer og hun tager den og snakker. 

Int. Vi var lige omkring dilemmaet mellem produktion og det med at få specialisterne 

til at guide borgerne ind i et forløb, der giver mening for dem. Hvis vi kigger på 

legitimitet. Det erspørgsmålet, hvad det er for en legitimitet der skal til, altså hvad 

betyder, det fx, at det er en indsats, som er beskrevet i sundhedsaftalen? Altså, er det 

overhovedet vigtigt for, at du kan få afdelingsledelserne til at gå med? Eller afhænger 

det i virkeligheden af andre ting? Fx at de kan se en mening for den enkelte afdeling? 

ÅB. På ledelsesplan er alle jo godt klar over, at vi arbejder i et politisk ledet 

sygehusvæsen, og det er meget vigtigt at være opmærksom på, hvad politikerne ønsker. 

Og når politikerne ønsker borgerens plan, og sundhedsaftalen siger, at sammenhæng er 

vigtigt for os, så bliver det taget alvorligt på ledelsesplan. Jeg tænker, at man hører på, 

hvad er det, men man kan også godt tænke, hvordan har de mon lige tænkt sig det, 

fordi der i årevis har været efterspurgt noget andet. Så den topprofessionelle specialist 

som samtidigt kan gå ned og klare den brede almene del, hvordan håndterer vi det? En 

anden del, der også udfordrer os her, det er noget vi snakker en del om, og som 

borgerne har været med til at hjælpe os med, det er det, at vi er et akutsygehus. Dvs at 

akut opstået sygdom, det skal vi kunne klare, ved videnden, at der kommer også mange 

til planlagte behandling, men da vi jo holdt et interview på hjerteafdelingen, og jeg tror 

det vil være det samme på andre afdelinger, så siger de til os, ”vi er rigtig trygge ved at 

komme ind til jer. I gør det fantastisk i den akutte situation. Men når I så opdager, at iv 

ikke fejler så meget, eller at det vi fejler ikke lige passer til specialet, så bliver vi 

udskrevet. og der har vi ikke altid en plan. Og så står jeg der med alle mine talenter som 

patient og har været så syg og haft så ondt, og så ikke vide, hvad var det så?”. Så vi 
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tænker meget i at gøre mere ud af udskrivningen…. … …og henvise videre til 

kommunen eller til egen læge eller… Guide patienten. Vi kan se, at det er vigtigt. Så har 

du dem der er udredt, ved at de har en kronisk lungelidelse og er rigtig meget 

påvirkede, og har brug for noget særligt. Det kan være at ringe ind eller at have adgang 

til brugerstyrede senge, som vi arbedjer med på lungeområdet. Det giver patienterne 

styring. Det er jo det der med, at vi skal have borgeren til at tage ansvar uden at det skal 

igennem hele vores bureaukratiske system, for det blokerer også. Der er for mange der 

venter med at ringe herind, og så ender det msåek med 112. Det spiller også ind, at 112 

er gratis, og det spiller ind, når man bor på landet som her. Men den der udfordring fra 

at sige, at vi har fokus på det akutte, men også have fokus på udskrivning af dem, der 

måske ikke er de mest syge – for dem har vi styr på – men som har bekymringen og 

spørgsmålene, hvordan får vi dem ud til at klare sig godt i egen bolig? 

Int. Det er den del af fortællingen, det er den, der også skal skabe opbakning blandt 

medarbejderne? 

ÅB. Ja, altså den politiske opbakning – og så kan man jo synes, hvad man vil – men et 

eller andet sted så kommer den. Og det der giver mening for medarbejdernne, det er jo, 

at patienterne selv fortæller dem. Det stærkeste våben det er at patienterne selv 

fortæller dig, hvordan de oplever det, vi leverer. Den direkte konfrontation, det huskes 

og giver mening. Men det er jo også langsommelige processer. Og det er jo også sådan, 

at selvom man spørger patienten i udskrivningen, om de har spørgsmål, så har de det 

ikke, men når man kommer hjem, så kommer alle spørgsmålene. Nogle af vores 

afdelinger, de ringer jo hjem nogle dage efter, og det er rigtig godt. 

 

Int. Det at borgere har været med til at udvikle borgeren plan, det giver vel også en eller 

anden form for legitimitet. På den anden side, så kan man jo sige, at de borgere, der har 

været med, de er jo ikke repræsentatntive, og i sidste ende repræsentere de vel kun sig 

selv. Så der er en eller anden indbygget svaghed. Plus at  - som du siger – det er enormt 

stærkt, når medarbejderne hører det direkte fra borgerne. Og det er der jo 

medarbejdere, der har i Borgerens plan, men det er jo stadig i den her lille osteklokke, 

så vi har et dilemma ift. at den fortælle, at det er noget, som borgerne efterspørger, at få 

den fortælling foldet ud, sådan så at det er med til at skabe opbakning. Det er bare 

meget stærkt, når klinikeren kan høre fra borgeren, at det her giver mening. Og vi 

forestillede os jo også, at klinikeren skulle have adgang til værktøjet, men det har 

borgerne jo fravalgt. Og det er jo sådan set en vanskelig sag at forklare, for betyder det, 

at der er mistillid? Det gør det måske for nogle borgere, men det handler måske også 

bare om, at nogle borgere siger, at jeg vil gerne selv have snor i det her, og især fordi det 

jo rækker ind på nogle områder – særligt ude i kommunerne – hvor der kan være nogle 

helt andre ting på spil. 

ÅB. Altså jeg tænkte, da jeg hørte, at borgerne havde sagt, at det her er min plan, og den 

er der ikke andre, der skal kigge i, så tænkte jeg ”dejligt”, fordi det tager ligesom presset 

af systemet. Forstået på den måde, at hvis det nu betød, at det var noget som alle havde 

adgang til, så ville det betyde, at inden borgeren kom her, så skulle du som læge have 

været inde og kigge og læse. Her må du tage den derfra hvor patienten præsenterer dig 

for den. Og det giver måske en helt anden dialog, men det udfordrer os også. Men hvis 

hr. og fru Jensen er forberedte, så tager vi den derfor, og så må det være legalt at sige, 
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det kan jeg ikke svaer på. Og der kommer vi jo igen i et dilemma, at det kan den læge 

ikke svare på. Det vil mange kunne acceptere, at jeg måske skal spørge en anden læge. 

Men du har også fået et lidt mere multikulturelt billede i Danmark, hvor nogle af vores 

indvandrere og flygtninge har en forventning om, at du kan svare. Det udfordrer os. Jeg 

ved slet ikke, om de vil bruge borgerens bog. De bruger jo familien, og tager rigtig 

mange med ind. 

Int. Hvem der komme rtil at bruge den, det må en test jo vise.  Så er der det med 

operational kapacitet. Vi har været inde på nogle af de praktiske udfordringer med at få 

en kalender til at hænge sammen. ER der andre ting? Vi har jo hørt mange variationer, 

fra at nogen sige, at det her kan kun lade sig gøre, hvis vores ledelser siger, hvad vi så 

ikke skal lave, mens andre siger, at det her er jo sådan set det vi gør i forvejen, det her 

er bare et værktøj, så vi kan gøre det bedre og borgeren kan gøre det bedre. Hvis det her 

handler om, at nogen skal sige, hvad vi ikke skal gøre, så er vi stærkt udfordrede. Det 

kan vi jo formentligt ikke. 

ÅB. Det er jo også paradigmeskiftet. Vi skal være så effektive og have styr på alt på 

minutter, det udfordrer jo det at have et forløb, og der er ikke tid til alle mulige 

eksistentielle spørgsmål. (ÅB gentager funktionerni medicinsk ambulatorium) Men det 

kommer jo også an på, hvad du fejler. Og der skal vi nok også udfordre det, og sige, 

jamen borgerens plan det er en, hvor du forbereder dig. Det kunne også være, at det 

lægger op til at skabe netværk i andre sammenhænge. Det kunne jo være, at noget af 

det, der er vigtige sprøgsmål for dig, det fylder også for andre patietner, man kunne 

forestille sig netværk for ligeværdige. Det kan være i patientorganisations regi, men det 

kan også være i alle mulige andre sammenhænge, fordi patientorganisationerne jo også 

har deres politiske dagsorden.  

Int. Nu er borgerens plan jo udviklet her i hOlbæk og passer jo på mange måder ind i 

det I arbejder med. Der er noget med, at det er vanskeligt at overføre noget, der er 

udviklet et sted, til andre steder… hvad ville du se efter, hvis borgerens paln – helt 

hypotetisk  - var udvikle et andet sted? 

ÅB. Altså med den model, hvor det er borgerens eget værktøj, det er her, jeg kan gå ind 

og skrive mine bekymringer og spørgsmål. Det er et sted, vhor jeg kan skrive referater, 

have mine links og kontaktpersoner, så tænker jeg, at det Borgeren Plan. Og det er det 

uanset, om man bor i Holbæk eller Køge eller et andet sted. Der er ikke noget særligt 

Holbæk-fodaftryk i det her, fordi der ikke er noget med, at nogen kan gå ind og booke 

og se noget her. Og det gør den anderledes, end hvis du havde lavet noget med et 

bookingsystem. Det må vi se, hvad der kommer, når du får MyChart i 

sundhedsplatformen. Men det her er som jeg ser det en individuel borgerplan, hvor 

man skriver sine egne bekymringer og spørgsmål og aftaler. Og de borgere, som vil få 

rigtig meget brug for det, det er jo de borgere, som vi har mange af i region sjæland, det 

er jo de brogere, som bliver undersøgt ét sted og bliver sendt videre til 

behandlingsforløb. Vi har jo borgere på cancerområdet, som pendler mellem næstved 

og Roskilde og det lokale sygehus. Og der er sådan nogle ting jo vigtigt. Samtidigt med 

at du måske er i en kommunal kontekst, hvor du måske er midlertidigt sygemeldt og 

skal kaldes ind til samtaler, om du skal i rehabiliteringsforløb, og hvor du hele tiden 

bliver udfordret. Og der tænker jeg, at borgerens plan måske i virkeligheden kunne 

være rigtig givende. Jeg ser den ikke som sygehus eller kommuneafhængig. Det har så 

den styrke med de usikkerheder om, om den overhovedet vil blive brugt, at det kan 
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brogeren selv gøre. Det der så er usikkert det er, hvis borgeren får skrevet noget forkert, 

hvem får så samlet op? Det har vi ingen mulighed for. 

Int. Nej, det kan kun ske, hvis borgeren selv bringer det op. Tænker du, at hvis testen 

bliver en succes, har du så allerede nu et godt råd til det videre? 

ÅB Altså jeg har jo allerede spurgt ind til, hvad I har tænkt jer at evaluere på, og det har 

jeg jo at gode grunde ikke fået svar på, fordi det jo er en innovativ proces, så det kan du 

ikke svare mig på. Men jeg vil gerne udfordre dig på, at når vi nu ved, at vi lever i et 

system, der er meget produktionsorienteret, så skal det i hvert tilfælde svare på det 

sprøgsmål om, hvor skal vi hente tiden, hvad skal vi lade være med at gøre? Eller hvad 

er det for en nytteværdi det giver, at patienten kommer med de spørgsmål, som måske 

betyder, at vi kan lade være med at gøre noget andet. Fordi det er jo det her med nyt, 

nyttigt og nyttiggjort. Og hvad betyder det så for nogen af de andre meget strukturerede 

og strømlinede processer, som jo skal brydes op for at vi skal kunne det her. Og hvis vi 

nu bruger tiden anderledes, så er det jo ok, men vi skal kunne dokumentere 

nytteværdien både på sygehuset og i kommunerne og for patienterne. For ellers går det 

ikke. Det skal være klart, hvad for en nytteværdi vi får ud af det her, og hvad betyder det 

for vores produktion. Og du vil have nogle operatører der vil sige, jamen vi har 

efterhånden lavet vores oprationer så korte, at mer tid er uundgåeleligt. Og hvis det 

betyder, at patienten er glad, og vi får flere penge til det, så kan vi godt bruge tiden, og 

ellers vil det ikke kunne lade sig gøre. Altså, alting kan jo lade sig gøre, men så er der 

nogle andre ting, som ikke bliver gjort. Og der tænker jeg, at den aktivitets- og 

afregningsmodel skal tilpasses. Og det kan godt være, at nytteværdien viser sig at være 

størst i den kommunalle del, og så er det det. så må vi jo bare være klare på, hvad vi 

skal bidrage til, at det for samfundskagen hænger sammen. Det er ok, men vi sidder lige 

nu og er meget milimeterretfærdige hvad det angår, og det udfordrer os rigtig meget. 

Int. Afrunder og slutter af. 
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Bilag 6 Interview med vicedirektør Lisbeth Lumbye Rasmussen 

 

 

 

Interview med vicedirektør Lisbeth Lumby Rasmussen, den 18. marts 2016 

 

Int. Jeg er jo i gang et masterprojekt som handler om, hvordan vi kan bruge en metode 

som brugercentreret innovation til at udvikle vores tværsektorielle sundhedsvæsen. 

Dels foranlediget af, at innovation er en metode som har meget medvind i regionen i 

øjeblikket og dels også fordi vi konkret har afprøvet den på Borgerens plan og vi nu står 

med den konkrete udfordring, hvordan er det så, at vi går fra at være et lille 

udviklingsforløb til noget, der kan testes og bruges i en bredere skala. Så, projektet 

arbejder med et udgangspunkt i, at hvis borgerens plan skal blive en succes, så er der 

nogle centrale beslutningstagere, der skal kunne se ideen i det og værdien af den 

proces, det har være igennem. Og så er spørgsmålet så, hvad er det så for en værdi, 

sådan en proces kan give, og det er egentligt det, jeg gerne vil snakke med dig om. 

LL. Altså selve processen eller borgeren plan? 

Int. Ikke så meget det indholdsmæssige, men mere det, at man har gjort. Samlet et 

lokalt partnerskab af frontpersonale og borgere, som lavet et produkt. Altså hvad er det 

sådan en metode kan? 

LL. Ja.  

Int. Du har været med på innovationssforløbet. Hvad tænker du, at innovation kan som 

metode? 

LL. Jamen, hvis jeg ser innovation i det hele taget, så er det jo det her med at tænke nyt. 

Det er jo også definitionen, altså nyt, nyttig og nyttiggjort. Og det er jo lige præcis det at 

innovation kan, altså at være kreativ i sin tankegang og så også få det implementeret og 

dermed nyttiggjort. Og det betyder jo rigtig meget, for der pågår jo rigtig meget 

forskning, hvor vi får sindsygt meget viden, men det er jo ikke altid, at vi få den der nye 

viden implementering. Så jeg vil sige, at det som innovation kan, det er at tvinge os lidt 

til at tænke kreativt om nogle arbejdsgange og nogle processer, og så samtidigt sikre, at 

vi får det implementeret i klinisk praksis, så vi får den nytteværdi, som vi gerne skulle 

have. 

Int. Hvad tænker du er de væsentligste barrierer for, at vi kan komme derhen, hvor det 

bliver nyttiggjort. 

