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Abstract 

This master thesis investigates whether the Creative Problem Solving framework, 

allows for aspects relevant to creativity and culture, to be incorporated in a change 

process. Through an analysis of the project Innovativ Patientinddragelse based on 

empirical data gathered through observations and semi-structured interviews this 

master thesis sets out to examine how the concept of creativity can be meaningfully 

incorporated in an institution where risk-minimizing and standard processes are 

necessary to legitimate organizational behavior. 

The master thesis examines the concepts of climate, culture and motivation and 

their relevance in the creative process, alongside the aspect of sustaining change, 

and incorporating creativity tools in the everyday life of the organization. 

Through an examination of the creative process as a single session, the thesis sets 

out to examine relevant aspects to consider when designing and planning creative 

processes aiming at facilitating change in an organization. 
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1. Indledning	
”Vi har lavet en patientforløbsbeskrivelse. Den hjælper os dagligt til at optimere alle arbejdsgange 

og har fokus på organisatorisk og sundhedsfaglig kvalitet. Men den patientoplevede kvalitet har vi 

ikke tidligere undersøgt, så reelt set ved vi ikke, hvordan patienterne oplever de optimeringer, vi 

sætter i værk.”   

Citatet stammer fra Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, og beskriver baggrunden for 

igangsættelsen af projektet Innovativ Patientinddragelse (IPI), som danner empirisk baggrund for 

nærværende speciale. Personen bag citatet er en sygeplejerske på Herlev Hospitals Brystkirurgisk 

Afdeling F (herefter Afdeling F), og det patientforløb hun henviser til, er en standardbeskrivelse af 

et patientforløb for kvinder med brystkræft. Denne patientforløbsbeskrivelse er udarbejdet i 

Afdeling F, ud fra et ønske om at levere det bedst mulige patientforløb på Afdeling F. Denne 

patientforløbsbeskrivelse sikrede Afdeling F Region Hovedstadens Kvalitetspris i 20091.  

Tilrettelæggelse af IPI-projektet, er foretaget af Louise, Innovationskonsulent hos Center for 

Sundhedsinnovation (herefter CSI). Louise har som projektleder på IPI projektet tilrettelagt 

projektet ud fra frameworket for Creative Problem Solving (CPS). Ønsket er at give det 

sygehusfaglige personale (herefter klinikerne2) mulighed for at løse problemer på en kreativ måde i 

deres daglige arbejde. Dette ses som værende væsentligt, idet der stilles stadig flere krav til 

Afdeling F fra f.eks. patienter. (www.centerforsundhedsinnovation.dk). Til dette formål udarbejdes 

en ”værktøjskasse3”, som Afdeling F kan anvende i dagligdagen til at løse problemer kreativt og 

anderledes.  Dette er den officielle målsætning for projektet, og beskrevet i alt 

informationsmateriale om projektet.  

Lederen af IPI-projektet, Louise, giver dog udtryk for en anden og mere uofficiel målsætning: ”(…) 

jeg kigger bare på den organisatoriske udvikling, det er det der er vores fokus ikk’, at det er den 

(organisationen, red.), der skal ændres, og der skal en kultur, altså et middel til at nå den ændring, 

og lave en omstillingsparat organisation.” (I1;19:1). Som forklaring på udtrykket en 

omstillingsparat organisation benytter hun en metafor og fortæller ”(…) det er jo ikke en pølsefabrik 

                                                            
1 www.herlevhospital.dk 

2 Denne betegnelse er hentet i feltet. Projektlederen Louise referer således til hele faggruppen som klinikere. 

3 Tanken bag værktøjskassen, samt indholdet I denne uddybes nærmere i analysen i afsnit XX 
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det her (…)” (I6;21:27). Det, Louise påpeger med denne metafor, er, at brugen af standardforløb i 

brystkræftbehandlingen4 mangler et fokus på forskelligheden af de patienter, som kommer ind i 

disse forløb ”(…) altså vi har de her standardprocesser, og så får vi noget, som ikke altid følger de 

her standardprocesser (…) det skal være alle mulige slags dyr, det her maskineri skal kunne tage” 

(I6;22:18). Louise efterspørger dermed, at klinikerne udviser mere forståelse for den enkelte 

situation og patient, og løser problemerne ud fra enkeltstående tilfælde frem for ud fra ens 

standardforløb. 

Louises ønske om at forandre kulturen på Afdeling F udtrykker hun ikke direkte over for klinikerne 

fordi: ”Nej det (pause) interesserer dem ikke.” (I1;21:32) og ”(…) de vil gerne blive klogere på 

deres patienter, for det er, det det handler om, og så vil de gerne lære at omsætte den viden til noget 

konkret. Punktum.” (I1;22:9). Grunden til hvorfor, en kulturforandring ikke italesættes som 

formålet med IPI projektet, forklarer Louise ved”(…)hvis man taler om kulturforandring, så 

kritiserer du også, så er der noget, der ikke er godt nok (…) kulturforandring er lidt negativt, fordi 

det er noget med, at man ikke er indstillet på den rigtige måde (…)” (I1;22:1). 

Ovenstående udsagn fra IPI- projektlederen, Louise, vakte min nysgerrighed, i forhold til at arbejde 

med kreativitet og i sygehusvæsenet. Projektlederen, Louise, ønsker altså gennem et struktureret 

projekt, som er tilrettelagt ud fra CPS-tilgangen, at forandre kulturen i Afdeling F. Dette skal ske 

gennem træning i metoder til medarbejderdreven innovation (værktøjskassen), med fokus på 

patientinddragelse, og håbet er, at dette i sig selv vil føre til en kulturforandring, som er det 

egentlige formål med IPI-projektet. 

Med mit udgangspunktet i en sociokulturel forståelse for kreativitet, er Louises betragtninger om 

kultur væsentlige og interessante, idet både kultur og klima har indflydelse på muligheden for at 

arbejde med kreativ problemløsning i organisatoriske kontekster. Spørgsmålet er dog, hvilken 

forståelse af kulturen Louise har, og hvilke konsekvenser dette har haft for tilrettelæggelsen af 

projektet. Udover en undersøgelse af dette, anser jeg det også som værende relevant at inddrage 

klinikernes forståelse; hvordan oplever de den kreative proces, og på hvilken måde giver det 

kreative arbejde mening hos dem? Endelig finder jeg det interessant at undersøge, om Louises 

tilrettelæggelse af den kreative proces har medført nogle begrænsninger for opfyldelsen af 

målsætningen om en kulturforandring. 

                                                            
4 ”Patientforløbsbeskrivelse” som Afdeling F selv har udviklet og modtaget en kvalitetspris for. 
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1.1. Problemformulering	
Med udgangspunkt i at Louise ønsker en kulturforandring og at denne skal opnås gennem en 

anvendelse af værktøjskassen opbygget ud fra CPS tilgangen, lyder specialet problemformulering 

således:  

Kan man tilrettelægge en CPS proces, som tager højde for kreativitets relevante faktorer, og kultur 

elementer, når den kreative proces anskues som forandringsforløb?  

Dette anskueliggøres empirisk gennem Afdeling F’s deltagelse i IPI projektet, ved at undersøge 

følgende delspørgsmål:   

‐ Hvilke perspektiver findes der på kreativitet og udvikling blandt deltagerne i processen, og 

hvilke konsekvenser har det for forløbet? 

‐ Hvordan giver det mening at tale om kultur i feltet og på hvilken måde kan kulturen 

ændres?  

‐ Hvordan giver det mening at arbejde med kreativ problemløsning i klinikernes hverdag? 

‐ I hvilket omfang muliggør en anvendelse af CPS tilgangen en forandring af kulturen, hen 

imod anvendelsen af kreativ problemløsning i hverdagen hos Afdeling F? 
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2. Disposition	for	specialet	
Jeg ønsker altså at undersøge om der kan skabes en kulturforandring i Afdeling F gennem brugen af 

CPS tilgangen. Der findes i projektet mange forskellige forståelser af både formål og fokus, og 

disse bør medtænkes, i en forandringssituation som denne. Dermed er formålet med specialet også, 

at belyse de forskellige forståelser, så disse aktivt kan anvendes fremadrettet i projektet. 

 Indledningsvist vil jeg redegøre dybere for Projektet Innovativ Patientinddragelse. 

Her uddybes projektets formål, omfang og deltagere, for at skabe større forståelse for specialets 

empiriske grundlag. Herefter afgrænser jeg specialet både teoretisk og empirisk, og på baggrund af 

dette foretager jeg specialets begrebsafklaring for at indkredse relevante begreber.  

Herefter redegør jeg for de forforståelser og videnskabsteoretiske refleksioner, specialet bygger på 

for at skabe en ramme om undersøgelsen af feltet. Dette fører over i en redegørelse af min 

analysetilgang, hvor jeg fastslår de vilkår, min analyse bygger på. Her redegør jeg for 

diskursbegrebet som ramme og min hermeneutiske tilgang, der gør, at specialets akkumulerede 

viden er skabt i samspillet mellem empiri og teori. Eftersom jeg i specialet ønsker at forstå de 

forskellige diskurser og forståelser, deltagerne bringer med ind i feltet, har jeg valgt at gøre brug af 

deltagernes narrativer, hvorfor narrativ teori også uddybes i dette afsnit. 

Herefter redegør jeg for, hvordan jeg har indsamlet disse narrativer i feltet, i mit afsnit om 

undersøgelsesdesign. Her redegør jeg for min adgang til feltet og begrunder mit valg af kvalitativ 

metode til dataindsamling.  

Herefter følger min redegørelse for den teori, som jeg har benyttet mig af i analysen. I det 

teoretiske fundament tager jeg udgangspunkt i et sociokulturelt perspektiv på kreativitet, da denne 

tilgang inddrager forskellige elementer, som kan have indflydelse på kreativitet. Denne tilgang 

anvendes som baggrund for hvad og hvor kreativitet er, og denne suppleres med CPS tilgangen, 

som tilbyder en ramme for faciliteringen af kreativiteten. Derudover inddrages der anden, for 

situationen relevant teori, med det formål at nuancere det empiriske felt. Jeg trækker i specialet på 

teori hentet fra institutionel teori, for at belyse det field Afdeling F befinder sig i, og Weicks (1995) 

sensemaking begreb inddrages for at skabe forståelse for de forskellige perspektiver i projektet. Ved 

at sammenholde de to tilgange, samt inddrage anden relevant teori, opnår jeg en bredere 

forståelsesramme at analysere feltet inden for. Endelig inddrages Appreciative Inquiry teorien, idet 
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denne rummer et syn på forandringer, som har relevans i konteksten, og tilbyder et langsigtet 

perspektiv på forandringer. 