LL. Der er mange ting. For det første er det rigtig vigtigt, at man gennemtænker, hvad 

er det, man gerne vil have implementeret. Er det noget, man har opfundet, som man 

synes er en god ide, er det noget andre har opfundet og synes er en god ide? Og hvori 

består den gode idé, og hvordan kan man få den gode idé til at give klinisk mening? Jeg 
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tror, at det der med klinisk mening er et meget, meget centralt budskab i alt, hvad vi 

gerne vil have implementeret ude i klinisk praksis. Det skal give klinisk mening. Og det 

er jo ikke alting, der sådan bare giver klinisk mening bare sådan ved at kigge på det. Det 

der betyder noget er oversættelsen, altså det, at man måske har noget, at man rigtig 

gerne vil have implementeret og så skal man altså tænke meget over, hvordan får vi det 

oversat, så det giver klinisk mening. Og der tror jeg, at hvis vi nu taget det konkrete 

med borgerens plan, så tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at man får gennemtænkt, hvori 

giver borgerens plan mening også for klinikerne derude? Hvordan kan vi få det til at 

give mening, så de sparer nogle ressourcer, eller det erstatter noget, som de ellers skulle 

have gjort, eller de kan se en effekt i, at ved vi alle sammen, hvad der skal ske med 

denne her patient, og patienten ved det faktisk også selv og kan i meget højere grad 

involvere sig og være klædt på til det givne forløb osv. Så den der oversættelse, det tror 

jeg betyder sindsygt meget. Og så er det jo også det her med at være opmærksom på, 

hvad sker der eller i systemet. Jeg tror, at rigtig mange klinikere i øjeblikket de oplever, 

at der er gang i rigtig meget, og det er jo godt, og vi skal også vide, at det er et 

rammevilkår, at der hele tiden sker forandringer, men når det så er sagt, så skal vi også 

samtænke det. altså jeg tror, at rigtig mange klinikere oplever, at vi bombarderer dem 

fra højre og venstre, og at der ikke altid er fuldstændig samklang i det, vi kommer med, 

og det tror jeg er rigtig vigtigt, hvis vi skal have klinikerne med til at implementere, så 

skal der være en samklang. Altså de skal kunne se, at man har tænkt alle de nye 

initiativer sammen, så man er helt klar på. Altså fx er min anke omkring borgerens plan 

det er, at Sundhedsplatformen (nyt regionalt klinisk it-system) kommer. Hvordan har 

man tænkt det sammen? Hvis I kunne give mig en rigtig god forklaring, der viser, at 

jamen det har vi tænkt fuldstændigt sammen med sundhedsplatformen, der er taget 

helt højde for det, og Borgrens plan passer fuldstændig sammen med det, som I 

alligevel skal i gang med at implementere, jamen så vil jeg med det samme sige, jamen 

fedt, den tager jeg. Hvorimod hvis jeg hører jer sige, jamen der er ikke helt tænkt 

sammen, vi ved at sundhedsplatformen kommer, men det er jo først om et par år. Så vil 

jeg som chef for mit sygehus nok tænke, hmmm, det tror jeg ikke lige, at jeg vil satse 

rigtig mange ressourcer på altså med mindre at jeg får et pålæg om, at det skal jeg. 

Fordi jeg skal alligevel i gang med at satse rigtig mange ressourcer på at implementere 

sundhedsplatformen. Så der er bare for at give et eksempel på, at det betyder rigtig, 

rigtig meget, at det er samtænkt, så vi kan få fordelt ressourcerne ordentligt på alle de 

mange ting, som kommer ind. 

Int. Det er sjovt, for jeg arbejder med denne her trekant for offentlig værdiskabelse 

(Moores strategiske trekant), og jeg synes faktisk, at det du siger taler lige ind i den på 

den måde, at altså vi skal definere, hvilken værdi det her skal give – det er den kliniske 

mening – og det er vigtigt for den opbakning der skal til blandt medarbejderne, og så er 

der den operationelle kapacitet, altså at det skal hænge sammen med alt det andet vi 

gør. 

LL. Ja, lige præcis 

Int. Ja. Hvis du så skal se på Borgerens plan. Hvad er dit overordnede indtryk? 

LL. jamen jeg vil sige, at indtrykket er rigtig godt. Der er igen det der med, at den 

måske ikke er tænkt helt sammen med sundhedsplatformen. Det synes jeg er den 

eneste anke. Der er absolut Intet negativt at sige om borgerens plan for mig at se, den 

skal bare tænkes sammen med sundhedsplatformen, som kommer lige om lidt, og 
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MyChart (borgermodulet på sundhedsplatformen). For ellers så står vi igen med to 

systemer, og skal måske dokumentere flere steder, og borgeren skal måske forholde sig 

til sin plan, og kommunikere med sundhedsvæsenet to forskellige steder. Og det synes 

jeg bliver rigtig vanskeligt. Så det er den store udfordring med borgerens plan, det er at 

få taget hul på den samtænkning, der bør være med sundhedsplatformen. Ellers så tror 

jeg ikke, altså jeg har ikke noget at udsætte på borgerens plan. Jeg synes, at det er et 

sindsygt godt initiativ, og jeg synes, at det er super vigtigt, at borgeren har én plan, og 

at borgeren har noget, hvorpå borgeren kan se, det er det her, der skal ske med mig, det 

er det her der er sket, og det er den her måde, jeg kan kommunikere med 

sundhedsvæsenet på – primærsektor, sygehuse osv. Det synes jeg er en sindssyg god 

idé. 

Int. Hvordan ser du på den proces, som borgerens plan er blevet til i? 

LL. Jamen det synes jeg er en udmærket proces. Som jeg har forstået det, så har I jo 

været ude og snakke med… (lyden afbrydes) 

Int. Sådan, så virker lyden igen. .. Der er også nogle udfordringer ift. repræsentativitet, 

som vi også drøftede i styregruppen for sundhedssamarbejde. Altså er de borgere, som 

melder sig til sådan et forløb repræsentative for målgrupper? Det spørgsmål er vi blevet 

mødt med mange gange. Og en ting, vi er blevet mødt med, er det der ligger i 

innovationsudfordringen, at hvis vi involverer alle de her mennesker, så vil vi også 

gerne tage det de siger alvorligt, og så ender det med, at værktøjet måske bliver noget 

andet, end det der var en forventning om.  

LL. Ja, men sådan er livet. Der er jeg sådan set ret kold… Der må man bare sige,  - og 

det var jo også det I gjorde – at det her værktøj, det er udvikle til den her målgruppe af 

borgere, det er ikke til dem eller dem. Og det er jo helt reelt. At der så sidder nogen i 

salen eller andre steder og synes, at I skulle have udviklet et værktøj, der kunne dække 

det hele eller alle borgere, jamen, det tror jeg er et af sundhedsvæsenets største 

problemer, at vi vil altid gerne udvikle noget, der kan dække alle, og det er næsten en 

umulighed, for den slags værktøjer findes simpelthen ikke, og det tror jeg bare, er et 

vilkår, som vi er nødt til at tage højde for, at nogen gange udvikler vi noget der dækker 

en gruppe af patienter eller borgere. Så kan det være, at vi skal udvikle noget andet til 

en anden gruppe af patienter eller borgere. Det må vi have respekt for. Man kan ikke 

udvikle noget, der kan dække alles behov. Og vi har jo i det her sundhedsvæsen nogle 

meget stærke brugere og vi har nogle meget, meget svage brugere, og det vil altså være 

sindsygt svært at udvikle noget, der kan dække dem alle. Jeg synes, at det er helt okay, 

og I prøvede jo ikke på nogen måde at sige, at det her skulle dække alting. I var netop 

meget klare på, at det her var for nogen borgere, der har havde været inddraget, og det 

var ikke til alle. 

Int. Det kan man sige, og så har vi jo også sagt, at vi håber, at det kan bruges bredere, 

end dem der har været involveret, men det må den videre test afdække. 

LL. Ja, det synes jeg, at I var meget klare på, og det har jeg meget stor respekt for. Så 

kan der altid sidde nogen og tænke, at de ville noget andet. 

Int. Hvis du nu på et tidspunkt skal teste borgerens plan på dit sygehus, hvad vil du så 

tænke er vigtigt at gøre? 



92 

  

LL. Jeg tror, at det der er vigtigt, det er jo for det første at få en fuldstændig forståelse af 

det pågældende værktøj. At vi får det vist, hvad kan det og hvad kan det ikke, og hvem 

er det henvendt til, og det tror jeg vil være rigtig vigtigt – også at ledelserne får den 

forståelse. Det er igen det der med, at det skal give klinisk mening, og det aller vigtigste 

er, at ledelserne får den her kliniske mening. Fordi nogle gange så får de jo den der 

fornemmelse af, at det her er et påbud, det skal I, og det sådan skal det også være, for vi 

er jo en politisk organisation, og nogen gange beslutter politikerne noget, og sådan er 

det. Der er der så også bare, at det er utrolig vigtigt, at vi som øverste ledere hele tiden 

prøver at oversætte det, sådan at det kommer til at få så meget klinisk mening som 

muligt. Og der kan man sige, at med borgerens plan, der er det rigtig vigtigt, at vi får 

det til at give god klinisk mening for de ledelser, der er lige under os. Så dem vil jeg 

invitere aller først. Invitere dem og præsentere redskabet, forklare dem noget om, 

hvorfor er det udviklet, hvad skal det kunne løse, og hvor er det,  at man som kliniker 

får hjælp til nogle ting, hvor er det, at det giver et bedre patientforløb. Fordi  - det skal 

der heller ikke herske nogen tvivl om – at alle klinikere ønsker de bedste patientforløb, 

det er jo det, vi alle sammen går på arbejde for, ikke. Der skulle det præsenteres for 

allerførst. Og så en klar plan for, hvordan skulle det udrulles, skulle det være på nogle 

få afdelinger, eller på alle afdelinger, skulle det være en pilottest, og hvem skal 

involveres. Og så igen det samspil det kan have med andre ting, som de er ved at 

udvikle på de enkelte afdelinger. Der tror jeg også, at de er efterhånden er blevet meget 

klar på, at hvis vi nu siger ja til at pilotteste det her værktøj, så er der nogle andre ting, 

vi ikke kan i den periode. Og det er måske også der, at vi skal være meget klare på, at 

når vi melder noget ud, så melder vi også noget andet fra… ja. Jeg tror, at det er vigtigt, 

at ledelserne er en meget stor del af det her. 

Int. Nu taler du meget om det her med klinisk mening, og sundhedsvæsenet bliver jo 

ofte klantret for at tænke meget monofagligt. Hvor tænker du er vi? Har vi rykket os i 

de senere år? 

LL. ja, det synes jeg meget. Ja, jeg ikke at vi tænker så monofagligt mere. 

Int. Så klinisk mening kan også godt være tværfaglig klinisk mening? 

LL. Ja, det er i min verden er det altid tværfagligt. Og sådan tror jeg faktisk også at det 

er for de ledere, der er på andre niveauer. 

Int. Hvilken betydning oplever du at det har, at der er topledelse og politisk opbakning 

til sådan nogle initiativer? 

LL. Jamen altså selvfølgelig har det en betydning, det ville være svært at sige, at det har 

ingen betydning, men det er bare ikke det, der får folk til at agere derude. Jeg tror mere 

det er det, at vi er troværdige, når vi siger, at det her tror vi er en god idé, mere end at 

det har politisk og øverste ledelsesopbakning. Det er altså mere det der med, at det her 

redskab, det tror vi simpelthen på, fordi det vil kunne hjælp os med det og det, og det 

vil i høj grad kunne hjælpe borgerne med det og det. Og det er altså borgerne vi er her 

for, derfor er det sindsygt vigtigt, at vi får det her værktøj afprøvet og implementeret. 

Meget mere end at det har politisk opbakning. Det kan man sige i en bisætning, for 

selvfølgelig er det også vigtigt for dem at vide, at det her står den øverste ledelse bag, 

men det er ikke det, der skal bruges som argument for at implementere det. der tror 

jeg, at det nogen gange er vigtigere at lede opad og fortælle dem, at det her er en rigtig 
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dårlig ide i stedet for at bare sige, at det her skal I bare implementere. Det er det der 

med, at det her giver værdi i kerneydelsen, det skal være i fokus frem for det andet.  

Int. Vi diskuterer det jo ind imellem, både i det tværsektorielle og når vi taler om 

Patienten som partner, at på den ene side vil vi jo gerne have, at der bliver lavet den der 

lokale meningsskabelse, for jeg er jo helt enig med dig i, at det er jo det, der får folk til 

at handle, og handle med begejstring, men på den side skal vi vel heller ikke derhen, at 

så meget at meningsskabelsen ikke tales ind i en ramme, for så tænker jeg, at det også 

kan tolkes som ligegyldighed fra topledelsen.. 

LL- Ja, men jeg tror, jeg tænker tit på, at det afhænger lidt af, hvor i ledelseshierarkiet 

man er. Altså jeg tror, at det for os, der sidder i topledelsen er meget meget vigtigt, at 

der er politisk opbakning til det her, og at vi hele tiden er klare på vores rolle ift. at det 

er en politisk ledet organisation, men det er, at jo længere du kommer ned i 

organisationen, jo mindre vigtigt er det at sige, at det er det, der er årsagen. Det kan 

man nævne, at det er der også. Men det vigtigste er klinisk mening, det giver merværdi 

til kerneydelsen, og det er det vi er ansat til alle sammen. Det er ikke det samme som at 

fjerne, at vi er en politisk organisation, men som menig kliniker på gulvet, der kan man 

ikke sådan forholde sig til, at vi er en politisk ledet organisation. Der er det mening i 

hverdagen, der gør, at jeg vil gøre noget andet, end det jeg plejer. Og det er derfor at det 

er så vigtigt, at vi bliver ved med at oversætte. Og det glemmer vi faktisk nogen gange, 

at få det oversat. Vi er nogen gange, lidt for ofte, lidt for slemme til at gå ind og sige, at 

det her har politikerne besluttet, i stedet for at oversætte og vise, at det her giver faktisk 

god mening. 

Int. Jeg ser også lidt borgerensplan – man kunne have valgt andre fra det 

tværsektorielle område – som et eksempel på et projekt som bliver evalueret positivt og 

alligevel har vi enormt svært ved at rulle det ud i større skala. Hvad tænker du er de 

afgørende forudsætninger for, at vi bliver bedre til det? 

LL. Det er simpelthen et rigtig godt spørgsmål, altså på en eller anden måde er 

sundhedsplatformen et meget godt eksempel på, at det godt kan lade sig gøre. Altså det 

udrulles nu på Herlev/Gentofte i stor skala. Og i hele forløbet har man sagt, at det 

skulle udrulles alle steder, så hvis man  - og der har man jo så også sagt, at det skulle 

udrulles uanset hvad pilotafprøvningen viste – her der pilottester man jo for at afklare, 

om der udrulles videre – så der er selvfølgelig en forskel. Men alligevel så tror jeg, at vi 

kan lære noget af det. At vi laver en meget aktiv implementeringsplan for at, at vi laver 

en kaskademodel, hvor vi går på visiter hos hinanden og så går tilbage til eget hospital. 

Det kan vi altså lære noget af. For ellers har du ret i, at vi er ret immune overfor 

initiativer der kommer udefra, altså det de har lært andre steder, det vedrører ikke os… 

Int. Der er altid særlige lokale forhold… 

LL. Ja, så måske kan vi lære det der med kaskademodellen fra sundhedsplatformen, 

altså det der med at vi går på visiter hos hinanden og ser, og også at der bliver taget 

nogle beslutninger ovenfra om, at det her skal vi simpelthen impleemntere i hele 

væsenet. 

Int. Altså I går på visiter, og I bliver også uddannet løbende? 
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LL. Jeg det er det, jeg mener. Vi skal jo levere nogle mennesker, der skal være med til at 

undervise dem inde i region hovedstaden i afslutningen af deres implementering. Det 

er hele den der udrulningsplan, hvor man gør rigtig med ud af implementering. Og det 

tror jeg også, at vi gør for lidt ud af, altså. Det er jo meget typisk i en projektbeskrivelse, 

der er hele udviklingsfasen, der er hele afprøvningsfasen, og alt om brugerinddragelse, 

og så skal det implementeres i den og dem måned, men der står meget sjældent noget 

om hvordan. Altså det der med, at man har gjort noget ud af, hvordan ruller vi det her 

ud, hvis det her projekt er en succes i piloten, hvordan ruller vi så ud på de andre 

sygehuese, det har man ikke taget stilling til. Det sker ad hoc tror man, men det gør det 

altså ikke. 

Int. Der er jo også det med kaskademodellen, at der allerede er nogen på sygehuset, der 

har det her ret meget inde under huden, inden det kommer til dem selv. 

LL. ja, det er lige præcist det.  Så det er nok noget af det, der skal til, hvis man vil have 

det udrullet i hele organisationen. 

Int. Jeg tror faktisk at det var de vigtigste spørgsmål. Tusind tak 

LL. Du kan jo bare ringe, hvis der er noget (småsnak… lyden slukkes)  
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Bilag 7 Interview med implementeringskonsulent Inge Paamejer 

Interview med Inge Paamejer, den 290316 

 

IP. Fortæller om sit eget masterprojekt 

Int. Fortæller om projektet og om, at Borgerens Plan er case…Jeg vil gerne interviewe 

nogen af jer, som har fuldt projektet i processen, og som nu er med til at beslutte, 

hvordan vi kan komme videre med at teste projektet, så det kan komme til at give 

mening ude blandt de andre partnere. Så jeg vil gerne strate med at spørge, hvad du 

tænker om hele den innovationsdagsorden, som kører i regionen? Hvad kan den? 

IP. Den kan udfordre os på vores måder at tænke løsninger. Vi har tit løsningerne, og så 

finder vi problemerne der passer til løsningerne i vores system. Og så har vi selvfølgelig 

også konkrete problemer, hvor vi ikke kender løsningerne, men de løsninger vi så 

finder frem er jo gerne en løsning ind i en allerede eksisternede struktur. Altså vi ser jo 

det, som vi vil se, og det som vi er vant til at se, så vi skaber nogle løsninger, der ligger 

indenfor et kendt og trykt felt. Og det tænker jeg at innovationsdagsordene kan være 

med til at udfordre os på. 

Int. Er der barrierer – hvor ligger de væsentligste? Hvor ligger begrænsningerne for at 

tænke nyt i sundhedsvæsenet? 

IP jeg ved ikke, om det er svært at tænke nyt. Jeg tror, at udfordringen opstår, når vi 

skal gå fra tanke til konkretisering af en eller anden form for løsning. Det er er flere 

grunde til. Der er selvfølgelig en logistisk model, altså en struktur, som sætter en 

ramme for, hvordan vi kan agere. Så er der den økonomiske dimension, som jo hænger 

sammen med det forrige, men som også sætter sin egen begrænsning. Vi har en kultur i 

vores organisation, jeg vil sige, jeg synes ikke, at vi ikke er omstillingsparate, men vi er 

en meget stor og meget kompleks organisation, så vi er nok omstillingstræge fra tanke 

til handling. Ikke fordi den enkelte ikke har lyst til det, men fordi kompleksiteten 

indebærer, at for at nå fra at vi sætter et skib i søen og til at det sejler, der kan 

simpelthen gå utrolig lang tid – ikke kun pga stuktur og bureaukrati, men også bare 

fordi vi er så store organisationer. Når vi fx implementerer Borgerens plan, så skal vi gå 

dels igennem en politisk organitsation og de politiske lag, og når vi så når til 

sygehusene, så skal vi fra sygehusledelsen og helt ud til frontmedarbejderen. Og der er 

måske ikke hierarkisk langt, men distancen er lang i forhold til at vi har en 

sygehusledelse og nogle medarbejdere, som måske går i treholdsskifte, og som har ikke 

konkurrende dagsordener, men konkurrende projekter, som man skal forholde sig til. 

Altså vi skal implementere Værdi for borgeren, vi skal implementer lean, altså vi kan 

lægge rigtig mange ting ind under den samme hat, men det gør ikke opgaven for den 

enkelte frontmedarbedjer mindre, for det vil være delelementer, som man skal forholde 

sig til, og som man skal agere ud fra i den kliniske hverdag. Og fra at man er blevet er 

blevet præsenteret for et tiltag og til at man har implementeret det, og det er blevet del 

af en daglig rutine, er der også langt. Så hvis vi skal se, hvorfor det er, at der er langt fra 

sygehusledelsen eller fra en beslutning tage i regionalt regi, så er det simpelthen denne 
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her træghed, for man skal igennem mange lag og man er i konkurrence med alle mulige 

elementer. 

Int. Hvilke nogle af de elementer vinder kampen om dagsordenen? 

IP. Det er dem, der er med til at rammesætte, hvad der gør det muligt for os at sikre, at 

vores drift indfrier de forventninger der er. Både til kvalitetsmål men også til den 

økonomiske dimension. Jeg vil helst sige, at det er kvaliteten og patienttilfredsheden 

der tæller højest. Vi har bare ikke særlig meget taletid nogen steder, hvis vi ikke har 

økononien på plads og er i balance ift. de krav der stilles. Jeg vil sige, at der er en 

opblødning imod, at patienttilfredshed tæller højere på dagsordenen, men økonomien 

rangerer stadig højest. Det er den der sætter rammen for, om vi overhovedet har tid til 

at diskutere kvalitetsmål og patienttilfredshed.  

Int. Vi kan komme tilbage til, hvad det så betyder for Borgeren plan. Men jeg vil 

egentlig gerne starte med at starte med et helt åbent spørgsmål om Borgerens plan. 

Hvad tænker du om Borgerens plan som proces og koncept? 

IP. Jeg tror, at jeg starter med processen. Jeg synes, at processen har været enormt 

spændende, og det udfordrer jo vores måde at udvikle på. Det at stå og ikke at vide, 

hvad det er for en løsning vi kommer til at stå med, er en utrolig interessant måde at 

arbejde på. Den løsning vi skal finde, skal være i meget tæt samarbejde med 

borgerenen, som jo skal have gavn af det, det er så meningsfuldt, som noget kan blive. 

Det udfordrer også os som sundhedsfagligt personale, fordi det udfordrer os og vores 

forståelse af, hvordan verden er skruet sammen bedst.  

Int. Vil du konkretisere det lidt mere? 

IP. Ja… jeg tænkte om jeg skulle nævne det der med den der kalender… 

Int Nogen må sige det (latter) 

IP. Ja, nogen må sige det (latter) Ja, altså den kalenderfunktion som jeg havde forstået, 

og mange andre så vidt jeg har forstået, gik rundt og forestillede mig, skulle være en 

bærende del i Borgerens Plan, der ligger noget med kalender og plan i forlængelse af 

hinanden i min verden. Og der har de borgere, som er blevet spurgt – du kan se, at jeg 

allerede der er ved at distancere mig fra deres svar – de har valgt, at der ikke skulle 

være en kalender. Og det synes, jeg er utrolig interessant, og jeg blvier simpelthen så 

udfordret på, at der ikke skal være en kalender. Og samtidigt synes jeg, at det er utrolig 

godt for sådan en som mig at blive udfordret på noget, som jeg havde en fuldstændig 

nagelfast tro på skulle være en del af det her koncept. Og det viser mig bare, at når vi 

går ud og spørger dem, der egentlig er målgruppen for det vi udvikler, så får vi nogle 

helt andre svar end forventet. Det var lige en afstikker ift. processen. Borgerens plan 

som koncept, som det ser ud på nuværende tidspunkt, ja, det har jeg det nok en lille 

smule ambivalent med, fordi jeg synes, at det har været sådan en spændende proces, og 

vi er blevet så meget klogere under vejs, men samtidigt synes jeg måske ikke, at det 

endelige resultat helt afspejler den proces og de intentioner, jeg i hvert fald har hørt lå i 

det, som er blevet budt ind med og i det, som var oplægget til det endelige resultat.  

Int. Vil du uddybe. 
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IP. Ja, jeg ved jo, og jeg har også set Aases kommentarer om kejserens nye klæder… den 

færdige løsning ser jeg ikke værende som nær så dynamisk og med nær så mange 

muligheder, som jeg havde forventet. Jeg havde troet, at vi med borgerens plan ville 

skabe en anden platform for alle de forskellige platforme som allerede findes. Det at 

samle tingene et sted, eller i hvert fald give adgang til at man kunne navigere fra en 

platform, det tror jeg har været min forventning, og der er det jo, og nu er vi tilbage til 

det med kalenderen, om det så er min forventning, som så har været, med afsæt i hvor 

jeg kommer fra, ikke har været relevant, eller om det er et udtryk for, at det produkt, 

som er blevet udviklet, enten ikke skal mere, eller skal mere på sigt, og der vil samle 

nogle af de ting ind. Det kan jeg godt blive lidt i tvivl om. Hvis ikke det skal mere, sådan 

som jeg forstår det, på nogle af elementerne, så tænker jeg, at vi ikke er nået helt i mål. 

Derfor er jeg meget spændt på, hvor vi skal hen herfra. Så man kan sige, kejserens nye 

klæder, ja måske, og måske også de visioner, de er ikke helt indfriet. 

Int. Det tror jeg ikke, at der er tvivl om, at det er blevet noget andet. 

IP. Ja, det er ikke blevet strøm til papir, men jeg synes måske ikke, at der er så langt til 

strøm til papir. Vi landede midtvejs, hvor midtvejs nok tangerer mere strøm til papir, 

end jeg havde regnet med. Jeg ved godt, at det også skal kunne fungere som analogt 

produkt, som man kan tage med sig. Det burde bare ikke være altafgørende for det 

endelige produkt. 

Int. Har du nogen ide om, hvorfor er det landet der? 

IP. Det er et meget godt spørgsmål. Den første tanke jeg får, og dermed også helt 

ureflekteret, er hvorvidt de mennesker, der er blevet spurgt, også har talt ud fra, 

hvordan deres verden ser ud. Altså hvis vi spørger borgere, som har de særlige 

kompetencer, der er at være bruger af systemet, og hvis det er det, man har søgt 

brugerdeltagere på, så skal man også være klar over, at så får man også kompetencer, 

som kan det, og måske ikke kompetencer til at kunne se visionen om, hvad det kunne 

blive. Og jeg tror sådan set at der er taget højde for det i hele processen, fra 

innovationsprojektlederens side, der er bare det, at når vi taler ud fra noget, så taler vi 

ud fra den forforståelse vi har. Dvs. hvis jeg skal forsøge at forklare, hvorfor produktet 

er blevet som det er, så tænker jeg, at hvis vi havde haft nogle andre inde over med 

særlige kompetencer indenfor innovation og it-udvikling, så havde vi måske haft et 

andet produkt.  

Int. Det er jo super interessant dilemma der ligger i, at vi måske involverer nogle 

brugere, som ikke nødvendigvis kan se, hvad deres behov kunne være. 

IP. Ja, fordi vi taler ud fra, hvad er vores behov nu, og hvad ser vi, at vores behov bliver, 

og hvis man ikke er trænet til at tænke ud over ens egne blinde punkter – altså det er 

lidt udfordringen i vores sundhedsvæsen generelt, som vi snakkede om indledningsvist 

– jamen så skaber vi løsninger indenfor de rammer vi kender. 

Int. Ja, og det gør vi faktisk så også… altså det gør borgerne så i virkeligheden også? 

IP. Ja, det er det jeg mener. At vi skaber noget – det er trygt og der er alle mulige gode 

forklaringer på det – og derfor er vi måske også endt med et produkt, hvor jeg hører at 

der bliver sagt, at det det ligner noget vi kan genkende. Og det er kejserens nye klæder, 

dvs. det ligner noget vi har set før. 
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Int. I min opgave arbejder jeg med et perspektiv om, at hvis borgerens plan skal lykkes, 

skal den skabe offentlig værdi (Moores trekant introduceres). Jeg kunne godt tænke 

mig at gå igennem modellens tre elementer. Hvis vi starter med, hvad det er for en 

værdi, borgerens plan kan være med til at skabe. Kan man forestille sig, at det her 

kommer til at give økonomisk værdi? 

IP. Ja, det er jeg ikke i tvivl om, at hvis det her bliver noget, der skaber mening for den 

enkelte borger, så vil vi på sigt i hvert tilfælde kunne se en økonomisk værdi. Der er den 

meningsfulde værdi, som jeg synes vægter højest, og den handler om at give en 

mulighed for at være den der sidder for borden ift. ens eget liv eller i hvert tilfælde i 

forhold til egen sundhed, om ikke anden så føle sig medinddraget, det vil være en 

gevinst, som på sigt vil noget ved vores forståelse af, hvem vi også er som patienter. Og 

medinddragelse i den forbindelse vil give nogle bedre patientforløb, og det har jeg nogle 

helt klare holdninger til, det her. Det er jeg også helt overbevidst om, at det også vil give 

økonomisk gevinst. Det at kunne have en borgerens plan, som i et eller omfang 

medinddrager dig så meget, at du selv synes, at du er foran og ikke hele tiden bagud ift 

de planer, der bliver lagt for dig, at du kan være foreberedt og tage teten, du kan 

navigere og koordinere for dit liv, det tror jeg vil give en sundhedsmæssig gevinst. 

Int. Ok, så antager vi, at der er en sundhedsmæssig gevinst for den enkelte borger, og 

der er noget økonom at hente i det samlede forløb. Spørgsmålete er så, når vi samtidigt 

står med et sundhedsvæsen, hvor afdelingerne er enormt pressede til at få deres egne 

budgettet og mål til at hænge sammen, altså, det kan jo godt være, at værdiskabelsen 

ligger et andet sted end der, hvor der skal investeres tid. 

IP. Og der er det jo bare så vigtigt, at man som leder kan gå ind og skabe den mening. 

Der er jo rigtig mange af de tiltag vi har, når vi går ind og laver grønthøstermetoden og 

skal måske spare 2 mio i et budget på 100 mio kr, der er den vigtigste ledelsesopgave jo 

at skabe mening. Og nogen gange er meningen jo langt udover afdelingens grænse, og 

det skal man også som leder kunne formidle, at det her tjener faktisk det store 

fællesskab, det kan være svært at se på kort sigt, men vi er jo alle sammen i kraft af at vi 

er ansat i en politisk styret organisation, så er vi jo vant til at navigere og til at være – 

ja, fleksible er måske et stort ord,men vi er vant til at være omstillingsparate i det 

daglige, for vi kan opleve, at dagsordenen skifter, så der er det lederens opgave at skabe 

mening. Og så tror jeg ogs, at hvis du kan skabe mening ned mod, altså hvis den enkelte 

medarbejder kan se værdien for borgeren, så kan det også være med til at skabe – nu 

nærmer vi os legitimitet – men så får du også en meningsskabelse ude ved 

frontpersonalet, som er nødvendig. Fordi vi kan sagtens implementere det teknisk, men 

det er den organisatoriske implementering, som er sindsygt vigtigt at fokusere på. Med 

borgerens plan kunne vi måske også have en forhåbning om, at der måske også kunne 

være en lidt mere kortsigtet gevinst, nemlig at borgeren forholder sig så aktivt, at 

borgeren måske ikke behøver at møde op til en blodprøvesvar, eller måske beder om, 

jamen jeg skal det og det og det dem dag, kan vi ikke samle det, så jeg kun skal et 

besøg… altså sådan at vi får hjulpet borgeren til at løfte sig op i et eller andet 

helikopterperspektiv, og det er meget at bede om, det ved jeg, vi snakker jo også om 

sårbare og svage patinter, og der må vi både appellere til pårørende og personale om at 

bistå mest muligt, men jeg tror ikke at der er nogen tvivl om, at og helt ude som 

frontmedarbejder, at vi styrke den enkelte ved at arbejde med empowerment over eget 

liv og sundhed. 



99 

  

Int. Er der noget med, når vi nu på vej til at tale om legitimitet, at jo højere op i vores 

hierarkiske system, jo mere interesserer man sig for topledelsesbeslutninger, og jo 

længere ud i organisationen vi kommer, jo mere interesserer man sig for, at det skal 

give mening for borgeren i den sidste ende? 

IP. Det kommer lidt an på, hvordan du definerer topledelsesbeslutninger.. 

Int. Politiske beslutninger. Det her er jo noget der står i vores sundhedsaftale. Hvad 

betyder det ude på afdelingsniveau? 

IP. Ja,…øh, forstået på den måde, at jeg ser at vi har en rammesætning, som hedder en 

sundhedsaftale, og nu er jeg tilbage i ledelsessporet igen, men at stå i front for at 

implementere sundhedsaftalen lokalt på det enkelte sygehus, det handler jo om at 

oversætte intensionerne og konkretisere dem i en grad, så de bliver meningsfulde. Jeg 

ved ikke, om ikke også jeg synes, at topledelsesbeslutninger er drevet af 

meningsfuldhed, det… jeg synes, at der er en tendens til, at vi italesætter meningen, når 

vi taler om sundhedsaftalen, eller Værdi for borgeren, eller hvad det nu handler om, 

pakkeforløb, kvalitetsmodel, som jo på de strategiske niveauer ser helt anderledes ud 

end når de rammer den enkelte medarbejder.  

Int. Men den oversættelse kan man sagtens lave? 

IP. Ja både den ene og den anden vej. For jeg oplever også, at vi har – i hvert fald i 

Region Sjælland og især også på Holbæk Sygehus – både en topdown og en bottom up 

dialog omkring, hvordan er det, nu har vi de her vilkår, hvordan er det så, at vi får det 

til at spille til gavn for selvfølgelig patienterne og så også for de enkelte medarbejdere. 