Afslutningsvis vil jeg reflektere over specialets videnskabelighed, med udgangspunkt i kriterier om 

velartikuleret og interessant forskning. Den afslutningsvise refleksion rummer også en 

perspektivering af specialet.   
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3. Baggrund	for	IPI‐projektet	
CSI beskriver baggrunden for projektet således: ”Brystkræft er den mest almindelige form for kræft, 

og op mod 4000 kvinder får hvert år konstateret brystkræft. Samtidig er hospitalssektoren underlagt 

effektiviserings krav, og patienten efterspørger mere individuelle forløb. Dette skaber grobund for 

at arbejde mere systematisk med medarbejderdreven innovation.” 

(www.centerforsundhedsinnovation.dk) 

Overordnet skal projektet bidrage med: 

‐ ”Kompetenceudvikling af medarbejderne og ledelsen på de udvalgte afdelinger i forskellige 

kvalitative metoder (…) En generel model for medarbejderdreven innovation med fokus på 

patientinddragelse til brug på andre afdelinger, funderet på best-practice.” 

(www.centerforsundhedsinnovation.dk)      

3.1. IPI‐Projektet	
Projektet Innovativ Patientinddragelse (IPI) har overordnet til formål at udvikle, teste og 

implementere en systematisk medarbejderdreven innovationsproces. Denne systematiske proces 

samles i en fysisk værktøjskasse, som indeholder hjælpemidler af forskellig art til at drive kreative 

processer i hverdagen.  

Dermed er det mere specifikke formål med projektet, at ”(…) udvikle en værktøjskasse til at 

inddrage patienterne og udvælge og udvikle de områder, som patienterne finder centrale. Herunder 

kompetenceudvikle medarbejderne til selv at kunne indsamle og omsætte patientbehovene til 

nyskabende løsninger på deres afdelinger – selv i en hektisk hverdag.” (Toft og Ruff, 2011:38).  

I projektet deltager tre brystkirurgiske afdelinger5, projektlederen fra CSI, Louise, Enheden for 

Brugerundersøgelser (Region Hovedstaden) deltager og bidrager med erfaringer om kvalitative og 

kvantitative undersøgelser til kvalitetsforbedring, og endelig deltager Kræftens Bekæmpelses 

Kvalitetsafdeling for at repræsentere patientvinklen gennem såkaldte Baseline målinger blandt 

patienter og pårørende6 (www.centerforsundhedsinnovation.dk). Projektet er finansieret af 

Erhvervs- og Byggestyrelsen.  

                                                            
5 Som det fremgår vil specialet have fokus på én af disse brystkirurgiske afdelinger. Dette valg uddybes nærmere i 

afsnit 4.1. om specialets afgrænsning. 

6 Se bilag 1, for projektorganisering 
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Projektforløbet er designet af CSI og inddelt i syv faser:     

Figur 1, IPI-projekts forløb 

Baselinemåling 

Baselinemåling 
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4. Afgrænsning	i	specialet	
Der findes i litteraturen mange perspektiver og tilgange til kreativitet. Specialet har med 

udgangspunkt i Mooneys (1963) 4 P-model indkredset sit fokusområde. De fire optikker i 4 P-

modellen tilbyder hver deres tilgang og forståelse af kreativitet, henholdsvis; Person, Process, 

Product og Press (Ibid.) 

 Eftersom begrebet kultur har en central fokus i specialet, vil jeg beskæftige mig med 

Press. Dette perspektiv rummer de kontekstuelle faktorer og kulturelle omstændigheder, og vil give 

mig et udgangspunkt for at tale om udvikling og forandring af kulturen i forbindelse med IPI-

projektet. Specialet har dog ikke til formål at foretage en egentlig kulturanalyse, men derimod at 

afdække elementer af kulturen, som har betydning i IPI-projektet. Derved anvendes 

kulturbegreberne kun med det formål at øge forståelsen for Afdeling F.   

I forlængelse af dette er det også relevant at inddrage Process, idet CSI gennem facilitering af 

kreative processer ønsker at skabe en kulturforandring. Specialet har dermed også til formål at 

undersøge hvorledes CPS-tilgangen kan udvikle og forandre en kultur, når tilgangen anvendes som 

faciliteringsværktøj i proceskonsultation.   

Endelig inddrages Product i det omfang, at en kulturforandring er formålet med Process. CSI 

ønsker gennem den kreative tilgang til problemløsning at forandre kulturen, og denne forandring er 

dermed det endelige Product af projektet.    

Det sidste aspekt, person, berøres kun kort i specialet, idet jeg inddrager aspektet som en implicit 

del af både kulturen og den kreative proces. Dette betyder, at den individuelle kreative proces, der 

foregår mentalt i individet, ikke uddybes i specialet, idet fokus er på den fælles kreative proces.    

4.1. Empirisk	afgrænsning:	Afdeling	F		
Specialet har en empirisk afgrænsning i forhold til inddragelse af aktører fra projektet, idet jeg har 

fundet det relevant at fokusere på én af de tre brystkirurgiske afdelinger i projektet. Valget om kun 

at inddrage Afdeling F bunder i, at de har været medinitiativtagere på projektet. Dette betyder at 

Afdeling F har taget del i planlægningen af IPI-projektet, hvorimod de andre brystkirurgiske 

afdelinger i projektet er udvalgt til at deltage efter opstart.  

Min empiriske afgrænsning et ønske om at opnå en dybere forståelse for de indledende tanker 

omkring projektet og dettes formål. Samtidig ønsker jeg gennem specialet at få en forståelse for 
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hvordan IPI-projektet forstås og fortolkes, både fra CSI’s perspektiv og fra et kliniker perspektiv. 

For at opnå muligheden for en dyb forståelse, har jeg valgt at indskrænke mit empiriske fokus.    

4.2. Begrebsafklaring	
De centrale begreber i specialet er kreativitet, kultur og forandring. For at sikre konsistens i 

specialet defineres begreberne herunder. 

4.2.1. Kreativitet	vs.	Innovation	
Kreativitet som aktivt forskningsområde inden for psykologien tager sit udgangspunkt i 1950’erne 

med Dr. J.P. Guilford som foregangsmand inden for det personlighedspsykologiske felt. (Sawyer, 

2006.) 

Efterfølgende har forskerne tilført forskningsfeltet mange perspektiver, herunder kognitive (Finke et 

al., 1992) og sociologiske perspektiver (Amabile, 1996).    

Der findes dermed flere perspektiver på kreativitet og dermed flere definitioner af kreativitet, alt 

efter tilgangen. Specialet tager udgangspunkt i den bredt anerkendte definition hos Amabile (1996): 

”(…) we define creativity as the production of novel and useful ideas in any domain.” (Ibid.:2)  

Denne overordnede definition på kreativitet, har jeg valgt at uddybe, idet kreativitet i nærværende 

speciale står i sammenhæng med en organisatorisk kontekst. Fisher og Amabile (2009) foreslår 

følgende definition på organisatorisk kreativitet: 

 ”(…) the production of ideas for novel and appropriate (useful and valuable) products, services, 

processes or strategies in an organization.” (Ibid.:13) 

At en idé er novel og appropriate, henviser til, at en idé skal fungere som en løsning på en given 

udfordring eller et problem (Sawyer, 2006). Idéen skal give en ny og brugbar løsning, og dermed 

handler kreativitet helt grundlæggende om at forandre. Det nye repræsenteres ved måden at anskue 

muligheden/problemet på, samt ved løsningerne der genereres, og det brugbare henviser til, at 

idéerne der genereres skal kunne anvendes og implementeres (Hicks, 2004). Endelig påpeger 

Amabile (1983), at løsningen eller produktet kun kan defineres som kreativt, hvis eksperter i det 

pågældende domæne er enige om, at løsningen/produktet er brugbart (appropriate). ”If creativity 

can’t be defined without appropriateness, and appropriateness can only be defined by the people 

working in a domain, then the definition of creativity is fundamentally and unavoidable social.” 

(Sawyer, 2006:122).   
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I litteraturen om organisatorisk kreativitet, er megen fokus på innovationsbegrebet, som ofte 

anvendes enten i stedet for eller som lig med kreativitet (f.eks. Digmann et al., 2006). Men der er al 

mulig grund til at skelne mellem begreberne. I nærværende speciale er definitionen af innovation 

også hentet hos Amabile (1996):  

”We define innovation as the successful implementation of creative ideas within an organization.” 

(Ibid.:2).  

Amabilies (1996) definition af innovation kan yderligere uddybes til at indeholde en definition af, 

hvad ”succesfuld implementering” bør indeholde i en organisatorisk kontekst. Digmann et al. 

(2006) argumenterer for, at innovation; ”(…) er idéer omsat til bedre praksis (…).” (Ibid.:12.) 

Sammenfattende handler kreativitet om at fremkomme med nye idéer i forbindelse med forestående 

muligheder eller problemer, som efterfølgende socialt skal accepteres som værende brugbare. 

Innovation handler dermed om, at de idéer som accepteres som nye og brugbare, efterfølgende 

implementeres i organisationen, og skaber en bedre praksis. Kreativitet og innovation handler 

dermed per definition om forandring af den nuværende situation (Woodman, 2008).   

4.2.2. Kultur,	klima	og	forandringer	
Kulturbegrebet tilstræber at forstå, hvordan organisationers særpræg skabes, udvikles og 

vedligeholdes af de mennesker, der befolker organisationen (Schultz, 2006).  Kultur henviser til 

socialt konstruerede forståelser af verden, og organisationskultur er dermed det kollektive mønster 

af meningsdannelse, som skabes og udvikles i organisationer (Ibid.). 

”The climate evolves in the confrontation between the staff members and organizational realities; 

structures, policies, tasks, goals, strategies, leadership, resources, workload, technology, and staff 

characteristics.” (Ekvall og Ryhammer, 1999:303). 

 

Det organisatoriske klima er en del af kulturen i organisationen, manifesteret i form af normer, 

værdier og adfærd. Organisationens klima og kultur er stærkt forbundet gennem et 

afhængighedsforhold og gensidig indflydelse.  

Trods det dynamiske forhold mellem klima og kultur drages der i specialet et skel mellem disse, for 

at tydeliggøre hvor en intervention har mulighed for at forandre kulturen. Argumentet er, at 

individernes mentale kort over verden, skabes og opretholdes gennem enactment (Weick, 1995). 
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Denne enactment resulterer i en fælles skabt forståelse af verden, herunder meningsfulde udsagn og 

handlinger. En forandring af kultur vil derfor tage sit udgangspunkt i at skabe nye kort, og udvide 

fortolkningsskemaer for at skabe mulighed for flere meningsfulde udsagn og handlinger (Ibid.).        