Der er ingen tvivl om, altså legitimiteten skabes også, hvis det er sådan at alle parterne 

sikres at have en eller anden form for benefit af det. Vi kan synes, at det er fantastisk for 

patienterne, men hvis du skal løbe dig halvt fordærvet eller du kan se, at der er nogen 

som bliver svigtet, fordi du er nødt til at prioritere noget andet fra, så forsvinder 

legitimiteten.  

 

Int. Så er vi også ovre i det her med den operationelle kapacitet, at det skal hænge 

sammen. 

IP. Ja, og der er ingen tvivl om, at ligeså snart at du rette fokus på noget nyt, så er du 

nødt til at fjerne fokus fra noget andet, for du har kun et vist spænd at rette fokus på. 

Og så er vi tilbage ved betydningen af ledelsesmæssig opbakning. Det er altafgørende, 

at tiltag forankres og bakkes op af ledelsen uanset på hvilket niveau. 

Int. Hvis vi nu siger, at nogle afdelinger siger, at de gerne vil være med i en test. Hvad 

tænker du så er det allervigtigste for at det bliver en succes, for at de kommer godt i 

gang? 

IP. Altså der er nogle overordnede parametre, der altid er vigtige for at noget skal blive 

en succes. Det er, at man oplever, at man kan være med til at have indflydelse på det 

man skal. Altså hvis man skal være med i en pilot, så betyder det ofte, at du skal lægge 

en lidt større indsats end dine kolleger. Så for at få folk med på det, så skal man også 

give dem en gulerød. Nu er vi tilbage ved benefits, og hvis man taler ind i denne her 
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forståelt – what is in it for me – og det vil være forskelligt fra afdeling til afdeling, hvad 

de lægger vægt på, men overordnet set handler det om at gøre det attraktivt at skulle 

lægge lige det ekstra. Så medbestemmelse og medindflydelse og det at kunne genkende 

sig selv i den løsning, det ender med. Og nogen gange kan det jo ikke lade sig gøre, og 

så må man som leder gå ind og tale om det og så må man sætte en anden ramme, og så 

må tale om, hvordan kan denne her ramme så give mening for jer. Hvad der det så, der 

er incitamentet for den enkelte. For – og det er jo ret spændende for den offentlige 

sektor – vi har jo ikke økonomi, så vi kan stille et økonomisk incitament i udsigt, så 

incitamentet skal ligge et andet sted. Og det er der, det bliver sjovt at være leder, for det 

bliver nogen gange rigtig svært at få folk med på noget.  Og for at vende lidt tilbage med 

de konkurerende prioriteringer, så det kan være benhårdt at vælge noget frem for noget 

andet, og der skal man, ja, der skal man være fremme i skoene for at få folk med.  

Int. Så medindflydelse på, hvordan skal piloten køre, hvem skal have indflydelse 

hvornår, altså hele vejen rundt. 

IP. Ja lige fra den indledende del, fordi der vil være parametre, som man ikke har 

indflydelse på, og man kan jo let drage parallellen til det at være borger eller patient, at 

der vil være meget lidt, som du reelt kan have indflydelse på, men hvis du så ved, hvad 

du har indflydelse på, men hvis du så ved, hvad du har indflydelse på, så giver det dig 

en mulighed for at navigere, og det giver dig en oplevelse af en højere livskvalitet for at 

bruge et begreb på den helt brede klinge. Og det tror jeg, at vi kan spejle 

medarbejdertilfredsheden lidt i. Chancen for at lykkes i et pilotprojekt det er 

simpelthen at sige, jamen hvad er det for vilkår vi er oppe imod, og hvor har vi 

muligheder for at have noget indflydelse. Og hvis det bare er et spørgsmål om, skal det 

implementeres i denne her eller denne her afdeling, eller skal jeg beskæftige mig med 

det i de her timer eller de her timer, det er jo alt efter niveau. Men muligheden for 

indflydelse giver et andet afsæt.  

Int. Det giver jo rigtig god mening. 

IP. Du trykker jo på nogle knapper, kan du godt fornemme 

Int. Der har jo ikke været intensionen, at dette her koncept skulle være et Holbæk-

koncept, men får at man kan gå fra en relativt lokal afgrænset test til en større 

implementering. Hvad er det gode råd, man kan give projektet der? For jeg tænker, at 

det er noget, som vi i andre sammenhænge ikke er særligt gode til, altså at tage 

løsninger ind, der er udviklet andre steder. 

IP. Det er fordi, vi sælger det simpelthen ikke godt nok. hvis vi lige vender tilbage til det 

der med, at der hele tiden er så mange konkurrende foki, som vi hele tiden bliver målt 

på, så tror jeg, at de fleste rent faktisk ville se det som en gave, hvis det var sådan at vi 

fik serveret noget, der er nemt og ligetil at gå til. Vi er bare ikke særligt gode til at sælge 

det som sådan i mit perspektiv. Vi bruger ikke vores kommunikation særligt strategisk 

her i regionen. Nu tror jeg faktisk også, at kommunikation er bærende for al 

implementering, for du kommunikerer også ved ikke at kommunikere. Så når det er 

sådan ,a t vi har noget som nogen har gjort rigtig godt, så har de selvfølgelig hele det 

her image man får, når man har været i gang med noget, der er lykkedes, og det kan 

bære en langt, så kan der være noget jantelov, sådan noget, ”vi blev heller ikke spurgt”. 
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Og der er vi ikke gode nok til altså i stedet for at lade den stå som en enkeltstående 

succeshistorie, så sige, jamen det her er en succeshistorie som skal sælges.  

Int. Vil du give et eksempel? 

Ip. Vi har fx lige implementeret en ny standard , en ny it-løsning ift. henvisninger den 

½. Og den landede du ved sådan bare ude i nogle organisationer, og del landede i nogle 

KSS (lokale tværsektorielle samarbejdsfora), og det her skal vi bare gøre noget ved. Og 

så nedsætter man nogle hurtigt arbejdende grupper, som gør, hvad de tænker er 

relevant, og så sidder der nogle mennesker i Nykøbing Falster, som faktisk allerede har 

arbejdet med det her, og har nogle relevante erfaringer. Den historie skal sælges meget 

bedre, frem for… altså det er jo vores massekommunikation og vores 

linjekommunikation og alt det her vi er udfordret på. Der er utrolig meget 

kommunikation, men vi skal være lidt mere strategiske, når vi skal sælge noget, der skal 

implementeres. Vi skal også passe på, at vi ikke misbruger ét koncept, sådan at det der 

lykkes lige nu og i dag, at det er så fortærsket og slidt om et år. Og derfor tænker jeg, at 

vi skal være meget mere bevidste om, hvordan vi bruger vores kommunikation. Og der 

tror jeg, at hvis vi lykkes med det her deroppe, så skal det virkelig tages som det 

guldæg, som det kan blive for os i resten af regionen. 

Int. Og hvad skal der til for at det kan tage sig ud som et guldæg? 

IP. Det er at fortælle, hvor utrolig nemt det er at bruge det her koncept, for det er jo 

testet, og det er færdigt. Og det skal ligge, så det er som at tage en færdigsyet jakke at 

tage på, eller en jakke, der fits all, men den er færdig og den holder os varm. Altså vi 

skal ikke starte med at kigge på, hvordan vi gør det her. Det er lidt som at sælge, altså et 

færdigt koncept. Så lederne ikke behøver at investere utrolig meget tid i at se det, læse 

det, forstå det og oversætte det, og så ellers lave en lokal plan. Det er ikke fordi jeg 

siger, at vi skal gøre det til en let løsning, for det tror jeg ikke, at det kan blive, men vi 

skal gøre processen med at implementere det til den lette løsning med afsæt i, hvad vi 

har fået af erfaringer i testen. Keep it simple! 

Int. Skal vi ikke lade det være den være den afsluttende bemærkning. TAK for det. 

(småsnak om projektet). 
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Bilag 8 Interview med projektleder Eva Ahrensburg 

Interview med projektleder Eva Ahrensburg, den 8. marts 2016 

 

Int. Nå, men altså, Mit projekt handler jo om der hvor vi er lige nu 

Eva. Hvor er det godt timet 

Int. Det er jo ikke helt tilfældigt. Fordi… jeg arbejder jo godt nok med Borgeren Plan 

som case, men overordnet set handler det jo om, hvordan vi kan bruge 

brugercentrerede innovationsprocesser til at finde nogle nye veje til at skabe 

sammenhæng i vors sundhedsvæsen. Og … projektet kommer til at basere sig på 

interview med nogle af beslutnignstagerne omrking Borgerens plan, og så det her 

interview med dig, som handler om, hvad er det for nogle intentioner, der ligger, og så 

et interview med Mahad, direktøren i pfi, fordi det jo sådan set er dem, der formelt er 

ansvarlig for innovation i region sjaælland, for vores model. Og derfor er interviewet 

med dig og interviewet med ham sådan lidt anderledes, fordi det her interview jo 

handler om intensionerne i det her projekt, og itnerviewet med ham handler lidt mere 

om de strategiske overvejelser, der ligger i at bruge innovation som metode. Og så 

handler de der interviews med beslutningstagerne om hvad er det for nogle overvejelser 

de gør i forhold til borgerens plna, når de skal vurdere, hvad skal de mene om det og 

hvad skal de stille op med det. Så, hvad hedder det…. Nej, så jeg vil egentligt gerne 

starte helt åbent, ikke så meget med Borgerens Plan, men i det hele taget. Hvad tænker 

du egentligt, at innovation, brugercentreret innovation,  kan bidrage med i 

sundhedsvæsenet? 

 

Eva. Ja, jamen jeg tænker jo, at det kan bruges meget til lige præcis det der med at 

sætte fokus på borgeren og hvad er det, der skaber kvalitet for borgeren, og så tænker 

jeg, a t det som innovation også er, og det der gør innovation interessant, det er jo også 

det der med, hvad sker der, hvis man kigger lidt udover sin egen faggrænse. For ofte så 

sker innovation jo i skellet mellem nogle faggrupper, oghvis de kommer til at snakke 

sammen, og hvis man henter lidt fra hinanden, så i det krydsfelt, så er det typisk der at 

der kan ske nogle ting. Men det brugercentrerde er jo det der med at virkelig gå i 

dybden med det der: Hvad er det egentligt, der giver kvalitet for brogeren. Fordi jeg 

tror, at det nogle gange kan være nogle helt andre ting, end dem man er optagede af.  

 

Int. Når du så kommer ind ad døren som ny projektleder, hvad tænker du så, er de aller 

væsentligste barrierer vi står overfor, for at det her kan lade sig gøre? 

Eva. Åh, jeg tror at en af de væsentligste barreirer, det er den der… faglige 

selvtilstrækkelighed, Man tror, man ved bedst simpelthen. Altså fordi det er faktisk 

rigtig svært at sætte sig i borgerens sted. Og der er rigtig meget… og det er rent 

menneskeligt også, vi har rigtig meget automatpilot i os. Vi bliver præsenteret for noget 

og lynhurtigt reflekterer vi over det og sætter det i en kasse: Ok, det er sådan en person, 
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det er de der sygdomstegn, ok, det er det hun fejler, simpelthen. Og man kan sige, at 

der hvor det så kan blive problematisk i forhold til sådan nogle store, altså at 

sammenkøre det i store it-systemer fx, det kan jo blive, at hvis der er en læge der i den 

proces, sætter en person i den forkerte kasse, og at så alle andre så bare følger lægens 

spor uden at reflektere så meget over, hvad det er for en kasse, som patienten er 

kommet ned i første omgang. Så den der automatpilot, den tror jeg er en kæmpe 

barrierer. Så, som jeg også sagde til vores møde med Peder (Ring, kvalitetsdirektør og 

styregruppeformand) i går så har jeg tænkt meget over, at vi har altså de her 

styringsmekanisker, som går noget på tværs af det helhedssyn, som vi ønsker at have på 

borgeren i Borgerns Plan, og det tænker jeg bliver en udfordring, og det samme har jeg 

hørt Ditte (Høgsgård, ph.d. studerende, Holbæk Sygehus) sige, ikke, hun sagde faktisk 

meget tydeligt, at sygeplejerskerne de kan faktisk slet ikke rumme borgerens hele 

historie i virkeligheden, fordi det de meget får ned ovenfra, det er, at der skal sættes 

flueben, og hvor jeg også har hørt, at man får direkte skæld ud, hvis man ikke følger det 

der fluebensystem. Så der tænker jeg, at vi har en stor udfordring. JA, det er nok de to 

største. Så er der selvfølgelig også den, som Gitte, souschefen på onkologisk afdeling 

gjorde opmærksom på, eller ortopædkirurgisk afdeling, at medarbejderne godt kan 

være lidt tilbageholdende med at gå for tæt på borgeren, fordi når man gør det, så 

sætter man også sig selv i en sårbar situation. Fordi det kan godt være, at man får 

trykket på nogle knapper hos borgeren, hvor man så ikke selv kan rumme den 

følelsesmæssige reaktion,d er kommer fra borgeren. Og det kan jo godt, altså det vi 

oplevede da vi var ude og teste, at en borger begyndte at græde, fordi det var den måde, 

han gerne vil mødes på, det siger jo også noget om, altså hvilke følelser man kan sætte i 

gang, og hvor man så kommer i kontakt med sine egne følelser uden at være parat til 

det. Altså, det er faktisk jo også noget af det som Ditte har beskæftiget sig med i sin 

ph.d, altså at denne her new public management, styringsværktøj som kører, det er jo 

også med til at man man kan sige, man holder fokus på nogle ganske enkelte 

indikatorer og ser ikke det brede billede, men det betyder også, at man kan beskytte sig 

selv lidt. Man kan sige, jamen okay, det er mit arbejde, jeg sætter de her krydser, og så 

har jeg lavet mit arbejdet. Og det beskytter jo lidt, og kan jo også være, altså man kan jo 

også brænde ud i de der plejefunktioner, hvor man har med mennesker at gøre. Men 

omvendt kan man jo sige, at den indstilling til arbejdet hører jo lidt industrisamfundet 

til, og er jo lidt skræmmende, hvis det er den indstilling man har, når man arbejder 

med mennesker i virkeligheden, ikke? Omvendt kan jeg godt forstå, at sygeplejersker 

bliver vældigt pressede i det system vi har. 

Int. Det er jo en anden profesionalisme vi gerne vil arbejde hen imod- 

Eva. Ja, men på en eller anden måde er der jo sket det generelt i vores samfund, at 

mange af de der fagprofessioner, de har mistet tilliden til deres eget arbejde, fordi de er 

blevet pålagt så mange ting ovenfra, i virkeligheden ikke? Det gælder jo lærere, 

pædagoger og sygeplejersker osv, så de har jo i virkeligheden mistet troen på deres egen 

dømmekraft, og det er jo den man meget gerne skalhave tilbage tænker jeg. 

Int. Hvad tænker du så er styrkerne ved borgerens plan? 

Eva. Jeg tænker helt klart, at den kan tvinge de fagprofessionelle til at sætte sig i 

borgerens sted. Samtidigt med at det også er et værktøj for borgeren til at gøre ting i sit 

eget forløb – lidt mere empowered, lidt mere reflekteret… og det er jo en 

samfundsmæssig styrke, for i og med at vi får så mange flere ældre, så skal vi også 
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arbejde på, at borgerne bliver bedre i stand til at klare sig selv, så derfor, vi skal væk fra 

borgere med krævementalitet. Altså alle de der har noget at give af, de skal gi, også 

selvom de der firs, fordi vi lever så meget længere, og man skal vende det der begreb 

ældrebyrde til ældrestyrke, for der er så mange ressourcer at bygge på stadigvæk. Og så 

er også sådan noget lavpraktisk med at de fagprofessionelle de får et overbliver over , 

jamen hvad er det for noget, hvad er det for nogle andre kontaktpersoner, som den her 

borger har kontakt med i systemet, og i hvert tilfælde den praktiserende læge, jeg talte 

med i sidste uge, han sagde ”jamen det er nok for mig at vide, så skal jeg nok selv søge 

de informationer, som jeg ellers har brug for, frem for at få hele journalen. 

Int. Som jeg også skrev i det brev, jeg sendt til dig, så arbejder jeg jo ud fra en teori om 

offentlig værdiskabelse, at det vi skal her, det skal give værdi for den enkelte, og for 

sundhedsvæsenet og for samfundet. Og det skal parterne omkring det her opleve, ellers 

så vil de ikke! Og der er de tre ben, altså hvad er offentlig værdi, legitimitet og så der 

der med, at det skal kunne lade sig gøre, atlså den operationelle kapacitet. Ift. offentlig 

værdi, så har du allerede været inde på, hvilken værdi det her skal give den enkelte 

borger, men også hvad for en samfundsmæssig værdi, det giver. Men det skal også give 

værdi for sundhedsvæsenset… 

Eva. Jeg tror altså meget på, at det skal simpelthen opleves. De skal opleve, hvad sker 

der i dialogen med de borgere, som har borgerens plan, og jeg tror, at de ter den svære 

øvelse i projektet, at det kan være svært at overbevise, før man rent faktisk har oplevet 

en borger, som er blevet empoweret eller mere reflekteret ift. den dialog man har med 

de fagprofessionelle, simpelthen ikke? Selvfølgelig er der det med kontakter, altså 

overblikke, som de fagprofessionelle forhåbentligt kan se. Men denne her med Mine 

overvejelser (en funktionalitet i borgerens plan), det tror jeg simpelthen er noget de 

skal opleve for at forstå, hvad der kan ske. 

Int. Er det både styrken ved den brugercentrerede innovationsproces, at dem der er i 

det, de oplever det, men også svagheden ved, at alle dem der ikke er i det og ikke 

oplever det på egen krop, de ser det ikke? 

Eva. Ja, og det tror jeg faktisk er meget rigtigt. Og vi kender det jo også, nogle de kan 

engagere sig vældigt meget, Beth (Lilja, vicedirektør, Sjællands universitetshospital) var 

jo en af dem på vores event, altså det der når man har haft en personlig oplevelse i 

systemet, så taler man pludselig med nogle meget tydeligere tunger, end hvis man ikke 

har det. Og jeg tror, at det er lidt det samme, der er i spil her. 

Int. Vil du gå lidt mere ind i, hvad er det så for nogle værdier, som borgeren plan er 

med til at skabe? 

Eva. Det er jo på en eller anden måde noget mere værdi i relationen. Og det er 

forhåbentligt en mere ligeværdig dialog man har med borgeren også. Fordi det er jo 

også det det kræver. At man ikke går ind med de der forudfattede holdninger til 

patienten.  

Int. Hvis man nu tænker i værdi for borgeren, værdi for sundhedsvæsenet og værdi for 

samfundet. Hvor tænker du så, at brogerens plan står stærkest? 

Eva. Det er nok på samfundsniveau, at værdien står mest uklar. Men der tror jeg at man 

kan sige noget om, at ethvert samfund vil gerne have aktive borgere, der aktivt går ind i 
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eget forløb og er empowered. Man kan sige, at det sker mange steder i vores samfund 

allerede, så der kan vi komme med på en bølge, det mener jeg faktisk. 

 

Int. Jeg tænker nogen gange, at det måske er en bølge, som sundhedsvæsenet ikke helt 

har opdaget endnu? 

Eva. Ja, det tror jeg, at du har helt ret i. og som jeg har sagt mange gange, at hvis du 

smækker det her ned i Ældresagen, så kan der hurtigt komme strøm til det her. Altså, 

men vi skal have parterne til at være med.  

Int. Vi har jo også før talt om det her med, at det kan godt være, at sundhedsvæsenet er 

begyndt at tale om patietnen som partner, men store dele af sundhedsvæsenet ser 

stadig sig selv som den der autoritet, der ved bedst. Der clasher det lidt her… 

Eva. JA 

Int. Hvis vi så går til det der med legitimitet, støtte og opbakning. Hvordan oplever du 

opbakningen til borgerens plan i vores organisation? Hvor er det svært at skabe den 

opbakning? 

Eva. Altså jeg synes absolut ikke at jeg havde opbakningen på SKU-mødet 

(sundhedskoordinationsudvalgsmødet) altså, jo mere jeg har tænkt over det. Altså, jeg 

synes næsten at de var uforskammede nogle af dem. Altså i forhold til at respektere at 

det her er en proces, som rigtig mange medarbejdere og borgere har været inde over. 

Og det viser også bare, hvor svært det er, det der med at sætte sig i borgerens sted. Og 

så ved jeg godt, at de i det der forum også sidder og puster sig lidt op fra hver deres 

magtpostitioner, og de sidder jo hver med deres egen agendaer. Det kunne jeg jo også 

se på den der workshop i Odense, at de glemmer jo nærmest borgeren, fordi de har jo 

inde i deres hoveder, hvad der lige kunne passe ind der, og altså man kan sige, ift. 

ledelsesmæssig opbakning, så vil jeg da håbe, at der er flere der tør sige højt, at 

Borgerens plan det er simpelthen region sjællands flagskib. Og det skal der til. Altså vi 

skal simpelthen have nogle ledere, der tør at sige det højt. Og i det hele taget tør sætte 

det her med kommunikation med patieten som partner på dagsordenen. Altså jeg har 

ikke nogen ledere højere oppe sige noget somhelt om det, altså i det hele taget har jeg 

ikke hørt nogen ledere sige så meget…siden jeg startede.  

Int. Det er jo lidt med det her med patienten som partner, at det er meget nemt at være 

enig i det på et overordnet plan og som princip… 

Eva. Præcis. 

Int. Men når det så begynder at have konsekvenser, så støder vi ind i alle de her 

udfordringer. Jeg har altså flere gange i processen tænkt, at jamen i virkeligheden så 

bakker folk op med den bagtanke, at det gør vi allerede, og når de så opdager, at det gør 

vi måske alligevel ikke helt, så bliver det svært. 

Eva. Ja, ja, og det er jo et rigtig svært emne at tage fat i. Og nu har jeg faktisk lige 

snakket med Lisbet fra KAP-S (arbejder med videreuddannelse af praktiserende læger). 

De har det der praksisforum for de praktiserende læger på lørdag, og der har de en 
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workshop om kommunikation med patienten, men der er stort set ingen, der har 

tilmeldt sig den. Så derfor har jeg fået lov til at komme med (griner) 

Int. Fint! 

Eva. Men det siger jo også noget om, at det er ikke noget der bliver prioriteret, og det 

siger noget om, at de tænker, jamen jeg gør det jo i forvejen, så det har jeg jo nok ikke 

behov for. 

Int. Tænker du, at der kan andre grunde til, at det ikke bliver prioriteret? 

Eva. Også fordi det er svært. Det er jo, altså lidt som Gitte fra Holbæk Sygehus sagde, at 

det er jo noget personligt noget, så det kan være svært at gribe an, og man skal virkeligt 

turde at gå tæt på folk nogle gange. Altså man skal jo nærmest have et spejl og sætte det 

op og sige: Prøv lige at se, hvordan du ser ud, når du snakker på den måde. Det er ikke 

så enkelt.  

Int. Vi har jo haft en tilgang til, at det her det skal baseres på frivillighed, altså vi 

spørger her i pilotfasen, om folk vil være med. Vi spurgte også i konceptudviklingsfasen 

ud fra en tankegang om, at nu må vi starte med dem der vil. Men det kan jo også tolkes 

som en ledelsesmæssig tøven i forhold til det. 

Eva. Præcis. Det er lidt dilemmaet. Det er ikke særligt tydeligt.  

Int. Så lægger vi også næsten det der skal give mening helt over til dem der er 

udførende. Også kan de måske godt blive i tvivl om, hvor langt opbakningen rækker. 

Jeg tænker, at det også er et dilemma i den næste fase. 

Eva. JA, det er rigtigt. 

Int. Altså man bliver jo nødt til at spørge nogen i topledelsen, vil I det her, eller vil I 

ikke? Hvordan på medarbejderniveau og på samarbejderpartnerniveau. Har du oplevet 

i projektgruppen, at det var svært at skabe opbakning? 

Eva. Jeg tror, at der er en del fra projektgruppen, som også venter på, hvad skal der ske 

i den næste fase, og som også lige præcis venter på ledelsens opbakning. Og også det 

her som Anders fra sygehuset har sagt: Jamen jeg vil gerne arbejde med Borgerens 

plan, men I skal have ledelsen til at fortælle, hvad jeg ikke skal lave. Der var også 

enkelte, som altså fx Charlotte fra kommunen, hun blev faktisk ved med at sige, at hun 

kunne faktisk ikke se, hvad den skulle bruges til i hendes arbejdet. Og det syntes jeg 

faktisk var lidt bekymrende, for jeg synes faktisk, at lige præcist i hendes arbejde… altså 

der var det oplagt. 

Int. Hvorfor tror du, at det var svært for hende at se ideen? 

Eva. Jamen der tror jeg igen, at der er et eller andet personlighedsmæssigt. Hun havde 

været hjemme, og hun havde spurgt hendes mand, om han ikke ville udfylde den der, 

og hvor han bare havde grinet og sagt: åhr, hold nu op, altså det var et eller andet for 

følelsesmæssigt. Altså det er det der med at gå lidt tæt på. Og det er jo det der med, at 

hvis man skal… jeg har talt med Simon (en af de deltagende borgere) om det, at hvis 

man siger, at Borgerens Plan er en god ide, så sige rman også noget om, at jamen jeg 

kan godt selv forestille mig at være i en sårbar situation, hvor jeg havde brug for denne 
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her. Så man udstiller måske i virkeligheden lidt sin egen sårbarhed. Og tør man det? 

Det er jo sådan noget rent medmenneskeligt noget… 

Int. Det er meget interessant… 

Eva. Ja, og lidt det der som Gitte sagde, at tør man gå tæt på et andet menneske, så 

risikerer man også noget selv.  

Int. Hvad med det der med, at der har været nogle forventninger til det her, og så er det 

blevet noget andet. Hvordan ser du det som en barriere? 

Eva. Altså det er jo helt klart en barriere. Måske bliver det italesat for meget, at det ikke 

er det vi har bedt om. Og i virkeligheden er der ikke rigtig klarhed over, hvad det er, 

man har bedt om. Og derfor tænker jeg, at det er vigtigt, at vi også får skrevet i det der 

oplæg til SAM (styregruppen for sundhedssamarbejde), at der er andre, der arbejder på 

de der store it-løsninger. Nu prøver vi noget andet. Og der er også nogle ting, der taler 

imod de der store it-løsninger. Både det der, jeg har refereret fra ham der lægen, plus at 

der er også noget rent – og der kan vi måske vende tilbage til det dermed værdi på 

samfundsmæssigt plan – for jeg har interesseret mig lidt for, hvad sådan nogle 

fremtidsforskere siger, og hvis man ser på, hvad folk kommer til at længes efter i 

fremtiden, så er det ro, det er tryghed, det er opmærksomhed, det er miljø, det er plads, 

og det er alt sammen noget, der ikke ligger i store it-systmer. Der er så en anden 

fremtidsforsker, der siger det meget tydeligt, hun siger det her med, jo mere hightech, 

jo mere længsel efter high touch, ikke? Vi har brug for den menneskelige kontakt også. 

Folk vil sgu ikke sidde og snakke med en computerskræm. Altså i hvert fald, så skal det 

være, altså jeg kan sagtens forestille mig, at nogle af de der velfærdsteknologier, der 

virker. Jeg er ikke afvisende overfor det hele, men man må have i tankerne, at folk vil 

sgu ikke bare mødes af en computer. Og samtidigt har vi jo det her samfund, hvor der 

er en masse mennesker,d er er ensomme. Så der er også en masse sociale faktorer, der 

spiller ind på folks sundhed. Og det tænker jeg måske også er noget, som 

sundhedssektoren skal have lidt mere blik for, altså hvad foregår der egentligt i andre 

sektorer, og spiller vi godt nok sammen? For jeg tror nemlig også, at nogle af 

løsningerne ligger i andre sektorer. Og det kan jeg se på fx INSP, som jeg har involveret 

i i Roskilde. Der er ingen tvivl om, at INSP har haft en sundhedsmæssig virkning på 

nogle af de mennesker, der kommer der. Og det har man jo ikke blik for, hvis man 

sidder i sin egen kasse og siger, almen hvad er det for nogle behandlinger vi kan give 

ham her, og man kun har sine egne kasser. 

Int. Og man har jo heller ikke noget incitament til at tage den opgave på sig. 

Eva. Nej, det har man heller ikke. Helt rigtigt. Plus at man får slet ikke øje på det. Men 

det kunne man få gennem Borgerens plan. At der rent faktisk er noget, der giver 

livskvalitet, der ligger et helt andet sted, og som man så, hvis man bare er en lille smule 

open minded læge fx, godt kunne…Jamen, du vil gerne spille golf, så kom da med ud i 

min golfklub, altså what ever! I virkeligheden er det jo bare sund fornuft. 

Int. I virkeligheden er det måske også den kernefaglighed, som vi gerne vil tilbage til. 

Eva. Præcis. Og så mange fagpersoner også sidder og længes efter at kunne gøre.  
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Int. Så er der det her med den operationelle kapacitet. Og som jeg her tolker, altså, at 

det er afgørende, at partnerne her kan se, at det kan lade sig gøre. Og der har vi allerede 

talt om en tydelig ledelsesmæssig prioritering, det er en afgørende præmis. Er der 

andre præmisser, som vi bare skal skabe klarhed omkring? 

Eva. …ja, selvfølgelig skal der være klarhed om målgruppen. Hvor mange er det vi skal 

have med der, for at aktørerne de får nok fingrende i det, kan man sige. Og så skal vi 

have defineret det der what’s in it for me? Så alle kan se, at der er en idé med deres 

deltagelse. Og derfor er det også lidt, at jeg gerne vil have fat i det der WHY, altså det 

der vi alle sammen kan købe ind på. Og så er jeg inspireret af Lars Kolind. Han har 

skrevet en lille bog ”Bevægelsen” om netop det her med, hvordan er det man skaber et 

fælles afsæt. Han har tre trin. Det første er Why, det andet er ”skab en ubegrænset 

organisatine” og det vil jo bl.a. sige sådan noget med at hente frivillige ind fra 

Ældresagen, kig i socialsektoren på hvad de laver der og sådan noget. Og det tredje er 

What’s in it for me? Altså at få alle til at se, at der er en bid i det for dem. … det er 

egentligt den model jeg har i tankerne, at det her skal rulle ud efter. 

Int. Der kan man jo sige, at ”ubegrænset organisationer” det clashes jo fuldsætningt 

med styringsparadigmet, som dominerer vores sygehuse, hvor du bliver målt på 

afdelingens resultater og produktivitet og KPI’er, altså helt stram produktionsstyring. 

32.42 

Eva. Ja, der har du clashet sagt med nogle lidt andre ord. 

Int. Jeg har jo flere gange sagt det her med, jeg synes egentligt, at det forløb der er kørt 

i TIP’en (projektgruppen), at det er sådan meget skoleeksemplet på en 

samarbejdsdreven innovationsproces, og det er også derfor jeg gerne vil bruge 

borgerens plan som case i denne her opgave. Jeg har denne her oversigt, som er lavet af 

Karina Sehested og Lykke Leonardsen (viser oversigt – bilag XX). De har lavet en 

oversigt over drivkræfter, altså de har lavet et metastudier over, hvad er det der gør, at 

samarbejdsdrevne innovationsprocesser lykkes. Og hvis du lige prøver at bruge et par 

minutter på at øje dem igennem, vil du så ikke vurdere, hvordan placerer borgerens 

plan sig i forhold til det her? 

Eva. Ja…..(pause) ja, nu har jeg jo ikke været med i hele processen, må jeg sige, men 

langt hen ad vejen, så synes jeg da, at du kan sætte flueben ved næsten dem alle 

sammen ift., hvordan man har arbejdet i Borgerens plan.  

Int. Og alligevel står vi med den udfordring, at det er rigtig svært at gå fra 

konceptudvikling og til at accelerere i en større skala. 

Eva. Ja, og det tror jeg simpelthen er fordi, man støder på virkeligheden. 

Int. Ja, de har jo tilsvarende kortlagt barrierer… 

Eva. Ja, det er rigtigt. Og jeg vil også sige, at jeg oplevede det her omkring de frivillige, 

for eksempel, det er der ret meget, altså det kan man næsten ikke finde ud af at tale om 

i de faggrupper, oplever jeg. 