   Kulturforandring er dermed en ændring af den mening, som 

organisationsmedlemmerne tillægger fænomener og ”(…) der skabes en ny fortolkningsramme for 

organisationens medlemmer, som bryder med den etablerede forståelse af ”verden ifølge vores 

organisation.” (Schultz, 2006:129). Ændringen af den fælles fortolkningsramme, vil påvirke det 

organisatoriske klima, og dermed bane vejen for ændringer af mere ”synlige” elementer, såsom 

strukturer og arbejdsprocesser. 
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5. Indgangsvinkel	til	undersøgelsen		
Jeg vil understående redegøre for egen tilgang til undersøgelsen, idet denne konkrete tilgang har 

haft konsekvenser for fokus i specialet og tilgangen til feltet. Derfor redegøres der herunder for, 

hvordan egen forforståelse og metateoretiske indgangsvinkel har påvirket specialets undersøgelse.  

5.1. Egen	forforståelse	
I kraft af min baggrund som psykologi- og økonomistuderende ved Copenhagen Business School 

benytter jeg mig af en art dobbelttydig viden inden for feltet kreativitet og innovation. Det 

erhvervsøkonomiske perspektiv har givet mig en forståelse for, at man kan undersøge og afdække 

en virkelighed. Gøres dette korrekt, kan man tilrettelægge en rationel arbejdsproces, som har til 

formål at inddrage kreativitet og innovation i arbejdsgange i sygehusvæsnet, og efterfølgende måle 

resultaterne af processen. Samtidig har mit samarbejde med CSI givet mig en forståelse for 

vigtigheden af at gøre teorier, processer og metoder anvendelige, så disse kan implementeres i 

sygehusvæsenet, hvilket ofte gøres gennem Best Practice tilgange. CSI har, i samarbejdet med mig, 

lagt stor vægt på netop pragmatik og anvendelighed som et kriterium for projektets succes.  

Samtidig har det psykologiske perspektiv i studiet givet en forståelse for, at individer ikke tænker 

og handler ens. Individer reagerer dermed ikke ens på rationelle arbejdsprocesser, som den 

beskrevet ovenfor. Individer fortolker situationer på forskellige måder, og øger dermed 

kompleksiteten og flertydigheden. På baggrund af dette, mener jeg ikke, at det er realistisk at tale 

om universelle processer og metoder i arbejdet med kreativitet og innovation i sygehusvæsenet. Min 

tilgang bliver derimod at kombinere perspektiverne, således at den kompleksitet og flertydighed 

individerne bringer ind i projektet, forstås og inddrages i projektet. Dette ses helt konkret i en 

analyse af narrativer, hvorigennem forskellige diskurser i projektet tydeliggøres med det formål at 

øge bevidstheden om forskelligheder. Endelig ses kombinationen af perspektiverne i analysen, hvor 

et alternativ syn på forandringer inddrages, for at belyse processer og perspektiver som IPI-projektet 

ikke berører direkte. 

5.2. Videnskabsteoretiske	refleksioner	
For at redegøre for egen forståelse i undersøgelsen og baggrunden for dens resultater, anser jeg det 

som væsentligt at beskrive de grundlæggende vilkår, der ligger forud for undersøgelsen. I det 

følgende afsnit redegøres der derfor for de videnskabsteoretiske vilkår, der undersøges ud fra og 

forklarer samt begrunder den betydning, vilkårene har haft for undersøgelsen og dens resultater.  
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I nærværende speciale antager jeg et konstruktivistisk ståsted i videnskabsteorien. På 

det generelle plan henviser konstruktivisme til, at fænomener er lokale og historisk variable (Collin, 

2003). Collin (2003) skriver: ”Konstruktivismens ærinde er netop at vise, at visse fænomener 

faktisk er konstruktioner, selvom få eller ingen indser det.” (Ibid.:12) Spørgsmålet er så, hvem der 

kan tilskrives at skabe disse konstruktioner af fænomener. Her vender specialet sig mod idéen om, 

at mennesket eller samfundet kan udpeges som konstruktør, og dermed er mit ståsted 

socialkonstruktivismen (Ibid.). 

 En socialkonstruktivistisk videnskabsteori betyder et fokus på iagttagelse og 

fortolkning, og viden er dermed en konstruktion foretaget i en bestemt social kontekst (Ibid.). At 

viden opstår på baggrund af fortolkning, betyder nødvendigvis en erkendelse af, at specialets 

anvendte teori har betydning for specialets konklusioner. Havde jeg valgt anderledes, ville 

specialets konklusioner muligvis være anderledes. Heri ligger erkendelsen af, at specialets 

konklusioner er et resultat af min subjektivitet, og er samtidig en fraskrivelse af en naiv forestilling 

om, at jeg kan afdække en endegyldig og replicerbar sandhed.       

 Det konstruktivistiske paradigme kritiseres ofte for at ”anything goes”7 og 

”virkeligheden er, som man siger den er” (Jørgensen og Philips, 2010). Denne radikale læsning af 

den konstruktivistiske position bygger på idealismen, hvor alt anses som værende en konstruktion.    

Med inspiration fra Collins (2003) finder jeg det derfor nødvendigt at drage et ontologisk skel 

mellem den fysiske og den sociale virkelighed som konstruerede (Ibid.). Der skelnes derfor i 

specialet, mellem det man kan kalde ontologisk objektive fænomener og ontologisk subjektive 

fænomener. Jeg erkender dermed den fysiske verdens eksistens som uafhængig af min subjektive 

fortolkning af denne. Skellet er med andre ord, at fænomener der kan tilhøre den fysiske verden, i 

dette perspektiv må anskues som objektive, mens fænomener tilhørende den sociale verden, kun kan 

forstås gennem subjektive fortolkninger (Ibid.).  

Med ovenstående skel mellem fænomener som ontologisk objektive og subjektive, befinder jeg mig 

derfor imellem de radikale yderpunkter; idealismen og realismen. Jeg erkender dermed den fysiske 

verden som værende, og den sociale verden som konstrueret. Dermed skal den sociale verden, 

erkendes gennem subjektive fortolkninger, og denne fortolkning er samtidig påvirket af den 

objektive fysiske verden. 
                                                            
7 Som hos relativismen, hvor virkeligheden er relativ i forhold til beskueren.  
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 Endelig skal det påpeges at jeg ikke indtager en ukritisk tilgang til 

socialkonstruktivismen, idet jeg anser et pragmatisk aspekt som værende nødvendigt at forholde sig 

til i forskning. Det pragmatiske aspekt i forhold til dette speciale betyder, at jeg forholder mig til, at 

min erkendelse af verden er en aktiv fortolkning, og dermed en handling som verden svarer tilbage 

på (Langergaard et al., 2006). Specialets samlede konklusion er dermed akkumuleret over tid, 

gennem interaktion med feltet, og fokus på kritisk at anvende det der er egnet i situationen. Dette 

ses konkret i specialet ved, at jeg, blandt andet inddrager elementer fra institutionel teori, 

sensemaking og kulturteori i forståelsen af Afdeling F. Denne tilgang åbner op for, at jeg kan 

fremlægge en mere nuanceret beskrivelse og fortolkning af Afdeling F som genstandsfelt, og som 

dermed kan opnå anvendelighed, idet der vil fremkomme elementer, man bør medtænke i projektet.  

Jeg erkender dermed, at mine samlede resultater vil være en konstruktion, og være baseret på min 

subjektive erkendelse, men jeg mener også, at det pragmatiske aspekt sikrer, at resultaterne vil være 

brugbare for Louise og CSI. 

Herunder gennemgås min tilgang til analysen, som vil være præget af mit videnskabsteoretiske 

standpunkt.  
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6. Analysetilgang	
Specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt har stor betydning for den analytiske ramme for 

specialet, idet fokus er på fortolkning af den sociale verden. Den analytiske ramme i specialet er 

opbygget gennem brugen af diskursbegrebet, som præsenteret hos Jørgensen og Philips (2010). De 

diskursive rammer skaber mulighed for analytisk at anskue den sociale kontekst, som influeret af 

forskellige anskuelser af verden, hvilket i specialet betyder CSI og klinikerne fra Afdeling F. De 

forskellige diskursive positioner i feltet tydeliggøres gennem brugen af narrativ teori.   

6.1. Diskurs	som	analysetilgang	
Diskursanalytiske tilgange trækker på strukturalistisk og poststrukturalistisk sprogfilosofi, som 

hævder, at vores adgang til virkeligheden altid går gennem sproget. Gennem sproget skaber 

individet repræsentationer af virkeligheden, som den ser ud for ham/hende (Jørgensen og Philips, 

2010). Dette betyder ikke, at den fysiske verden ikke findes, men blot at den kun får betydning 

gennem diskurs, hvilket sker ved, at individet sætter fænomener ind i en meningsgivende 

sammenhæng. Dermed kan fænomener tilskrives mange forskellige meninger alt efter diskurs. 

Dette fordi diskurs: ”(…) er en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden) 

på.” (Ibid.:9) 

Specialet trækker på to tilgange til diskurs. Diskurspsykologien har fokus på den nære 

”hverdagsdiskurs”, hvormed man kan undersøge det aktive sprogbrug i en bestemt kontekst. 

Eftersom specialet har til formål at inddrage forandring, kan denne tilgang ikke stå alene. 

Diskurspsykologien undersøger, hvordan sproget anvendes til at fremstille sig selv og verden på 

bestemte måder i en diskurs, og hvilke sociale konsekvenser dette har (Ibid.). Derfor indeholder 

diskurspsykologien ikke en konkret ramme for at undersøge forandringer. Her henter specialet 

perspektiver fra diskursteorien, som netop tager udgangspunkt i, at betydninger ikke kan endeligt 

fastlåses (Ibid.). Dermed er fokus på, hvordan forskellige diskurser kæmper om at indholdsudfylde 

tegn. Denne diskursive kamp rummer forandringen, idet betydnings-fikseringer og konventionelle 

opfattelser i en diskurs udfordres af andre diskurser (Ibid.). 

Diskurspsykologien stiller spørgsmålet: Hvordan er betydninger fikserede og naturaliserede på 

bestemte måder i givne sammenhænge? Med dette spørgsmål fremhæves et vigtigt element; at 

betydningsdannelse er en social proces. Denne betydning er indlejret i sproget, således at den 

subjektive virkelighed konstitueres gennem sproget. Udsagn fremsættes altid i en konkret 
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virkelighed med snævre grænser for, hvad der kan accepteres som meningsfuldt og meningsløst 

(Ibid.). Denne fremstilling af virkeligheden på én måde frem for andre mulige måder, gør samtidig 

visse handlinger relevante og andre utænkelige, og dermed er diskursen konstitutiv for det sociale.  

Diskursteorien kalder dette at udelukke andre betydninger. Diskursen etableres som en totalitet, 

hvor hvert tegn er entydigt fastlagt som moment gennem relationerne til andre tegn. Tegnene kan 

have mange andre betydninger, men dette udelukkes af etableringen af en diskurs. Diskurs er 

dermed en reduktion af muligheder i et forsøg på at skabe entydighed (Ibid.) Alle andre mulige 

betydninger eksisterer stadig og fæstnes i det diskursive felt, som et ”(…) reservoir af 

betydningstilskrivninger, som tegn har haft eller har i andre diskurser, men som ignoreres i den 

specifikke diskurs for at skabe entydighed.” (Ibid.:37).  

Dermed bliver det også relevant at sætte en ramme for de diskurser, der kæmper om at 

indholdsudfylde tegnene. Jørgensen og Philips (2010) foreslår brugen af en diskursorden8, som 

”(…) betegner (…) forskellige diskurser, der delvist dækker samme terræn, som de konkurrerer om 

at indholdsudfylde på hver deres måde.” (Ibid.:147). I nærværende speciale er en sådan 

diskursorden, ”innovation i sygehusvæsenet”, hvor to diskurser kæmper: en klinikerdiskurs 

(Afdeling F) og en konsulentdiskurs (Louise fra CSI), om at indholdsudfylde innovativ 

patientinddragelse.     

Tilsammen giver dette rammeværk mulighed for at gå ind i konkrete hverdagsdiskurser, og 

undersøge sproget som handlingsskabende, men samtidig inddrages de kampe der foregår i en 

diskursorden, og som kan føre til forandring af en diskurs.  

Jørgensen og Philips (2010) påpeger, at diskurs bør anses som et analytisk begreb, altså en ramme 

man som forsker lægger ned over sit felt, med udgangspunkt i de spørgsmål forskeren stiller. 

Specialets formål er at undersøge skabelsen af en kulturforandring gennem arbejde med kreativitet 

og innovation. Jeg ønsker derfor at forstå kultur, forandring og kreativitet og innovation i en 

bestemt kontekst med udgangspunkt i teoretisk fundament.  

6.2. Hermeneutikken	som	vilkår	
Forståelses- og fortolkningsprocessen er en cirkulær proces, hvor akkumuleret viden skabes i 

samspil mellem teori og empiri, den såkaldte hermeneutiske cirkel. Fortolkninger og forståelse 

                                                            
8 Begrebet er hentet hos Faircloughs kritiske diskursanalyse.  
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skaber en ny forståelse, som herved fører til en ny fortolkning, og så fremdeles. Analysen er med 

andre ord foretaget ud fra en hermeneutisk tilgang.  

Ordet hermeneutik stammer fra græsk og betyder at fortolke eller oversætte. Gulddal og Møller 

(2002) skriver at: ”Hermeneutikken er den filosofiske disciplin som undersøger og forklarer 

fortolkningen og forståelsen” (Ibid.:10) 

Analysen forholder sig hermeneutisk til feltet, hvilket betyder, at specialets forståelser og 

fortolkninger, tager udgangspunkt i feltets fortolkninger og forståelser. Wilhelm Diltheys er 

ophavsmand til hermeneutikken som filosofisk disciplin, og han anvender begrebet livsytringer om 

det, at individet konstant foretager fortolkninger af tekster, ytringer, vores medmennesker og deres 

meninger og handlinger (Christensen, 2005).  Det er disse fortolkninger i feltet, specialet forsøger at 

indkredse ved at fortolke på de forståelser, feltet giver udtryk for9.   

I moderne betydning oversættes hermeneutik til ”fortolkningskunst”, og er den videnskab, der 

beskæftiger sig med tekster (Gulddal og Møller, 2002), såsom kan være fortællinger (Christensen, 

2005).  

6.3. Narrativer	som	grundlag	for	forståelse	og	fortolkning	
Da jeg ønsker at forstå specifikke begreber i en bestemt praksis, kommer narrativiteten i spil. I den 

narrative tankegang arbejder man med meningsbegrebet, forstået som en rød tråd i fortællingen 

(Nielsen, 2004). Individer søger aktivt en mening med de begivenheder der sker omkring dem, 

hvilket sker igennem fortællinger. I organisationer vil man finde mange historier om en begivenhed, 

idet narrativer er personlige. De er individuelle fortællinger, som påvirkes af den omgivende sociale 

praksis. For at finde den tillagte mening med en begivenhed, skal man derfor lytte til de historier, 

der fortælles i organisationen. Disse historier står aldrig alene; de er altid en del af en bestemt 

kontekst hvori fortællingerne opstår (Ibid.).  

Fortællinger er dermed en del af helheden, konteksten, og disse påvirker indbyrdes hinanden. Vores 

fortællinger udspringer således af begivenheder i konteksten, som vi forsøger at skabe mening med.  

Det understreges ovenstående at sproget og sprogbruget er betinget af konteksten. Der er med andre 

ord et omgivende system for sproget, som opsætter rammer for hvad der berettes, og hvordan det 

                                                            
9 At specialet forholder sig hermeneutisk til feltet, indebærer, at mine fortolkninger tager udgangspunkt i egne 

erfaringer, følelser og forforståelser. Dette behandles dybere i min kvalitetsvurdering, se afsnit 12 
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berettes. Med bevidstheden om, at narrativer i organisationer kan bidrage til en forståelse af, hvilke 

historier der fortælles om bestemte begivenheder, og dermed hvilken mening disse begivenheder 

tillægges, bliver diskursbegrebet relevant. Det er således gennem narrativer, at specialet kan 

undersøge diskurser og kulturen. 
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7. Undersøgelsesdesign	
For at undersøge hvordan en kulturforandring kan skabes gennem arbejde med kreativitet, har jeg 

foretaget forskellige former for dataindsamling i feltet. Nærværende afsnit er en forklaring på, 

hvordan jeg har grebet dataindsamlingen an, samt hvilke overvejelser jeg har gjort mig i den 

forbindelse. Før denne udredning af dataindsamlingen kan finde sted, finder jeg det nødvendigt at 

beskrive min adgang til feltet, og ikke mindst hvilken indflydelse dette har haft for mit 

datamateriale.   

7.1. Adgang	til	feltet	
Specialet tog sit udgangspunkt i et ønske om at undersøge, hvordan man kan arbejde med kreativitet 

og innovation i sygehusvæsenet. I den forbindelse blev jeg bekendt med Region Hovedstadens 

etablering af CSI, og da deres arbejde netop tager udgangspunkt i udvikling af sygehusvæsenet, 

syntes det oplagt at samarbejde med dem. Jeg fik kontakt til IPI-projektlederen, Louise, og holdt en 

række indledende møder med hende, hvor vi talte om specialet sigte, mulighed for dataindsamling, 

mv.  

Kristiansen og Krogstrup (1999) hævder, at der allerede i disse adgangsforhandlinger forekommer 

megen information om det sociale system, der skal studeres. Louise gør på disse indledende møder 

meget ud af at fortælle om tidspres i projektet som en naturlig udløber af, at det er det offentlige 

sundhedsvæsen, projektet tager udgangspunkt i. På baggrund af, at klinikerne i projektet, ifølge 

Louise, er pressede i deres hverdag beder hun om, at min kontakt med klinikerne foregår gennem 

hende. Dette bunder i et ønske om ikke at øge presset på klinikerne mere end højst nødvendigt, og 

samtidig vil det sikre, at jeg ikke spilder tid, i forhold til hvad der praktisk er muligt. I mine noter 

fra disse første møder har jeg flere gange noteret, at jeg oplever, at Louise har et behov for at 

skærme eller beskytte klinikerne, og denne ankomsterfaring (Ibid.) følger mig gennem resten af min 

tid i feltet. Udover denne beskyttelse af klinikerne, gør Louise også meget ud af at fortælle, at det 

relevante i vores samarbejde om specialet er i forhold til udbredelse af projektet efter endt 

projektforløb. Louise benævner dette implementeringen af projektet, og beder mig overveje hvordan 

denne kan forløbe bedst muligt.  

 Om sådanne ankomsterfaringer, skriver Kristiansen og Krogstrup (1999), at forskeren 

skal være opmærksom på gatekeeperens forsøg på manipulation, og tage højde for dette i 

dataindsamlingen. I afsnit 7.2., om valg af metoder, uddyber jeg, hvordan jeg har forholdt mig til 
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denne indstilling fra Louise, og endelig vil jeg i afsnit 12 reflektere over hvilke konsekvenser dette 

har haft for specialet.     

 Louise fungerer dermed som gatekeeper i min adgang til feltet (Ibid.), ikke bare i 

forhold til CSI, men også i forhold til klinikerne i Afdeling F. Dette har haft en væsentlig betydning 

for specialet. Dels har jeg ikke haft fri adgang til data, og al kontakt med klinikerne skulle gå 

gennem Louise.  

Ovenstående redegør for min adgang til IPI-projektet overordnet, men jeg finder det også relevant 

at redegøre for min adgang til klinikerne og Afdeling F.  

7.1.1. Mødet	med	klinikerne	
Mit første møde med klinikerne fandt sted på Temadagen i Herlev. Forinden mødet modtog jeg en 

e-mail fra Louise, hvor hun blandt andet skriver ”(…) det, at der kommer eksterne, kan opfattes 

negativt. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi eksterne ikke tager for meget taletid og fokus fra 

klinikerne, men bidrager til, at de selv tænker kreativt, og vender deres afdeling på hovedet. I skal 

derfor være ydmyge, men naturligvis bidrage (…)” (Bilag 2)  

Kristiansen og Krogstrup (1999) peger på vigtigheden af, at man som forsker er opmærksom på 

regler og koder i sociale kontekster, og skriver at ”Det gælder altså både om at få adgang til feltet, 

men også om at opføre sig passende i forhold til det.” (Ibid.:137). Louise fastlagde disse 

interaktionsritualer (Goffman, 1967 i Ibid.), og jeg var meget opmærksom på ovenstående, da jeg 

mødte Afdeling F. Dagen startede da også med, at en sygeplejerske spurgte mig ”Hvorfor er en fra 

CBS med her? (…) altså hvorfor er der fokus på det økonomiske?” (bilag 2). Dermed fremgik det 

tydeligt, hvad min tilstedeværelse på temadagen blev opfattet som. Dette førte til min beslutning om 

ikke at foretage observationsnoter i klinikernes tilstedeværelse, hvorfor disse er nedskrevet efter 

temadagen var afsluttet.  

7.2. Valg	af	metode	
For at opnå indsigt i feltet har jeg gjort brug af to forskellige metoder; observationer og interviews. 

Bryman og Bell (2007) skriver om metodevalg, at: ”The problem under investigation properly 

dictates the methods of investigation.” (Ibid.:506). Idet jeg i specialet ønsker at forstå 

kreativitetsbegrebet i en bestemt social kontekst, trækkes der udelukkende på den kvalitative tilgang 

til feltet. Min indgangsvinkel er dermed sprogbrugen i projektet ud fra to forskellige diskursordner 
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(Afdeling F og Louise/CSI) for at svare på spørgsmålet; hvad sker der når disse to diskursive 

praksisser mødes om begreberne kreativitet og innovation? 