Int. Ok, hvorfor tror du, at du har oplevet det? 
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Eva. Ja… jeg brugte dem jo i TIPen flere gange og gav eksempler hvor jeg havde været 

involveret. Og på en eller anden måde, så går den ligesom ikke rigtigt ind. 

Int. De tror ikke rigtigt på det eller…? 

Eva. Nej (tøvende), eller også er det sådan lidt det der med faggrænser, og altså det der 

med ikke at få frivillige ind, der kan tage deres arbejde, eller…  

Int. Men det er jo paradoksalt, når udfordringen også er, at vi mangler tid. 

Eva. Ja, men den kender jeg også andre steder fra. Også fordi der er den opfattelse, at 

så kommer de frivillige ind og laver det sjove, og så kan jeg sidde tilbage med de 

kedelige registreringer og skifte bleer med de gamle, men de frivillige de kan få lov til at 

cykle med dem og lave de sjove ting. Den er der….ja.  

Int. Men det er da lidt pussigt, i et system der italesætter sig selv som så presset, at de 

ikke vil trække på andre ressourcer, end dem der ligner dem selv. 

Eva. Ja, det er rigtigt. Men der tror jeg også, at det handler om ledelse og om at sige, at 

vi skal finde modeller, der duer. Og der synes jeg, at det jeg oplevede i Greve Kommune 

(tidligere ansættelse), det var simpelthen så fint. Det var meget borgerservice, der var 

ind over. Hvor de frivillige sat i borgerservice flere timer hver uge og servicerede 

borgerne. 

Int. Hvad tænker du var den afgørende faktor, for at det kunne lykkes der? 

Eva. Det var lederen. Det er der ingen tvivl om.  Ja. 

Int. Der har vi det igen! 

Eva. Ja, og så vil jeg så sige, at det der med at etablere innovative rum, altså der kunne 

jeg nok godt have fundet på at være endnu vildere, vil jeg sige. Også noget i forhold til, 

at det der med at man sidder meget ned ved bord og stole. Man kan få rigtig meget ud 

af at bruge hele sin krop i innovationsprocesser – siger jogalæreren her (griner). … 

Jamen det er jo lidt sjovt. Når vi taler om børn, så ved vi jo godt, at børn lærer med hele 

kroppen, og de springer rundt og laver matematik. Men når vi bliver voksne, så gør vi 

det ikke, men det gælder faktisk også for voksne, at vi læer med hele kroppen. 

Int. Ja, det der med at komme ud af sine vante rammer, det åbner også muligheden for, 

at man måske kan tænke lidt anderledes…yes, jeg har et afsluttende spørgemål: Efter 

din mening, hvad er det allervigtigste, altså baseret på dine erfaringer fra Borgerns 

plan, altså hvis vi som organisation skal videre og bruge denne her type 

innovationsprocesser til at udvikle vores sundhedsvæsen, hvad vil du så sige, er det 

aller vigtigste? 

Eva. Mmm, store spørgsmål… det er, at det tager udgangspunkt i praksis og helt ud i 

praksis, og så ledelsens opbakning, hvor ledelsen er med ude og opleve i praksis. For 

jeg tror simpelthen at det er så vigtigt, den der egenoplevelse af ting. …jeg tror, at 

borgerens plan havde kunne være blevet noget andet, hvis noget af koncernledelsen 

havde været med i Holbæk bare lidt af tiden….ja,  
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Int. Det tror jeg, at du har ret i…det er en del af læringen….Fedt!... er der andet, du 

tænker er vigtigt at få med… jeg kan jo se, at du har forberedt dig…(kigger på Evas 

mange noter) 

Eva. Ja, jo, altså i forhold til den der samfundsmæssige værdi, så synes jeg faktisk, at, 

altså nu lagde jeg mærke til, at hende der borgemesteren fra Greve (sidder i 

sundhedskoordinationsudvalget), hun sagde sådan lidt hånligt, at ja, så var der da én 

borger, der var glad (henviser til en af de deltagende borgere, som efter år på 

kontakthjælp nu er i praktik efter deltagelse i projektgruppen), men man skal altså ikke 

tage fejl af, at det at han er i praktisk hos os, det kan måske i virkeligheden spare 

samfundet for 10 millioner.  

Int. Ja, det kan finansiere hele det her projekt. 

Eva. Ja, det kan det sagtens. Hvis det er det, der gør, at Simon han rent faktisk kommer 

i gang med en uddannelse og kommer videre i sit liv, så er alle pengene tjent ind, så det 

er en meget vigtigt. 

Int. Så pas på med at nedgøre den slags sideeffekter… 

Eva. Ja. Præcis.. 

Int. Tusind, tusind tak… (roder med teknikken.) 

Eva. Jeg glæder mig til at se det endelige resultat…Du må have nogle travle 

weekender… 

(Optagelsen slutter) 
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Bilag 9 Interview med borger Simon xx. 

Simon (27) 

Uddannelse: Næsten færdig HF 

Joberfaring: it-support, postbud, butiksassistent 

Interesser: Forhenværende håndboldspiller på eliteplan 

 

Hvilke forventninger havde du til at indgå i projekt Borgerens Plan? 

-Jeg havde ikke de store forventninger. Det var sagsbehandleren på jobcentret der så 

mig som en kandidat til projektet. Jeg havde ingen illusioner om, at vi skulle klare 

ventetiderne i sundhedsvæsenet, eller lignende. Andre har måske haft en forventning 

om, at vi skulle svare på alle udfordringer. Jeg tænkte mest, at det at skabe et overblik 

ville være fedt. 

Hvordan var dit første møde med Borgerens Plan og projektgruppen? 

-Jeg følte mig usikker og genert og var spændt på, hvad vi skulle i gang med. Først var 

der en forsamtale, der afklarede forventningerne til hvordan arbejdet foregår. Da jeg 

mødte op første gang, blev jeg modtaget af en medarbejder, der gav mig hånden og 

præsenterede sig. Hun viste mig, hvor jeg skulle sidde. Vi var en gruppe på tre, to 

medarbejdere og mig. Her skulle jeg fortælle om mig selv – allerede dér følte jeg mig 

mødt. Derefter skulle den anden medarbejder fremlægge det, jeg havde fortalt om mig 

selv og hun havde virkelig ”fanget”, hvem jeg er. Jeg følte mig godt modtaget. 

Hvordan har det været for dig at forpligte dig til at deltage? 

-Jeg har haft lyst til at deltage. Det er noget jeg har set frem til i hverdagen – der er et 

formål med det, jeg laver. Jeg har ikke én gang haft den følelse af, at jeg ikke ville tage 

af sted. Der har generelt været en god dynamik i gruppen, på trods af vores indbyrdes 

forskelligheder. Det skyldes, mener jeg, at der har været en tydelig ledelse af os som 

gruppe.  

Hvad mener du, borgere kan bidrage med i et projekt som for eksempel Borgerens 

Plan? 

-Vi har som borgere, patienter, eller hvad man kalder os, oplevet systemet fra den 

anden side, derfor er det vigtigt at vi er med. Det er tid til et serviceeftersyn. Jeg er 

interesseret i at få det til at køre. Jeg mener at vi skal bruge ressourcerne i 

sundhedsvæsenet ordentligt, for vi har ressourcer.  

Hvordan håndterer du det, når der opstår uenighed mellem dig som borger og andre 

i gruppen, for eksempel medarbejdere? 

-Det er vigtigt at vi udfordrer hinanden på en konstruktiv og respektfuld måde, hvis vi 

skal nogen steder. Jeg sagde på et tidspunkt i gruppen, at ”en illusion om, at 

systemerne snakker sammen vil være bedre, end det er i dag”. Da rynkede de lidt på 

næsen, men det var helt okay. Vi har stærke holdninger, men det synes jeg der er plads 
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til i Borgerens Plan, siger Simon. 

-Det er vigtigt at tage kampene, hvis vi vil lave noget anderledes. Det er vigtigt for 

menneskene i projektet og for projektet i sig selv. 

Hvad har det givet dig personligt at deltage i projekt Borgerens Plan? 

-Jeg har fået nogle relationer og ressourcer, som gør at jeg kan komme videre. Jeg har 

fået indblik i medarbejdernes områder og specialer, for eksempel diætist. Nu tænker jeg 

at det kunne da være sjovt at få lagt en kostplan.  
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Bilag 10 Spørgeskemaevaluering – medarbejdere 

1.0. Beskriv hvordan du oplevede modtagelsen den første uge i 

Borgerens Plan? 

 Den var utrolig god, der var en god stemning, og god gruppe fordeling der var med til 
at gøre at jeg følte mig tryg fra dag 1 

 god 

 Rigtig god. Jeg følte mig ventet og man var interesseret i mit bidrag til processen. 
 det var en meget positiv oplevelse, alle var meget venlige og engageret, så det var en 

rar fornemmelse 
 imødekommende 

1.1. Beskriv hvordan det har fungeret at være inviteret til at deltage 

3 halve dage om ugen (i de blå uger) på Holbæk Seminarium? 

 jeg syntes at det har fungeret rigtig fint, da det ikke har været for meget i forhold til 
min sygdom. og der har været en klar og tydelig kommunikation omkring at vores 
helbred er i høj sæde, så har man haft brug for en fridag så har der også været plads 
til det. 

 mangle lidt om hvad der forgik i de andre uger 

 Det har været fint. Der manglede en orientering så man kunne følge med efter fravær 
 det var da rart at blive inviteret, mmen problemer hjemme gjorde det umuligt at 

deltage så meget. 
 Det har fungeret fint, men man kunne godt overveje, ved et ligende projekt, at 

borgerene var med flere dage pr. uge 

1.2. Hvor mange dage i ugen har du i gennemsnit deltaget på 

Holbæk Seminarium? (sæt ét kryds) 

 

1.3. Har den tid du har deltaget i projektet været: (sæt ét kryds) 
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2.0. Beskriv hvordan samarbejdet med de andre borgere har 

fungeret? 

 der har været en rigtig god dynamik, imellem os borgere. det at vi stille og roligt blev 
præsenteret til hinanden har været med til at der hurtigt kom en tillid mellem os 
borgere 

 Rigtig godt 
 rigtig godt. Det er fantastisk at mærke dn omsorg der opstår, når mennesker kommer i 

samme kritiske situation (uanset hvad de fejler) 
 jeg synes at samarbejdet med andre borgere har været lidt akavet, fordi alle havde så 

forskellige baggrunde 
 Super fint 

2.1. Beskriv hvordan samarbejdet med medarbejderne har 

fungeret? 

 medarbejderne har fra dag 1, virkelig virket oprigtige og nysgerrige på os borgere, 

uanset sygdom og personlighed, så stort kompliment til deres engagement omkring os 
borgere, og samtidig har der været god plads til gode debatter hvor jeg føler at vi er 
blevet hørt. 

 Rigtig godt 
 rigtig godt. De var lydhører overfor vores synspunkter men havde naturligvis også 

deres egen dagsorden 
 samarbejdet med medarbejderne har været utroligt givende,netop fordi der blev lyttet 

til det den enkelte sagde, og jeg havde  en fornemmelse af at der blev lyttet positivt. 
 Det har også fungeret godt 

2.2. Beskriv hvordan samarbejdet med projektgruppen (Rikke, Eva, 

Anette Kristensen, Annika) har fungeret? 

 det har virkelig været perfekt. der har altid været plads til mig og mine følelser og 
bekymringer. 

 skønt 

 rigtig godt. Fin service 
 projektgruppen arbejdede utroligt professionelt, og alle var meget lyttende og venlige. 
 Kunne ikke være bedre. 

Man burde overveje at gøre det team til mentorer, for andre i Regionen, når det 
handler om borgerindragelse. 

3.0. Beskriv hvordan samarbejdet med Designit (deltaget i første 

del af projektet) har fungeret? 

 jeg føler ikke rigtig, at de kom med en engagement der matchede os andres, men de 
skal dog have ros for den første dag hvor det kun var os borgere der sad og snakkede 
om vores forløb og meninger, dette var også med til at vi i selve borger gruppen, lærte 
hinanden at kende, så positivt omkring det. 

 ok 

 Jeg jag ikke rigtig nogen kommentar til det 

 det har jeg ikke deltaget i 
 Det fungerede 

3.1. Beskriv hvordan samarbejdet med ’Is it a bird’ (internt kaldet 

’fuglene’) har fungeret (deltaget i den sidste del af projektet)? 

 det var et perfekt tidspunkt at de kom en i processen fra sidelinjen. de kom med et 
åbent sind og en rigtig god nysgerrighed, og et engagement som jeg sjældent har set, 
så syns det har været rigtig godt. 

 ok 
 som med Desigin. Jeg syntes ikke jeg har været inddraget i samarbejdet. Jeg er 

positivt overrasket over, hvor langt man er kommet med udviklingen at et system. 
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 det synes jeg var lidt kaotisk, alting gik så hurtigt, og det var jo lettere for personalet, 

som jo var trods alt var de "indforståede" det var ikke så nemt at følge med i. 
 Super godt, de var til forskel fra Designit, 100% engageret, i både borgere og 

medarbejdere. Super Proffer. 

4.0. Beskriv hvilken rolle du har oplevet at have haft i projektet?  

 jeg syntes personligt at jeg har haft en rolle, hvor jeg via mit engagement har kunnet 

hjælpe andre borgere der ikke har været der lige så meget som jeg selv, har kunnet få 
en forståelse omkring hvad de er gået klip af i deres fravær.  
samtidig har jeg følelsen af at jeg har kunnet bidrage konstruktivt til projektet, via det 
tillids rum der var skabt af ledelsen. 

 borger 
 Min rolle har været, at medvirke til, at vi som borgere får et redskab til lettere at få et 

overblik og at vi får de nødvendige informationer mere systematisk. Det er ikke alt 

sammen helt lykkedes. 
 jeg ved ikke hvad min rolle har været, der blev da lyttet til hvad jeg sagde, men nogen 

egentlig rolle har jeg ikke opfattet at have haft. 
 Med besluttende i en stor del af projektet. 

4.1. Med udgangspunkt i den rolle du mener du har haft, beskriv 

gerne 3-5 ting du mener du har bidraget med i projektet og som du 

mener er vigtige for projektet. (sæt flere kryds og uddyb) 

 

4.1. Med udgangspunkt i den rolle du mener du har haft, beskriv 

gerne 3-5 ting du mener du har bidraget med i projektet og som du 

mener er vigtige for projektet. (sæt flere kryds og uddyb) - 1.  

 mine egne erfaringer 
 min historie 
 videregivelse af information om de ting som har givet mig unødvendige udfordringer 

ifbm. min sygdom 
 Egen erfaringer 

4.1. Med udgangspunkt i den rolle du mener du har haft, beskriv 

gerne 3-5 ting du mener du har bidraget med i projektet og som du 

mener er vigtige for projektet. (sæt flere kryds og uddyb) - 2.  

 en personlig udvikling der har været med til at åbne nogle øjne for de forskellige 
medarbejdere 

 gøre opmærksom på, hvordan systemet behandler borgeren. 
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4.1. Med udgangspunkt i den rolle du mener du har haft, beskriv 

gerne 3-5 ting du mener du har bidraget med i projektet og som du 

mener er vigtige for projektet. (sæt flere kryds og uddyb) - 3.  

 godt humør 

 giver input om, hvad jeg mangler i systemet. (sikkerhed for relevant info 

4.1. Med udgangspunkt i den rolle du mener du har haft, beskriv 

gerne 3-5 ting du mener du har bidraget med i projektet og som du 

mener er vigtige for projektet. (sæt flere kryds og uddyb) - 4.  

 åbent sind 
 . 

4.1. Med udgangspunkt i den rolle du mener du har haft, beskriv 

gerne 3-5 ting du mener du har bidraget med i projektet og som du 

mener er vigtige for projektet. (sæt flere kryds og uddyb) - 5.  

 innovativ tanke gang 
 . 

5.0. Beskriv hvad der har været særligt svært i de uger du har 

deltaget?  

 at kommunikere med de medarbejdere der ikke har haft med psykisk syge at gøre i 
deres daglig dag, her har det været svært at forklare sig på en forståelig måde, men i 
samme åndedrag skal det siges at det har været med til at jeg er blevet en stærkere 
kommunikator. 

 ikke noget 
 Det har været svært at se, hvordan nogle af mine vigtigste ønsker blev sorteret fra. 