Eftersom specialet også har til formål at undersøge om man kan skabe en kulturforandring gennem 

brugen af CPS, kan kvalitative undersøgelsesmetoder belyse vigtige elementer. Ved at anvende 

kvalitative metoder får specialet indsigt i betydningssammenhænge og meningsdannelser, som kan 

anvendes til at besvare spørgsmål om den subjektive oplevede livsverden blandt deltagerne i 

projektet (Bjerg, 2006). Brugen af kvalitative metoder skaber mulighed for en mere forstående 

hermeneutisk måde at benytte sit data på, idet kvalitative metoder bygger på et 

inddragelsesrationale (Ibid.). ”I stedet for at kæmpe imod vælger den kvalitative metode så at sige 

at ”go with the flow” og inddrage de ting i forskningsprocessen, der alligevel ikke kan udskilles.” 

(Ibid.:23).  

 Det har helt konkret betydet, at jeg i specialet har ladet mig lede af det i situationen 

interessante, frem for en fokusering på det projektlederen, Louise ”dikterede” som relevant (jf. 

afsnit 7.1.). Jeg har ladet mig lede af situationer i mine møder med både projektlederen, Louise, 

men også i mødet med klinikerne. Dette betyder nødvendigvis også, at mit datamateriale er 

”produceret” i disse møder, hvorfor jeg anerkender mig selv som en aktiv medskaber af 

datamaterialet10 (Geertz, 1973). Som et udtryk for at imødekomme denne erkendelse, har jeg netop 

forholdt mig hermeneutisk, og vekslet mellem teori og empiri i mine undersøgelser. Dette ses 

endvidere idet jeg har fremlagt mine fortolkninger til projektlederen undervejs, og endelig at jeg har 

foretaget interviews med klinikerne efter nogle indledende observationer. På denne måde har jeg 

udlagt mine fortolkninger og forståelser til feltet for at opnå nye forståelser, som en videre 

fortolkning kan bygges på11.   

Understående uddybes de anvendte metoder; observationer og interviews dybere. 

7.2.1. Observationer	
Brugen af observationer tjener i specialet to formål. Eftersom jeg ville forstå hvordan kreativitet 

opleves blandt både Afdeling F og hos CSI, er observationer oplagte.  Observationer giver mulighed 

for at studere de sociale strukturer og afdække hvilke regler og antagelser, der organiserer 

menneskers adfærd (Kristiansen og Krogstrup, 1999).  

                                                            
10 Dette forhold uddyber jeg og reflekterer over i afsnit 12, Kvalitetsvurdering. 

11 Se også afsnit 6; Analysetilgang, for nærmere uddybelse.  
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Ved at deltage i projektmøder af forskellig art, fik jeg især en forståelse for projektlederen, Louises 

subjektive livsverden. Denne type beskrivende observation gav mig mulighed for at opleve hendes 

interaktion med klinikerne, som nuancerede min forståelse for hendes diskursive udgangspunkt. 

Den beskrivende observation er nyttig, når man som forsker befinder sig i en kontekst, man kun ved 

ganske lidt om, idet udgangspunktet for observationen er et simpelt spørgsmål; hvad sker der her? 

(Ibid.)  

 Lidt anderledes forholdt det sig med min deltagende observation på temadagen i Herlev. Her 

foretog jeg det, Spradley (1980 i Ibid.) kalder den fokuserede observation (Ibid.). Gennem de 

indledende møder, hvor mine observationer mere bar præg af nysgerrighed i forhold til ”hvad sker 

der her?”, var mit fokus indsnævret en smule i mødet med klinikerne på temadagen. Dette betød at 

jeg kunne indgå aktivt i gruppedynamikken og den kreative proces, med en fokuseret 

opmærksomhed (Ibid.) 

 Som nævnt i afsnit 7.1., er mine feltnoter foretaget efter temadagens afslutning. 

Dermed er disse feltnoter alene bygget på min hukommelse, og dette kan have påvirket min evne til 

at foretage thick discription, som er nødvendig for forståelsen (Geertz, 1973). Denne problematik 

har jeg forsøgt at imødekomme ved anvende mine observationer som baggrundsmateriale for mine 

interviews med både klinikerne og projektlederen, Louise.  Mine feltnoter fra observationen er 

vedlagt specialet som bilag (bilag 2). 

7.2.2. Kvalitative	interview	
Kristiansen og Krogstrup (1999) beskriver, at kombinationen af observation og interviews ofte er en 

fordel, idet observationer alene ofte ikke er tilstrækkelige redskaber til forstå personers adfærd. 

Grundet erkendelsen af, at jeg som forsker i samarbejde med feltet fortolker og konstruerer 

virkeligheden, f.eks. i mine deltagende observationer, er det relevant at forelægge feltet den skabte 

virkelighed til vurdering (Bjerg, 2006).  

 Jeg har foretaget semistrukturerede interviews, idet åbenheden i denne type 

interviews, giver mulighed for, at den interviewede selv kan fortolke mine spørgsmål. Staunæs og 

Søndergaard (2005) skriver at ”Interview er velegnede til at udfolde mangefacettede og ofte 

modsætningsfulde italesættelser af erfaringer, oplevelser og orienterings- og tolkningsrammer.” 

(Ibid.:54). Det var præcis denne kompleksitet, jeg ønskede at indfange i mine interviews, og derfor 

fungere mine spørgsmål som åbningsspørgsmål, retninger og tematiseringer, således at jeg kunne 

give plads til det uventede (Ibid.). Denne tilgang skaber grundlag for varierede forståelser for den 
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interviewedes virkelighed, som kan udforskes yderligere i interviewet, som den hermeneutiske 

tilgang bygger på.  

Jeg fik mulighed for, at foretage fire semistrukturerede interviews blandt klinikerne. Jeg søgte 

gennem mine spørgsmål i disse interviews at åbne op for klinikernes fortællinger om deres 

oplevelser ved at udvise en nysgerrighed i mine spørgsmål. Denne tilgang til interviewsituationen, 

var helt bevidst idet jeg søgte at forstå oplevelserne af projektet (Ibid.). 

Udover at øge min forståelse for kompleksiteten i feltet, havde min tilgang til interviewene også den 

force, at spørgemåden skabte mere tillid i situationen (Kvale, 1994). Jeg var på baggrund af mine 

observationer og møder med projektlederen, Louise, bevidst om, at klinikerne ikke var uddelt 

begejstrede for ”en økonomi-studerendes” deltagelse i projektet (jf. afsnit 7.1.1., om mødet med 

klinikerne). ”De første minutter af et interview er afgørende. Interviewpersonerne vil gerne have en 

klar forståelse af intervieweren, før de giver sig til at tale frit og afsløre deres oplevelser og følelser 

for en fremmed. (Ibid.:132). Jeg var dermed i interviewet bevidst om, at forholde mig nysgerrigt til 

deres fortællinger, og være bevidst om mit sprogbrug, for at imødekomme en eventuel usikkerhed 

de måtte have overfor min person. Dette har naturligvis haft nogle konsekvenser for mit 

datamateriale, hvilket uddybes nærmere i min kvalitetsvurdering (se afsnit 12). 

Udvælgelsen af interviewpersoner blandt klinikerne overlod jeg til overlægen på Afdeling F, men 

stillede krav om at interviewe personer fra forskellige funktioner i afdelingen, samt krav om 

forskelligheden i disse personers involvering i projektet. Kravet om forskellighed i funktioner, 

bygger på et ønske om at imødekomme den manglende mulighed for at foretage observationer i 

klinikernes hverdag. Ved at interviewe personer fra flere funktioner vil jeg få mulighed for at forstå 

projektets betydning fra flere positioner i Afdeling F (Staunæs og Søndergaard, 2005). Endelig 

bunder kravet om at interviewpersonerne skal have forskellig involveringsgrad i projektet, i et 

ønske om, at få indblik i oplevelser fra de personer som fra starten frivilligt har engageret sig i 

projektet, men også de personer som har deltaget i projektet via den obligatoriske temadag. Dette 

gøres for at opnå forståelse for afdelingen som helhed.  

Endelig skal det nævnes, at jeg foretog to semistrukturerede interviews med projektlederen, Louise. 

Det første interview fungerede som et forsøg på at forstå ”hvad der sker her”, mens det sidste 

interview gav mig mulighed for at udlægge mine foreløbige resultater af observationer og 

interviews med klinikerne. Af denne årsag er der ikke udarbejdet en interviewguide til dette sidste 
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interview. Louise kunne på denne måde bidrage med nye perspektiver på disse foreløbige resultater, 

som førte til en yderligere fortolkning og forståelse.  

I specialet er transskriptioner af interviews vedlagt som bilag (bilag 5-9).  

7.2.2.1. Interviewguides	

Der er til specialet udformet to interviewguides; en guide til mit første interview med 

projektlederen, Louise, og en guide til mine interviews med klinikerne.   

Mit første interview med Louise, havde som nævnt til formål at bidrage til forståelsen for projektet 

som helhed, men også en forståelse for den kulturforandring hun ønskede. Grundet dette har jeg 

opdelt guiden i tre overordnede temaer: selve projektet, klinikerne i projektet og endelig et tema om 

kulturforandringen. Jeg tog udgangspunkt i konkrete spørgsmål til begivenheder i starten af 

interviewet, dels for at få indsigt i overvejelser og beslutninger der var truffet i projektet, men også 

for at opbygge relationen inden mere refleksive spørgsmålstyper kunne tages i brug (Staunæs og 

Søndergaard, 2005). Jeg var bevidst om, at emnet kulturforandring kunne være et kritisk emne at 

tage op, hvorfor jeg valgte at inddrage det i slutningen af interviewet, hvor relationen var opbygget.  

Interviewet med Louise havde til formål at undersøge hendes forståelser og fortolkninger af 

projektet, klinikerne og kulturforandringen. Dette interview gav mig ydermere en baggrundsviden 

jeg kunne anvende i mine interviews med klinikerne. 

I forhold til mine interviews med klinikerne lagde jeg som nævnt stor vægt på relationen. Dette 

betød at mine spørgsmål, især i starten af interviewet, handlede om klinikernes oplevelser og 

fortællinger om projektet. ”Man skal være tydelig med sin interesse i det erfarede, det levede, det 

ufærdige, og man må være i stand til at etablere den tillid, der er nødvendig for at den interviewede 

vil lukke en ind i de ufærdige refleksionsbevægelser og i de mere mangefacetterede fortællinger og 

oplevemåder.” (Ibid.:63).  

Eftersom jeg i mine interviews med klinikerne var interesseret i at forstå deres fortolkning og 

meningsskabelse i relation til projektet, var det nødvendigt, at jeg fik dem til at åbne op for deres 

fortællinger og invitere dem til at være refleksive over egne og andres handlinger i projektet (Ibid.).  

Det er netop, når de interviewede forholder sig refleksivt til spørgsmålene, at nye perspektiver får 

mulighed for at dukke op.  
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Afslutningsvis må jeg erkende, at jeg i konstruktionen af interviewguiden til brug blandt 

klinikerne, var påvirket af både egne fordomme, mine ankomsterfaringer, samt min teoretiske 

baggrund. Mulige konsekvenser af dette undersøges nærmere i min kvalitetsvurdering (afsnit 12).  

De anvendte interviewguides er vedlagt specialet som bilag (bilag 3 og 4). 
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8. Teoretiske	Fundament	
Specialet har til formål at undersøge, om det er muligt at tilrettelægge en proces med udgangspunkt 

i CPS, som tager højde for kreativitetsrelevante faktorer og kulturelementer, når den kreative proces 

anskues som et forandringsforløb. Fokus er dermed på at undersøge hvordan den kreative proces 

udfolder sig empirisk, med udgangspunkt i IPI-projektet og Afdeling F (jf. problemformuleringen).   

Organisatorisk kreativitet har oftest fokuseret på kreativitet som outcome, det vil sige 

implementeringen af nye og brugbare produkter, services eller processer (Shalley og Zhou, 2008). 

Her bidrager CPS-teorien, med et framework som kan facilitere denne proces hen imod et kreativt 

outcome. Megen organisatorisk litteratur har fokus på begrebet innovation og ofte bliver kreativitet 

refereret til som en ideation component i innovation (Ibid.). I nærværende speciale vil fokus dog 

være på kreativiteten i en organisatorisk kontekst, idet:   

”Creativity is the crucial ”front-end” of the innovation process; before innovation can happen, the 

creative ideas must be generated by individuals and teams so that they can be successfully 

implemented” (Amabile et al, 1999, I Puccio, G. og Cabra, 2009:1). 

Med dette citat illustreres pointen om, at det ikke er muligt at tale om innovation, uden at tale om 

kreativitet, da dette går forud for implementeringen. Specialets teoretiske fundament tager afsæt i 

disse betragtninger, i sin opbygning.  

 Udgangspunktet for specialets teoretiske fundament, bliver dermed en udforskning af, 

”hvad” og ”hvor” kreativitet er, gennem brugen af Amabiles (1983, 1996) komponentmodel om 

kreativitet. Denne udforskning af kreativitetens mange perspektiver vil rumme en bred vifte af 

forskellige, og i min optik, vigtige bidrag til begrebet kreativitet. Amabiles (1996) komponentmodel 

danner dermed baggrund for, hvordan man kan tale om kreativitet, mens CPS-tilgangen, tilbyder et 

framework til facilitering af kreativiteten. Ved at anvende begge perspektiver, kan jeg redegøre for 

kreativiteten som begreb, og samtidig for hvordan kreativiteten kan faciliteres i en organisatorisk 

kontekst. 

I understående afsnit uddybes elementerne i Amabiles (1996) model, og denne suppleres af CPS-

tilgangen, samt andre relevante perspektiver på kreativitet. Jeg har valgt at inddrage 

Csikszentmihalyi’s (1990) begreb om field i mit teoretiske fundament, idet dette kan bidrage med 

en yderligere forståelse for kreativitet i sygehussektoren. Jeg har dermed valgt at supplere Amabiles 
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(1996) komponentmodel, med andre teoretiske perspektiver, for at opnå en dybere forståelse for de 

kreativitetsrelevante faktorer, der bør tages højde for, når den kreative proces anskues som et 

forandringsforløb. 

Endelig udfoldes kultur og forandringer i et organisatorisk perspektiv, med henblik på at give et 

teoretisk fundament for at analysere relevante kulturelementer i et forandringsforløb (jf. 

problemformuleringen.). Afslutningsvis, inddrages Appreciative Inquiry tankegangen, som kan 

bidrage med fokus på forankring af kreativitet og udvikling i hverdagen for Afdeling F, idet fokus 

er på positive forandringer, gennem brugen af visuel og verbal commitment. 

Slutteligt opsummeres det teoretiske fundament i en model, som rummer de relevante gennemgåede 

perspektiver. Denne model vil danne rammen for det analytiske arbejde i specialet.  

8.1. Kreativitet	
Specialets tilgang til kreativitet og innovation bygger på et sociokulturelt perspektiv, især 

repræsenteret hos Csikszentmihalyi (1990, 2005) og Amabile (1982, 1996). Denne sociokulturelle 

tilgang argumenterer for, at kreativitet ikke kan defineres udelukkende som personlighedstræk hos 

individet. Kreativitet er mere kompleks end det, og rummer også sociale og kulturelle elementer 

(Csikszentmihalyi, 1990). Amabile (1983) argumenterer for, at ”(…) creativity is best 

conceptualized not as a personality trait or a general ability but as a behavior resulting from 

particular constellations of personal characteristics, cognitive abilities, and social environments 

(Ibid.:358) 

 Dette systemiske perspektiv på kreativitet indfanges i Amabiles (1996) komponent 

teori og illustreres gennem følgende omfattende model: 
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Figur 2, Sociokulturel model over kreativitet12 

Modellen tager udgangspunkt i, at kreativitet er en proces, og giver mulighed for at undersøge 

hvilke interne og eksterne komponenter, der har indflydelse på den kreative proces. Denne 

indflydelse kan være i form af barrierer og blokeringer, og i form af stimulering af kreativiteten 

(Amabile og Mueller, 2008).  

 Modellen illustrerer samtidig, at et kreativt outcome udspringer fra den kreative 

proces, men modellens force ligger i, at den beskriver de komponenter, der har indflydelse på denne 

proces. Dermed opnås en bredere forståelse for både den kreative proces og det kreative produkt.  

8.2. Creative	Problem	Solving	
Alle ovenstående perspektiver på kreativitet bør medtænkes, når man arbejder med intentionen om 

at forandre en kultur hen imod mere kreativitet i hverdagen, som er Louises ønske for 

Brystkirurgisk Afdeling F.  

CPS-tilgangen som faciliteringsværktøj, inddrager forskellige faser, komponenter og metoder, som 

illustreret herunder: 

                                                            
12 Inspireret af Amabile og Mueller (2008) 
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Figur 3, CPS-Frameworket13 

CPS frameworket som faciliteringsværktøj i en organisatorisk kontekst, fokuserer på facilitering af 

individets og/eller en gruppes kreative udfoldelse, og fungerer samtidig som en ”tjekliste” over 

aspekter der skal inddrages i planlægning og design af forløbet (Ibid.).    

CPS-tilgangen har baggrund i to teoretiske grene; problemløsning og kreativitet, og Alex Osborn 

udviklede den første version af CPS-frameworket i 1950’erne (Ibid., se også Osborn, 1953.) Denne 

første version havde karakter af en fast stadiemodel, hvor en sekventiel udførelse af stadierne var 

grundtanken. Osborns fasemodel har gennem de sidste 60 år udviklet sig til en mere deskriptiv og 

dynamisk model, således at der tages højde for forskelle og behov for individuel tilpasning (Isaksen 

et al., 1997, Isaksen et al., 2011.) Isaksen et al. (2011) skriver at: ”The CPS framework should be 

                                                            
13 Egen version over Isaksen et al. (2000).  
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used to describe the kinds of activities that might take place during natural problem solving, not to 

specify a fixed or rigid order or sequence of their application.” (Ibid.:30.). Dermed kræver 

anvendelsen af CPS-frameworket som faciliteringsværktøj, et kendskab til den kontekst 

frameworket skal anvendes i, således at frameworket afspejler denne kontekst.  

Det at en tilgang til problemløsning er kreativ tager udgangspunkt i argumentet om, at 

nogle problemer kræver løsninger som ikke ”ligger lige for”. Nogle problemer kræver med andre 

ord nye og anderledes løsninger, som først skal genereres, hvorfor der kan tales om kreativ 

problemløsning (Proctor, 1999).   

Som nævnt har CPS udviklet sig gennem to teoretiske grene; problemløsning og kreativitet, og det 

er nødvendigt at vende sig mod begge grene for at få et klart overblik over CPS-teorien. Derfor 

uddybes kort hvad problemløsning indeholder, inden jeg vender tilbage til kreativitetsteorien igen.  

8.2.1. Problemløsning		
Uanset tilgang er en definition af problem og problemløsning på sin plads. Van Grundy (1988, i 

Hicks, 2004) skriver, at: ”A problem can be defined as any situation in which a gap is perceived to 

exist between what is and what should be.” (Ibid.:8.)  Problemløsning handler derfor om at lukke 

dette “gap” mellem nuværende situation og den ønskede situation. Dermed handler problemløsning 

mere specifikt om at udarbejde måder at besvare spørgsmål på, og håndtere en situation som udgør 

en udfordring, eller som skaber muligheder (Isaksen et al., 2011.)   

Problemløsning i denne optik har dermed fokus på forandring af nuværende situation. Den tilgang 

man anvender, er dermed en måde at få en forandring til at ske.  

Med denne uddybning af både problemløsning og CPS-framweorket på plads, vender vi os mod 

kreativitetslitteraturen igen. I understående redegøres der for de interne komponenter i kreativitet 

med udgangspunkt i Amabiles (1996) komponentteori.   

8.3. Interne	Komponenter	
De interne komponenter opdeles i yderligere tre komponenter: indre motivation, domæne-relevante 

skills, og kreativitets-relevante processer (Amabile, 1996). Disse tre komponenter udgør tilsammen 

individets personlige bidrag til den kreative proces.  

Domæne-relevante skills relaterer sig til viden om teknik, procedurer og intellekt, og jo bredere 

ekspertise individet har, jo større er det intellektuelle ”rum” hos individet, hvor han/hun udforsker 
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og løser problemer. Kreativitets-relevante processer er afgørende for, hvor fleksibel og imaginær 

individets tilgang til problemet er. Endelig påpeger Amabile (1998), at kreativitets-relevante 

processer og domæne-relevante skills udgør individets ressourcer i kreativiteten, mens motivationen 

bestemmer, hvad individet faktisk gør. Individet kan dermed have forudsætningerne for at løse et 

problem, men hvis individet ikke er motiveret for at løse problemet, gør han/hun det ikke! (Ibid.). 

Lad os begynde med at se nærmere på de kreativitets-relevante processer, hvori CPS-frameworket 

spiller en relevant rolle.  

8.3.1. Kreativitets‐Relevante	Processer	
De kreativitets-relevante processer rummer aspekter som; kognitiv stil, tilgang til problemer, 

problemløsningsstil og kognitive skills i idé-generering (Amabile og  Mueller, 2008).  

8.3.1.1. Individets	problemløsningsstil	

Et vigtigt bidrag i forståelse for individets problemløsningsstil er Kirtons (2006) teori om adaptors 

og innovators14. Teorien er fremkommet gennem undersøgelser af ledelse i organisationer, hvorfor 

teorien har stor praktisk relevans. Adaptor-Innovator (A-I) teorien bidrager til 

problemløsningsteorien ved at fokusere på individers problemløsningsstil (Ibid.)  