Det er forståligt at der kan være udfordringer med a få det med, så jeg håber at der 
senere kan videreudvikles på det. Her tænker jeg især på nem info om tilbud og 
kontakter. 

 Ville gerne have deltaget mere. 

5.1. Har du nogle gode råd til hvad vi bør gøre anderledes i næste 

projekt.  

 måske en mere mål søgende indstilling omkring de borgere der skal være med, så man 
er sikker på at alle borgere føler at de bliver hørt og har noget at skulle have sagt 

 nej 
 nej 
 Mere borger inddragelse 

6.0. Beskriv hvad har fungeret særligt godt I de uger du har 

deltaget?  

 der var skabt en rigtig god dynamik i hele gruppen som gjorde at man kunne diskutere 
spørge og være uenige uden at det fik andre til at se ned på en bagefter. samtidigmed 
at jeg virkelig syntes at vores frokoster har været rigtig gode så der har været plads til 
at lære folk at kende i stedet for kun at snakke BP. men selv humøret og energien fra 

leder gruppen har været rigtig god 
 det hele 
 De mindre grupper og definerede opgaver har været en effektiv måde, at komme rundt 

om opgaverne. Det inspirerer til engagement når opgave fra start er helt åben - men 
giver selvfølgelig også frustrationer når projektet skal ned gennem en tragt for at blive 
realistisk. 
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 Det hele 

6.1. Har du gode råd til hvad der ikke må ændres næste gang (fordi 

det fungerede godt denne gang). (sæt flere kryds og uddyb) 

 når man arbejder med syge borgere, tror jeg at det virkelig er vigtigt at borgerne 
kommer til at føle sig godt tilpas fra dag 1. og der syntes jeg at den gruppe inddeling 

som der var i starten var med til det, så det må man for alt i verden ikke ændre 
 nej 
 Den tætte kontaktperson til borgeren. små grupper på tværs. 
 Teamet omkring projektet. Da de har en helt unik tilgang til de borger indraget. 

7.0. Beskriv hvordan deltagelsen i Borgerens Plan har påvirket dig 

personligt (fx i forhold til dit humør, din psyke, din 

helbredstilstand, din personlige udvikling)? (sæt ét kryds) 

 

7.0. Beskriv hvordan deltagelsen i Borgerens Plan har påvirket dig 

personligt (fx i forhold til dit humør, din psyke, din 

helbredstilstand, din personlige udvikling)? (sæt ét kryds) - Det har 

påvirket mig positiv: beskriv 

 i takt med at jeg fik et et formål med livet og en følelse af at jeg kunne gøre en forskel, 

har virkelig løftet mig ud af den depression jeg var i da vi startede op. så det har 
virkelig hjulpet på min personlige udvikling, så rigtig meget bedre omkring min 
helbredstilstand 

 mulighed for at gøre nytte og påvirke fremtiden positivt har givet mig glæde. 

 Er blevet taget alvorligt, jeg blev mødt der hvor jeg var og udfra hvordan jeg havde 
det. Et super positivt lederteam 

7.0. Beskriv hvordan deltagelsen i Borgerens Plan har påvirket dig 

personligt (fx i forhold til dit humør, din psyke, din 

helbredstilstand, din personlige udvikling)? (sæt ét kryds) - Det har 

påvirket negativt: beskriv 

 

7.1. Har du lært noget af at deltage i Borgerens Plan? (sæt ét kryds) 
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7.1. Har du lært noget af at deltage i Borgerens Plan? (sæt ét kryds) 

- Jeg har lært noget, beskriv gerne hvad i feltet nedenfor 

 jeg har lært at snakke med mange forskellige mennesker, som har været med til at 
gøre mig til en stærk kommunikator som virkeligt kan bruges i resten af mit liv 

 Jeg har lært noget om de udfordringer, som de forskellige aktører har i deres arbejde 

 At det gør en forskel, om borgere er indraget eller ej. 

8.0. Hvordan er din samlede oplevelse af at deltage i Borgerens 

Plan? (sæt ét kryds) 

 

I feltet her, har du mulighed for at uddybe dit svar 

 der har været plads til mig og mine særheder :) 
 Hele lederteamet, har gjort den store forskel. At de næsten virkede som, 

medarbejderene var castet, til projektet. Hele samspillet var godt. 

8.1. Vil du anbefale at borgere fremover inddrages i projekter på 

denne måde? (sæt kryds og uddyb) 

 

8.1. Vil du anbefale at borgere fremover inddrages i projekter på 

denne måde? (sæt kryds og uddyb) - Ja, fordi 

 det er vigtigt at, få nogle inputs til vores sundhedssytem fra nogle der ikke er hæmmet 

af et partisk syn på sundssektoren 
 det er vigtig 
 det er vigtigt, at vi er med til at tage ansvar for vores egen situation. 
 Det gør en kæmpe forskel, på udfaldet af produktet 

8.1. Vil du anbefale at borgere fremover inddrages i projekter på 

denne måde? (sæt kryds og uddyb) - Nej, fordi 

 

8.1. Vil du anbefale at borgere fremover inddrages i projekter på 

denne måde? (sæt kryds og uddyb) - Måske, fordi 
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8.2. Har du andet på hjertet som du ønsker at dele med os? 

 Tak for den gang, har virkelig været lærerigt 

 Jeg vil gerne deltage i andre projekter, ikke kun som "syg" borger. men som borger i 
det hele taget. Det er spændende, at være med til at påvirke direkte. Jeg vil også 
gerne opfordre til opfølgning, således at det bliver muligt at følge værdien af arbejdet. 

 At hele lederteamet omkring Borgerens Plan, for en særlig anerkendelse for deres 

måde at håndetere projektet på, for deres måde at håndtere de enkelte borgere på, så 
men følte sig som en helhed og derved gav en øget motivation for deltagelsen i 
projektet. 

Samlet status 

 

 

 

Udbytte for TIP-gruppen/samarbejde i TIP-gruppen. 

-Det har været interessant og udviklende at være en del af gruppen, det har givet 

perspektiv. Stort ros til gruppen omkring mit ”sammenbrud” over DesignIt ift. at bære 

en stemning, der kan være ubehagelig og svært at være i. 

-Dejligt at lære alle at kende, givtigt at få et større indblik i hinandens hverdag. 

Men – meget snak og langt imellem beslutninger. 

-Det er altid rart at blive hørt. Der er plads til at være ærlig, god dynamik i gruppen ifht. 

At byde ind og have brug for at tænke. 

-Oplevelse af et godt samarbejde, rum og plads til den enkelte kunne blive hørt. Har 

lært om at arbejde med innovation og den proces. 

-Vil gerne have haft lidt mere fokus på at arbejde med innovation. 

-Det har også nogle gange været lidt tungt, fordi vi har talt meget og genbesøgt ting vi 

har talt om. 

Stemning med god respekt for hinandens meninger, samarbejdet i gruppen var i 

starten hårdt, hvor man lige skulle lære hinanden at kende og finde forståelse for 

hinandens udgangspunkter. 

Men som gruppe synes jeg, at vi har fungeret rigtig godt. 
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-God gruppe,bredt sammensat og det er en styrke. Kan dog godt være lidt ærgerlig over, 

at vi ikke alle sammen har været tilbage og tjekket op på, hvorfor vi er blevet valgt til at 

deltage i projektet og en klar opfattelse af, hvad vi har kunnet bidrage med. 

-Fantastisk at møde og få indblik i mine samarbejdspartneres hverdag og arbejdsvilkår, 

i grove træk. Et dejligt, respektfyldt, humoristisk og givende arbejdsmiljø med en 

gruppe kompetente og engagerede medarbejdere. 

 

Samarbejde med borgere 

-Rigtig godt med borgere i projektet, der måtte gerne have været flere med, ikke 

nødvendigvis i mere tid, men flere forskellige. Ville gerne have haft mere tid til at finde 

borgere, så vi kunne have nået bredere ud end moster Erna, nabo Karen osv.  

-Borgergrundlaget har været for snævert både ift. alder, situation og perspektiv. Først 

sent i processen har de kunnet se et andet perspektiv. 

-For snævert, for få, for lidt tid de var deltagende. Når de så er kommet ind efter en 

længere pause, blev der brugt meget tid til brush up.  

-Borgergrundlaget på de 8 borgere, der dannede grundlag for vores indsigter var for 

snævert. 

-Spændende at arbejde med borgere på denne måde og at få indsigt i deres problemer. 

Manglede ikke borgere i TIP'en, men der er brugt for meget tid på opdatering, da nogle 

har været væk i længere perioder. Det kunne være godt at få borgerens rolle præciseret 

deres rolle, altså de kunne starte med at fortælle deres historie, og derefter være 

borgerambassadører. På den måde ikke kun tage udgangspunkt i deres situation og 

genfortælle deres historie. 

-Jeg arbejder i min hverdag med borgere, hvor antal af borgere er flest ift. 

medarbejdere. Derfor havde jeg forventet, at der var flere borgere. Betingelserne for at 

arbejde med borgere er anderledes, og derfor foregår mødet nogle gange om aftenen 

osv. 

Vi har ikke altid opført os helt pænt og lyttende overfor borgerne.  

-Enig i ovenstående. 

- Det har været interessant at have borgere med på denne måde og se, hvad det kunne 

give i sådan en proces. Men det har ikke været en ligeværdig proces, de blev hurtigt 

italesat som ”skrøbelige” borgere, og vi har ikke været gode til at tage de hensyn, der 

skulle tages for at få dem med. Igen sen udmelding ift. at hjælpe med at rekruttere. 

-Enig i ovenstående. 

 

 

Demoer 

-Jeg synes, at vi har haft for lidt forberedelsestid til at gennemføre demoer. Dette ift. 

hvad vi skulle teste, hvordan vi skulle gøre, hvad vi skulle have ud af demoen, ”solgt” 
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demoerne forkert. 

- På de første demoer, var jeg ikke helt klar over, hvad det var vi skulle trykteste. 

- dårligt planlagte og dårlig forberedelse. Har mest haft observatørrolle, og har set dem 

som kaotiske og set nogle vilde blik i mine TIP' fællers øjne. 

for mange styregruppedeltagere. 

-Vigtigt med demoer, måske rekruttere lidt bredere, både godt og skidt med 

gengangere/første gangsdeltagere, svært at gennemskue om det er en force eller ej at 

folk har haft forskellige forudsætninger for at deltage. 

-Jeg har været med til 2 borgerdemoer, første demo både som vært og referent. Her 

manglede der også en forventningsafstemning ift. deres rolle på demoerne. Man giver 

afkald på noget kvalitet i den metode man anvender på demoer ex. Tid til 

meningskondensering. For meget stab og for lidt læger til med. arb.demoer., og flere fra 

”Jyttes venteværelse” til borgerdemoer. Tvivl om vi afholder borgerdemoer for 

legitimitet – vi har spurgt borgerne ift. det udbytte vi har fået. 

-Meldte mig meget hurtigt ud af demoerne med borgere. Men demoerne blev bedre 

med tiden. 

-De 2 første demoer lå for tidligt i processen, vi vidste ikke, hvad vi skulle sælge. 

-Vi har manglet tid til at tage det hjem i eget bagland og ”demo” der. De har været lidt 

forceret, og man har inviteret nogle ”bør inviteres”-folk, som jeg ikke har vidst hvorfor 

de var der. 

 

Projektledelsen 

-Der har været en god ledelse af projektet, holdt tråden, sikret fremdrift, men har i 

perioder følt mig lidt for forstyrret. 

-Har en oplevelse af, at vores ledelse pludseligt blev taget af DesignIt eller om 

projektledelse var enig med DesignIt omkring nogle beslutninger. Har oplevet en stor 

irritation over min kritiske røst, og nogle gange har jeg oplevet at få lov at sige noget 

kritisk, men har kunnet mærke, at der var taget en beslutning omkring det jeg havde 

kritik til. Altså ren proformalytning. 

-Jeg har været et stort spørgsmålstegn indimellem, for jeg føler ikke, at vi har været 

med at bidrage så meget i innovationsprocessen, men at den er foregået i de grå uger. 

Ærgerligt at vi bliver afbrudt, når vi så er lidt i noget innovation. 

-Dygtig og kompetent projektledelse, der har været fleksibilitet i planlægningen. Godt 

med styring af dialogen, vi taler meget, men der skal også ske fremdrift. Jeg kan måske 

genkende noget af en skjult dagsorden, men jeg føler bestemt, at vi har kunne deltage 

innovativt. 

-Annika fortalte mig om, hvad et højtydende team er og hvad der kræves af dette. Inden 

for de rammer synes jeg, at hun har fyldt rammen godt ud. Den stramme styring har 

været god, og godt med Annette som mødeleder. 

-Stor ros til Annika og Annette for at styre, tilpasse. Annika har været tydelig og præcis. 

Det har været professionelt ledet, og både Annette og Annika har været gode til at holde 

tidsplan og kommet med gode indspark. 
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-Enig i ros til Annette og Annika. Svært at Eva er kommet ind i slutningen af processen, 

og lidt ubehageligt, at Annika nogle gange har ”sat Eva på plads” i forhold til at 

deltage/snakke på medarbejdersiden eller irettesat ift. nogle projektlederbeslutninger. 

-Svært at Eva nogle gange både er i deltagerrolle og projektlederrolle. Alle eksterne 

deltagere skal kende deres rolle i projektet. Annette har været en fantastisk fascillitator, 

stor respekt, hun medvirker til at skabe en god atmosfære, venlig, skarp. Annikas 

ledelse har været god mht. struktur og overskuelighed i en uoverskuelig situation.  

-Glad for vores helt fantastiske projektledelse, de har skabt en hjemlig atmosfære i et 

professionelt rum.  

 

 

Proces 

-Godt at mødes en uge ad gangen, men svært med kun en uge imellem perioderne, hvor 

vi mødes. 

-Havde en forventning om at vi skulle være meget mere med i innovationsprocessen, 

men den har stadig været lærerig. Sundt at lære, at man skal genbesøge nogle ting i 

processen, og se styrken i det. Det har givet mig meget med til mit videre arbejde. 

-Spændende proces, men hvis vi omsatte alle de timer vi har brugt på projektet, kunne 

vi have udøvet mange kerneydelser. Der har været en tendens hos den første 

konsulentgruppe til at hvile på udsagn fra enkeltpersoner, og det har jeg haft det svært 

ved at arbejde med. Mange udtalelser er pludselig blevet den gældende sandhed for 

hele befolkningen.  

Det havde været godt, hvis vi havde organiseret det sådan, at der var tid til at gå hjem i 

baglandet og teste konceptet der. 

Vi har ikke tid til at gøre det i de uger vi er hjemme og arbejder 12 timer om dagen, 

fordi vi indhenter det forsømte fra de uger vi er væk og på projekt. 

Projektet kommer derfor til at stå lidt frit flagrende. Det har været vanskeligt for mig at 

få patienter og min virkelighed ind i projektet. Projektet har været lidt for forceret. 

-Spændende, lærerig, udfordrende, frustrerende, berigende, sjov. Noget af processen 

har være hård med meget koncentreret arbejde. Opbygningen af processen i den første 

uge har været god, vores teambuilding, wholebrain, intro til innovation har klædt mig 

godt på til at deltage i projektet. Veltilrettelagt med plads til fleksibilitet hen ad vejen, 

godt med ture ud af huset, har haft det godt med genbesøg hos vores 

udfordringer/indsigter, jeg har følt, at vi har arbejdet med innovation. Der kunne være 

lidt bedre forberedelse til de første demoer ift. forventningsafstemning, rolleindhold. 

-Enig i demodelen, genbesøge udfordringen, men også generelt megen gentagende 

snak, jeg er blevet udviklet personligt, har lært at give plads og have tålmodighed. 

Dejligt med skiftende arbejdsmetoder.  Godt og varieret. 

-Fra start af havde det været rart, at der var ridset roller op ift. hvad vi skulle. 

Frustrerende ikke at vide, hvornår og hvad jeg skal bidrage med i de blå uger. Projektet 

bygger på for spinkle grundlag. Vi har ikke fået afsøgt mulighedernes rum, og jeg har 
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derfor haft en stor modstand mod de sandheder, der er blevet skabt på få udsagn. Jeg 

synes, det er medarbejderne der har lavet borgerens plan og borgerne har pippet lidt 

med i delen. Jeg synes også det har været lærerigt og vores projektledelse har været 

god, men jeg har stadig svært ved at genkende projektet i sundhedsaftalen. 