 Kirton argumenterer for, at alle individer kan placeres på et kontinuum med en 

adaptiv problemløsningsstil som den ene yderpol, og en innovativ problemløsningsstil som den 

anden15. Adaptors vil typisk producere idéer, som er baseret på forudgående accepterede 

definitioner på problemet og umiddelbare løsninger. Denne definition lyder umiddelbart negativ, 

men dette kan være misvisende. Individet søger nemlig stadig forandringen, men har dog fokus på 

forbedringer og ”doing things better” (Ibid.). Modsat har innovators i søgen efter forandringen 

fokus på at rekonstruere problemet, og dermed fremkomme med idéer som ikke er forventede og 

ofte mindre acceptable løsninger. Dette skyldes innovatørernes ønske om at ”do things differently” 

(Ibid.)  

                                                            
14 CPS‐teorien anvender begreberne assisters og ressisters. 

15 Kirton gør selv opmærksom på, at beskrivelserne af henholdsvis adaptors og innovators er hentet i de ekstreme 

yderpunkter i dette kontinuum.  
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Kirton’s (2006) teori sætter dermed fokus på de forskellige måder, individet tænker forandringer og 

løser problemer. En bevidsthed om disse forskelle er vigtig i en forandringsproces, for at sikre 

denne forløber mest effektiv (Ibid.).   

8.3.1.2. Kreativitetstræning	

Bevidst træning i kreative metoder er et forsøg på at influere individets tilgang til blandt andet 

problemløsning, som nævnt ovenfor. Inden for CPS-tilgangen er fokus specielt på træning i 

generering og fokusering i forskellige faser, og ikke mindst træning i brugen af vurderinger på 

bestemte tidspunkter, og vurderinger på bestemte måder, i processen (Isaksen et al., 2011). 

Teknikker til træning i ovenstående består ofte i forskellige typer af brainstorming, metoder til at 

hjælpe individet med kombinere forskellige elementer, og metoder til at strukturere evaluering af 

idéer (Ibid.).  

 Tanken bag CPS-frameworket er, at træning i ovenstående metoder vil bane vejen for 

løsninger, som rækker ud over ”lige for” eller standardløsninger. Her bliver fokus på konvergent og 

divergent tænkning relevant. 

8.3.1.3. Divergent	og	konvergent	tænkning	

Guildford argumenterer for et skel mellem divergent og konvergent tænkning hos individet, og at 

divergente tankeprocesser har relation til kreativitet (Runco, 2007). Argumentet er, at divergent 

tænkning bliver anvendt af individet når denne står overfor en såkaldt open-ended opgave, hvor 

individet derfor må generere mange og varierede løsninger. Den divergente tænkning står i kontrast 

til konvergent tænkning, idet divergent tænkning er generering af idéer til løsninger, og konvergent 

tænkning handler om at finde eller huske en korrekt eller konventionelt løsning (Ibid.).  

Guildfords påstand om, at det kun er divergent tænkning, der relaterer sig til kreativitet, er sidenhen 

blevet kritiseret af bl.a. Levitt (1963) for at være for unuanceret. Levitt’s udgangspunkt er et 

forretningsperspektiv, og han påpeger at kreativitet i sig selv ikke er ”nok” og ikke er en garanti for 

succes. De kreative idéer skal kunne omsættes til noget brugbart. Idéerne skal kunne gennemføres 

og være profitable for at kunne betragtes som kreative, og derfor er der behov for konvergent 

tænkning. (Ibid.) CPS-frameworket betoner vigtigheden af både den konvergente og divergente 

tænkning i hver fase i frameworket. Det er facilitatorerens opgave at sørge for, at individer i den 

kreative proces gør brug af henholdsvis generativ og fokuseret tænkning i de forskellige faser 

(Isaksen et al., 2011). 
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 Som det fremgår ovenfor, er en forståelse for individets problemløsningsstil, 

kreativitetstræning og brugen af konvergent og divergent tænkning vigtigt for den kreative 

problemløsning. Men som antydet er det ikke ”nok” at producere en masse idéer, disse skal kunne 

omsættes i et domæne, og her spiller de domæne-relevante skills en vigtig rolle. 

8.3.2. Domæne‐Relevante	Skills	
I denne komponent stilles der skarpt på individets forhold til det relevante domæne, hvor han/hun 

skal løse et problem. Fokus er især på viden som basis for at løse problemer i et domæne.  

8.3.2.1. Preinventive	strukturer	

Udgangspunktet for kreativitet er skabelsen af preinventive strukturer, umiddelbare idéer til løsning 

af den givne problemstilling (Finke et al., 1992), som efterfølgende efterprøves, evalueres og 

modificeres i individet. Evnen til at skabe de preinventive strukturer fremkommer ved at trække på 

elementer i hukommelsen, og må derfor være afhængig af viden om, og indsigt i problemfeltet. 

Spørgsmålet i forskningsfeltet går på, om viden kan have en negativ indflydelse i individets kreative 

proces, eller om indflydelsen er positiv. 

Et tension view på sammenhængen mellem viden og kreativitet argumenterer for, at individet kan 

opnå for meget viden, hvilket vil hæmme kreativiteten. For meget viden og erfaring vil føre til 

stereotyped responding, og dermed forhindre kreative løsninger som går udover disse stereotyper 

(Weisberg, 199916).  Tanken er, at situationer, som kræver kreativ tænkning, er så nye, at individets 

fortidige erfaringer ikke kan anvendes her, uden at disse skal gennemgå store modifikationer (Ibid.) 

Kreative løsninger vil dermed kun opstå, når man helt bryder med fortiden (erfaring og viden), 

sådan at de kreative idéer genereres blindt (Campbell, 1960). 

En anden tilgang til forholdet mellem viden og kreativitet påpeger en mere positiv sammenhæng, 

det såkaldte foundation view. Her er tanken, at frem for at bryde ud af ”det gamle” for at kunne 

producere ”det nye”, så er viden hele fundamentet for kreativ tænkning (Weisberg, 1999). Dette syn 

indebærer også, at langvarigt fokuseret arbejde i domænet er en nødvendighed for at opnå så meget 

viden og erfaring, at individet kan skabe noget nyt.  

 Weisberg (1999) påpeger at: ”(…) if one does not know the discipline, one cannot go beyond it.” 

(Ibid.:247.) Individet er nødt til at kende domænet for at kunne skabe “noget nyt”, men et 
                                                            
16 Det bør bemærkes, at mange af Weisbergs (1996) konklusioner bygger på forsøg foretaget i laboratorier. Af samme 

grund har kritikken været stor, og denne har især fokuseret på manglende gyldighed i forhold til virkelig praksis. 
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overfladisk kendskab er ikke nok. Det kræver en dyb involvering i domænet, hvorigennem 

individets skills bliver afprøvet og forfinet, og ender med at blive automatiseret (Ibid.) Denne 

automatisering henviser til, at der ligger en værdi i, at individet ikke bruger kapacitet på at anvende 

skills. Dermed frigøres denne kapacitet til potentielt at kunne skabe noget nyt.  

8.3.2.2. Structured	imagination	

Med udgangspunkt i, at viden er en forudsætning for kreativitet, er det nærliggende at undersøge, 

om denne viden udelukkende har en positiv effekt på kreativiteten. Ward (1995) har i sine studier 

bl.a. fokuseret på konsekvenserne af viden i kreativitet. Tanken bag Wards begreb structured 

imagination går netop på, at individets viden skaber bestemte strukturer, som individet trækker på 

når denne skal forestille sig noget nyt (Ibid.)  

”Structured imagination refers to the fact that when people use their imagination to develop new 

ideas, those ideas are heavily structured in predictable ways by the properties of existing categories 

and concepts.” (Ibid:157)   

Ward (1995) påpeger dog, at det ikke er selve dét, at viden danner baggrund for idéerne, der er 

essentielt, men at specifikke features overført fra ”gamle” idéer til nye idéer er forudsigelige på 

grund af generelle principper om kategorisering (Ibid.) At nye idéer trækker på kendte koncepter og 

kategorier hos individet, er dog langt fra problematisk eller negativt. Ward (1995) skriver at: ”(…) 

they (concepts and categories, red.) provide the framework, or figurative skeleton, upon which 

novel variations can be build (…)” (Ibid:166).  

Individets forestillingsevne er altså prædefineret og begrænset af tidligere erfaring og viden. 

Individet vil derfor have en tendens til at udvikle løsninger, der allerede er kendt. Pointen bliver 

dermed, at det ikke er nok at hjælpe individet til at skabe preinventive strukturer, men at 

facilitatoren også skal hjælpe med at generere nogle preinventive structures, som kan løse 

problemet på en ny måde.  

 Ward (1995) nævner i den forbindelse brugen af abstraktion som en mulig måde at 

overkomme structured imagination. Idéen er, at ved enten kun at give abstrakt information om 

problemet der skal løses, eller give en abstrakt repræsentation af problemstillingen, åbnes der op 

for adgang til alternative idéer. Ward skriver i den forbindelse at: ”(…) that people will be more 

innovative,(…) if they begin the task of imagining a new entity by considering a highly abstract 

characterization of what properties the entity ought to possess rather than if they begin by 
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retrieving and modifying a specific known entity.” (Ibid.:170.)  At bruge abstraktion i 

problemløsning, kræver altså at individet anvender bredere videnstrukturer, og Ward (1995) 

argumenterer for, at netop disse bredere videnstrukturer kan sikre at ”det nye” er brugbart (Ibid.) 

I relation til CPS-frameworket bør overvejelser om preinventive strukturer og structured 

imagination indgå især i proceskomponenterne; Understanding the Challenge og Generating Ideas 

(Isaksen et al., 2011). En CPS-facilitator skal i disse proceskomponenter sikre sig, at mange og 

forskellige muligheder undersøges af problemløserne, og her kan Wards (1995) pointe om abstrakt 

information være nyttig. Ved at bruge abstrakt information, giver facilitatoren problemløserne 

mulighed for, og grund til, at bringe bredere videnstrukturer i spil, og individet vil dermed have 

flere kategorier, som kan kombineres.  

Weisberg (1999) påpeger, at ”(…) knowledge is necessary, not sufficient, for creative 

achievement.” (Ibid.:248). Viden i form af træning i kreative metoder og dyb domæne-relevante 

skills gør det ikke alene. Som påpeget i afsnit 8.3., funger disse to elementer, som det grundlag 

individet kan handle ud fra, mens motivationen afgør hvad individet faktisk gør.      