-Tilslutter mig de positive ting. Når jeg ser på vores konsulenter og deres introduktion 

til deres forventninger om samskabelse skal dette gøres anderledes, da det ikke 

fungerede i starten. 

-Godt med de varierede arbejdsformer, men har også manglet tid, hvor ingen skulle 

sige noget. Tid til at tankerne kunne bundfælde sig, inden jeg blev ført et andet sted 

hen. 

I starten var processen meget kontrolleret og styret, især ift. de fastlagte 

fokusgruppeinterviews, hvor man også havde lyst og behov for at spørge om nogle 

andre ting. 

Lade processen have lidt mere tid i starten, megen snak om deadline, ville gerne have 

haft mere luft. 

-Processen har været for komprimeret, man skal spørge sig selv næste gang om det 

passer til innovation at have et højtydende team på et så komprimeret forløb? 

Interessant med frontstage og backstage. Det er ikke nok at spørge folk, man skal også 

snakke med dem. Vi har brugt for lidt tid backstage.  

-Processen har i for høj grad koncentreret sig om koncept frem for 

innovationsudfordring 1, der handler om servicen. 

-Vi har koncentreret os for lidt om ”Why”. 

 

Designbureauer 

-DesignIt var meget forudindfattede ift. det de omsatte vores empiri til. Jeg kunne ikke 

genkende de indsigter de præsenterede. Oplevede, at projektledelsen blev forført at 

DesignIt og lidt lod dem styre /overtage ledelsen. Det har været det mest 

problematiske. Konsulentfirmaerne er afhængige af, at processen lykkes, og derfor 

forstyrrer de ikke de rigtige steder. DesignIt har ikke lavet innovation, men tilpassede 

forstyrrelser. Dér er det kørt at sporet. Irriterende at der skulle tages hensyn til én 

designpersons personlige forhold ift. indsats. 

-Er helt uenig i ovenstående, ser at vores projektledelse også har truffet nogle 

beslutninger i samarbejde med DesignIt, beslutninger som vi måske også var uenige i. 

-Jeg kan godt genkende indsigterne, de er ikke skabt på forkerte grundlad, men på for 

spinkle grundlag. 

tid på at kondensere 240 indsigter til 25. 
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Bilag 11 Spørgeskema-evaluering Borgere 

1.0. Beskriv hvordan du oplevede modtagelsen den første uge i 

Borgerens Plan? 

 Den var utrolig god, der var en god stemning, og god gruppe fordeling der var med til 
at gøre at jeg følte mig tryg fra dag 1 

 god 

 Rigtig god. Jeg følte mig ventet og man var interesseret i mit bidrag til processen. 
 det var en meget positiv oplevelse, alle var meget venlige og engageret, så det var en 

rar fornemmelse 
 imødekommende 

1.1. Beskriv hvordan det har fungeret at være inviteret til at deltage 

3 halve dage om ugen (i de blå uger) på Holbæk Seminarium? 

 jeg syntes at det har fungeret rigtig fint, da det ikke har været for meget i forhold til 
min sygdom. og der har været en klar og tydelig kommunikation omkring at vores 
helbred er i høj sæde, så har man haft brug for en fridag så har der også været plads 
til det. 

 mangle lidt om hvad der forgik i de andre uger 

 Det har været fint. Der manglede en orientering så man kunne følge med efter fravær 
 det var da rart at blive inviteret, mmen problemer hjemme gjorde det umuligt at 

deltage så meget. 
 Det har fungeret fint, men man kunne godt overveje, ved et ligende projekt, at 

borgerene var med flere dage pr. uge 

1.2. Hvor mange dage i ugen har du i gennemsnit deltaget på 

Holbæk Seminarium? (sæt ét kryds) 

 

1.3. Har den tid du har deltaget i projektet været: (sæt ét kryds) 
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2.0. Beskriv hvordan samarbejdet med de andre borgere har 

fungeret? 

 der har været en rigtig god dynamik, imellem os borgere. det at vi stille og roligt blev 
præsenteret til hinanden har været med til at der hurtigt kom en tillid mellem os 
borgere 

 Rigtig godt 
 rigtig godt. Det er fantastisk at mærke dn omsorg der opstår, når mennesker kommer i 

samme kritiske situation (uanset hvad de fejler) 
 jeg synes at samarbejdet med andre borgere har været lidt akavet, fordi alle havde så 

forskellige baggrunde 
 Super fint 

2.1. Beskriv hvordan samarbejdet med medarbejderne har 

fungeret? 

 medarbejderne har fra dag 1, virkelig virket oprigtige og nysgerrige på os borgere, 

uanset sygdom og personlighed, så stort kompliment til deres engagement omkring os 
borgere, og samtidig har der været god plads til gode debatter hvor jeg føler at vi er 
blevet hørt. 

 Rigtig godt 
 rigtig godt. De var lydhører overfor vores synspunkter men havde naturligvis også 

deres egen dagsorden 
 samarbejdet med medarbejderne har været utroligt givende,netop fordi der blev lyttet 

til det den enkelte sagde, og jeg havde  en fornemmelse af at der blev lyttet positivt. 
 Det har også fungeret godt 

2.2. Beskriv hvordan samarbejdet med projektgruppen (Rikke, Eva, 

Anette Kristensen, Annika) har fungeret? 

 det har virkelig været perfekt. der har altid været plads til mig og mine følelser og 
bekymringer. 

 skønt 

 rigtig godt. Fin service 
 projektgruppen arbejdede utroligt professionelt, og alle var meget lyttende og venlige. 
 Kunne ikke være bedre. 

Man burde overveje at gøre det team til mentorer, for andre i Regionen, når det 
handler om borgerindragelse. 

3.0. Beskriv hvordan samarbejdet med Designit (deltaget i første 

del af projektet) har fungeret? 

 jeg føler ikke rigtig, at de kom med en engagement der matchede os andres, men de 
skal dog have ros for den første dag hvor det kun var os borgere der sad og snakkede 
om vores forløb og meninger, dette var også med til at vi i selve borger gruppen, lærte 
hinanden at kende, så positivt omkring det. 

 ok 

 Jeg jag ikke rigtig nogen kommentar til det 

 det har jeg ikke deltaget i 
 Det fungerede 

3.1. Beskriv hvordan samarbejdet med ’Is it a bird’ (internt kaldet 

’fuglene’) har fungeret (deltaget i den sidste del af projektet)? 

 det var et perfekt tidspunkt at de kom en i processen fra sidelinjen. de kom med et 
åbent sind og en rigtig god nysgerrighed, og et engagement som jeg sjældent har set, 
så syns det har været rigtig godt. 

 ok 
 som med Desigin. Jeg syntes ikke jeg har været inddraget i samarbejdet. Jeg er 

positivt overrasket over, hvor langt man er kommet med udviklingen at et system. 
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 det synes jeg var lidt kaotisk, alting gik så hurtigt, og det var jo lettere for personalet, 

som jo var trods alt var de "indforståede" det var ikke så nemt at følge med i. 
 Super godt, de var til forskel fra Designit, 100% engageret, i både borgere og 

medarbejdere. Super Proffer. 

4.0. Beskriv hvilken rolle du har oplevet at have haft i projektet?  

 jeg syntes personligt at jeg har haft en rolle, hvor jeg via mit engagement har kunnet 

hjælpe andre borgere der ikke har været der lige så meget som jeg selv, har kunnet få 
en forståelse omkring hvad de er gået klip af i deres fravær.  
samtidig har jeg følelsen af at jeg har kunnet bidrage konstruktivt til projektet, via det 
tillids rum der var skabt af ledelsen. 

 borger 
 Min rolle har været, at medvirke til, at vi som borgere får et redskab til lettere at få et 

overblik og at vi får de nødvendige informationer mere systematisk. Det er ikke alt 

sammen helt lykkedes. 
 jeg ved ikke hvad min rolle har været, der blev da lyttet til hvad jeg sagde, men nogen 

egentlig rolle har jeg ikke opfattet at have haft. 
 Med besluttende i en stor del af projektet. 

4.1. Med udgangspunkt i den rolle du mener du har haft, beskriv 

gerne 3-5 ting du mener du har bidraget med i projektet og som du 

mener er vigtige for projektet. (sæt flere kryds og uddyb) 

 

4.1. Med udgangspunkt i den rolle du mener du har haft, beskriv 

gerne 3-5 ting du mener du har bidraget med i projektet og som du 

mener er vigtige for projektet. (sæt flere kryds og uddyb) - 1.  

 mine egne erfaringer 
 min historie 
 videregivelse af information om de ting som har givet mig unødvendige udfordringer 

ifbm. min sygdom 
 Egen erfaringer 

4.1. Med udgangspunkt i den rolle du mener du har haft, beskriv 

gerne 3-5 ting du mener du har bidraget med i projektet og som du 

mener er vigtige for projektet. (sæt flere kryds og uddyb) - 2.  

 en personlig udvikling der har været med til at åbne nogle øjne for de forskellige 
medarbejdere 

 gøre opmærksom på, hvordan systemet behandler borgeren. 
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4.1. Med udgangspunkt i den rolle du mener du har haft, beskriv 

gerne 3-5 ting du mener du har bidraget med i projektet og som du 

mener er vigtige for projektet. (sæt flere kryds og uddyb) - 3.  

 godt humør 

 giver input om, hvad jeg mangler i systemet. (sikkerhed for relevant info 

4.1. Med udgangspunkt i den rolle du mener du har haft, beskriv 

gerne 3-5 ting du mener du har bidraget med i projektet og som du 

mener er vigtige for projektet. (sæt flere kryds og uddyb) - 4.  

 åbent sind 
 . 

4.1. Med udgangspunkt i den rolle du mener du har haft, beskriv 

gerne 3-5 ting du mener du har bidraget med i projektet og som du 

mener er vigtige for projektet. (sæt flere kryds og uddyb) - 5.  

 innovativ tanke gang 
 . 

5.0. Beskriv hvad der har været særligt svært i de uger du har 

deltaget?  

 at kommunikere med de medarbejdere der ikke har haft med psykisk syge at gøre i 
deres daglig dag, her har det været svært at forklare sig på en forståelig måde, men i 
samme åndedrag skal det siges at det har været med til at jeg er blevet en stærkere 
kommunikator. 

 ikke noget 
 Det har været svært at se, hvordan nogle af mine vigtigste ønsker blev sorteret fra. 

Det er forståligt at der kan være udfordringer med a få det med, så jeg håber at der 
senere kan videreudvikles på det. Her tænker jeg især på nem info om tilbud og 
kontakter. 

 Ville gerne have deltaget mere. 

5.1. Har du nogle gode råd til hvad vi bør gøre anderledes i næste 

projekt.  

 måske en mere mål søgende indstilling omkring de borgere der skal være med, så man 
er sikker på at alle borgere føler at de bliver hørt og har noget at skulle have sagt 

 nej 
 nej 
 Mere borger inddragelse 

6.0. Beskriv hvad har fungeret særligt godt I de uger du har 

deltaget?  

 der var skabt en rigtig god dynamik i hele gruppen som gjorde at man kunne diskutere 
spørge og være uenige uden at det fik andre til at se ned på en bagefter. samtidigmed 
at jeg virkelig syntes at vores frokoster har været rigtig gode så der har været plads til 
at lære folk at kende i stedet for kun at snakke BP. men selv humøret og energien fra 

leder gruppen har været rigtig god 
 det hele 
 De mindre grupper og definerede opgaver har været en effektiv måde, at komme rundt 

om opgaverne. Det inspirerer til engagement når opgave fra start er helt åben - men 
giver selvfølgelig også frustrationer når projektet skal ned gennem en tragt for at blive 
realistisk. 
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 Det hele 

6.1. Har du gode råd til hvad der ikke må ændres næste gang (fordi 

det fungerede godt denne gang). (sæt flere kryds og uddyb) 

 når man arbejder med syge borgere, tror jeg at det virkelig er vigtigt at borgerne 
kommer til at føle sig godt tilpas fra dag 1. og der syntes jeg at den gruppe inddeling 

som der var i starten var med til det, så det må man for alt i verden ikke ændre 
 nej 
 Den tætte kontaktperson til borgeren. små grupper på tværs. 
 Teamet omkring projektet. Da de har en helt unik tilgang til de borger indraget. 

7.0. Beskriv hvordan deltagelsen i Borgerens Plan har påvirket dig 

personligt (fx i forhold til dit humør, din psyke, din 

helbredstilstand, din personlige udvikling)? (sæt ét kryds) 

 

7.0. Beskriv hvordan deltagelsen i Borgerens Plan har påvirket dig 

personligt (fx i forhold til dit humør, din psyke, din 

helbredstilstand, din personlige udvikling)? (sæt ét kryds) - Det har 

påvirket mig positiv: beskriv 

 i takt med at jeg fik et et formål med livet og en følelse af at jeg kunne gøre en forskel, 

har virkelig løftet mig ud af den depression jeg var i da vi startede op. så det har 
virkelig hjulpet på min personlige udvikling, så rigtig meget bedre omkring min 
helbredstilstand 

 mulighed for at gøre nytte og påvirke fremtiden positivt har givet mig glæde. 

 Er blevet taget alvorligt, jeg blev mødt der hvor jeg var og udfra hvordan jeg havde 
det. Et super positivt lederteam 

7.0. Beskriv hvordan deltagelsen i Borgerens Plan har påvirket dig 

personligt (fx i forhold til dit humør, din psyke, din 

helbredstilstand, din personlige udvikling)? (sæt ét kryds) - Det har 

påvirket negativt: beskriv 

 

7.1. Har du lært noget af at deltage i Borgerens Plan? (sæt ét kryds) 
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7.1. Har du lært noget af at deltage i Borgerens Plan? (sæt ét kryds) 

- Jeg har lært noget, beskriv gerne hvad i feltet nedenfor 

 jeg har lært at snakke med mange forskellige mennesker, som har været med til at 
gøre mig til en stærk kommunikator som virkeligt kan bruges i resten af mit liv 

 Jeg har lært noget om de udfordringer, som de forskellige aktører har i deres arbejde 

 At det gør en forskel, om borgere er indraget eller ej. 

8.0. Hvordan er din samlede oplevelse af at deltage i Borgerens 

Plan? (sæt ét kryds) 

 

I feltet her, har du mulighed for at uddybe dit svar 

 der har været plads til mig og mine særheder :) 
 Hele lederteamet, har gjort den store forskel. At de næsten virkede som, 

medarbejderene var castet, til projektet. Hele samspillet var godt. 

8.1. Vil du anbefale at borgere fremover inddrages i projekter på 

denne måde? (sæt kryds og uddyb) 

 

8.1. Vil du anbefale at borgere fremover inddrages i projekter på 

denne måde? (sæt kryds og uddyb) - Ja, fordi 

 det er vigtigt at, få nogle inputs til vores sundhedssytem fra nogle der ikke er hæmmet 

af et partisk syn på sundssektoren 
 det er vigtig 
 det er vigtigt, at vi er med til at tage ansvar for vores egen situation. 
 Det gør en kæmpe forskel, på udfaldet af produktet 

8.1. Vil du anbefale at borgere fremover inddrages i projekter på 

denne måde? (sæt kryds og uddyb) - Nej, fordi 

 

8.1. Vil du anbefale at borgere fremover inddrages i projekter på 

denne måde? (sæt kryds og uddyb) - Måske, fordi 
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8.2. Har du andet på hjertet som du ønsker at dele med os? 

 Tak for den gang, har virkelig været lærerigt 

 Jeg vil gerne deltage i andre projekter, ikke kun som "syg" borger. men som borger i 
det hele taget. Det er spændende, at være med til at påvirke direkte. Jeg vil også 
gerne opfordre til opfølgning, således at det bliver muligt at følge værdien af arbejdet. 

 At hele lederteamet omkring Borgerens Plan, for en særlig anerkendelse for deres 

måde at håndetere projektet på, for deres måde at håndtere de enkelte borgere på, så 
men følte sig som en helhed og derved gav en øget motivation for deltagelsen i 
projektet. 

Samlet status 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