7.3.3 Motivation	
Der er mange argumenter i litteraturen for vigtigheden af motivation hos individet i det kreative 

arbejde (Woodman et al, 1993). Amabile (1998) argumenterer for, at der findes to typer motivation: 

intrinsic motivation og extrinsic motivation. Forskellen mellem disse ligger i, hvad der driver 

motivationen; en indre lyst og interesse i opgaven (intrinsic) eller en ydre belønning (penge eller 

anerkendelse) for at løse opgaven (extrinsic). Typen af motivation har dermed stor betydning for 

kreativiteten i opgaveløsningen. Individet, der er indre motiveret, løser opgaven, fordi det i sig selv 

er interessant, og dermed er der langt større sandsynlighed for, at denne involverer sig dybt og løser 

opgaven mere kreativt. Omvendt løser individet, der er ydre motiveret, en opgave for at opnå en 

ønsket belønning, eller for at undgå der sker noget uønsket (Ibid.). Forskellen er med andre ord den 

passion og interesse, der ligger bag ønsket om at løse opgaven.  

Oprindeligt var Amabiles (1983) udgangspunkt, at det udelukkende var den indre 

motivation, som fordrede kreativitet, men denne motivationshypotese, er efterfølgende udvidet med 

en motivationssynergihypotese (Amabile og Mueller, 2008, Amabile, 1996). Dermed anerkendes 

eksterne belønninger, som værende en måde at øge kreativitet på under bestemte omstændigheder 

(Amabile og Mueller, 2008).   
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”(…) any extrinsic factors that support one’s sense of competence or enable one’s 

deeper involvement with the task itself (…), should positively add to intrinsic motivation and should 

enhance creativity.” (Amabile, 1996:118).   

I CPS-frameworket er det min vurdering, at motivation kan tages for givet. I CPS-tilgangen 

opererer man med begreberne resisters og assisters om de personer, som enten kan hjælpe med at 

skabe accept af nye løsninger, eller forhindre accepten (Isaksen et al., 2011). Fokus er her på at 

”spotte” de to typer blandt problemløserne, og aktivt integrere begge typer i f.eks. 

implementeringen af nye løsninger. Dette syn kan føre til et fokus på manipulation i forhold til at 

”sælge idéer”, frem for et positivt syn på individers drivkræfter.   

 At motivation er en vigtig faktor i kreativitet, lader sig illustrere med følgende citat; 

”No amount of skill in the domain or in the methods of creative thinking can compensate for lack of 

appropriate motivation to perform an activity.” (Amabile, 1988:133). Motivation er også den af de 

tre faktorer i kreativitet, som er nemmest at øge, hvilket betyder, at små ændringer i f.eks. 

arbejdsmiljøet, som øger motivationen, kan føre til mere kreative løsninger (Amabile, 1998). Derfor 

bør motivationsaspektet inddrages i arbejdet med kreative processer.  

7.3.4 Opsummering	
I den ovenstående redegørelse for de tre ovenstående interne komponenter i Amabiles (1996) 

komponentteori, fremgår det, at forskellige elementer har betydning for den kreative proces. Viden 

om domænet fremgår som en forudsætning for, at individet kan løse problemer, mens individets 

problemløsningsstil tydeliggør individets naturlige tilgang til problemer. Yderligere fremhæves 

motivationen, som grundlaget for individets faktiske handlinger, hvorfor denne er vigtig at 

medtænke. Endelig peges der på, at CPS-tilgangen har fokus på træning i kreative metoder, og ikke 

inddrager perspektiverne på viden, motivation og individets problemløsningsstil aktivt i 

frameworket.  

Understående redegøres der for de eksterne komponenters betydning for kreativitet i organisationer.   

8.4. Eksterne	Komponenter	
Eksterne komponenter referer til de sociale omgivelser individet indgår i på daglig basis i 

organisationen. Her findes faktorer i de ydre omgivelser, der har indflydelse på kreativitet. Amabile 

og Mueller (2008) definerer faktorerne ud fra om disse enten virker som forhindrende eller 

stimulerende for kreativiteten (Ibid.) 
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Der findes mange instrumenter til måling af det sociale arbejdsmiljø i relation til kreativitet, f.eks. 

udviklede Amabile et al. (1996) KEYS, som fokuserer på perceptioner af stimuli og barrierer for 

kreativitet i organisatoriske miljøer. Eckvall (1996,2006) udviklede Creative Climate Questionaire, 

hvor fokus er på adfærd, holdninger og følelser, det der karakteriserer liv i organisationer 

(Ibid.,2006). Specialet forholder sig dog kun til disse instrumenter ved at trække på teorien bag 

dem, samt konklusioner fra empirisk brug af instrumenterne. 

CPS-frameworket tager udgangspunkt i netop Ekvalls begreb om organisatorisk klima, og betoner 

vigtigheden af at undersøge klimaet for eventuelle barrierer og blokeringer for det kreative arbejde 

(Isaksen et al., 2011).  

8.4.1. Det	organisatoriske	klimas	indflydelse	på	kreativitet	
Som det fremgik i redegørelsen af de interne komponenter i kreativitet, er tankeprocesser 

grundlaget for kreativ tænkning. Der er al mulig grund til at udvide kreativitetsbegrebet til at være 

andet og mere end blot tankeprocesser. Ud over de interne komponenters indflydelse på 

kreativiteten, peger forskning på, at også arbejdsmiljøet spiller en væsentlig rolle (Amabile, 1996, 

Perry-Smith, 2008).    

I sin forskning stiller Csikszentmihalyi (1990) spørgsmålet ”hvor er kreativitet?” frem for ”hvad er 

kreativitet?”. Ved at stille netop dette spørgsmål udvider han kreativitetsbegrebet til at omhandle 

relationen mellem individ og kontekst. Denne relation er vigtig, idet idéer i høj grad er et produkt af 

og en refleksion af den verden, der er omkring os (Ibid.).   

 Faktorer i arbejdsmiljøet, som influerer kreativiteten, er ofte forbundet med tolerance 

overfor usikkerhed, fleksibilitet og risikovillighed17 (Ekvall, 2006). Jo mere disse faktorer er til 

stede i en organisation, det organisatoriske klima, jo højere er chancerne for højere niveauer af 

kreativitet (Ibid.). Ekvall har identificeret to niveauer af kreativitet; adaptiv og radikal. Disse typer 

af kreativitet kan forbindes med Kirton’s (2006) typer af tilgange til problemløsning og forandring. 

Argumentet er, at en organisation, som kan håndtere usikkerhed, udviser fleksibilitet og 

risikovillighed, har bedre mulighed for at opnå radikal kreativitet. Et sådant organisatorisk klima, 

vil ofte have innovators ansat, da der findes en sammenhæng mellem det organisatoriske klima og 

medarbejdernes problemløsningsstil (Ekvall, 1996). Det samme gør sig gældende omvendt; et 

organisatorisk klima, som støtter op om adaptiv kreativitet, vil ofte have flere adaptors ansat (Ibid.).  

                                                            
17 Dette er blot nogle elementer i et kreativt klima identificeret hos Ekvall (1996, 2006) 
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Ekvall (2006) argumenter for, at organisationer skal søge en balance hvor organisationen har 

kapaciteten til den mere radikale kreativitet på nogle områder, mens organisationen på andre 

områder skal fokusere på at sikre en effektiv opgavevaretagelse. 

 Sammenhængen mellem det organisatoriske klima og medarbejdernes tilgang til 

problemløsning og forandring, skal findes i kulturbegrebet.  

8.4.2. Kultur	i	organisationer	
”Organisationskultur er det kollektive mønster af meningsdannelse, som skabes og udvikles i 

organisationer.” (Schultz, 2009:13). Kultur er dermed en fælles skabt mening og 

fortolkningsramme, som organisationsmedlemmer handler ud fra. Kultur er stærkt påvirket af 

elementer i det organisatoriske klima, som f.eks. normer og værdier. Normer og værdier regulerer 

individets adfærd, og disse opretholdes gennem den fælles mening (kulturen), som disse normer og 

værdier tillægges. En ændring af kultur er dermed en ændring af individers meningsskabelse og 

fortolkningsrammer. 

Begreberne om organisationskultur giver mulighed for at anskue velkendte fænomener i 

organisationer og sætter spørgsmålstegn ved deres betydning. Organisationsstrukturerer, er ikke 

længere kun et vidne om organisationens arbejdsdeling og koordination, men også et symbol på de 

dominerende myter om, hvordan effektive organisationer ser ud (Ibid.). Dermed er det 

organisatoriske klima manifesterede symboler, f.eks. værdier og normer, og kulturen er et udtryk 

for den mening disse symboler tillægges. Dermed bliver den gensidige indflydelse og afhængighed 

mellem klima og kultur tydelig.   

 Det kulturelle aspekt inddrages ikke dybt i CPS-frameworket, men betegnes som en 

del af det organisatoriske klima, i form af historie og traditioner (Isaksen et al., 2011). CPS 

fokuserer altså på det organisatoriske klima, og på hvad der kendetegner et kreativt klima, og 

opfordrer til at identificere barrierer og blokeringer for udvikling af et kreativt klima (Ibid.). 

Endelig inddrager CPS-frameworket kun relevante komponenter inden for organisationen, og som 

det fremgår herunder, er det relevant at inddrage omverden, idet denne influerer det organisatoriske 

klima.  

8.4.3. Inddragelse	af	omverden	uden	for	hospitalet	
Csikszentmihalyi (1990) argumenterer for, at i undersøgelsen af kreativitet skal man inddrage det 

samfund, som både individet og domænet indgår i. Dette betegner Csikszentmihalyi Field, og 
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skriver at: ”The field is that part of the social system that has the power to determine the structure 

of the domain.” (Ibid.:206). Dette field har til formål at bevare domænet, men også at udvikle det 

gennem udvælgelse af nyt indhold i domænet (Ibid.).  

 Eftersom specialet udgangspunkt er en afdeling i en offentlig sektor, finder jeg det 

relevant at inddrage det field som omgiver sygehussektoren, og dermed Afdeling F, da der i dette 

omgivende field, udøves normative og regulative pres, på Afdeling F. De mange forskellige pres 

forsøger organisationer at tage højde for ved at inkorporere institutionaliserede elementer, idet disse 

”(…) provides an account of its activities that protects the organization from having its conduct 

questioned. The organization becomes, in a word legitimate (…)” (Meyer og Rowan, 1977:349).  

Disse institutionaliserede elementer antager med tiden karakter af myter; myter om hvad 

organisationen tror, at omverden forventer af den (Ibid.). Disse myter om rationel adfærd, som 

organisationer inkorporerer, kan oftest ses i form af normer og værdier. Og som nævnt har normer 

og værdier indflydelse på den fællesskabte mening. ”(…) organizational members are socialized 

(indoctrinated) into expected sensemaking activities and [that] firm behavior is shaped by broad 

cognitive, normative and regulatory forces that derive from and are enforced by powerful actors 

such as mass media, governmental agencies, professions, and interest groups.” (Weick et al., 

2005).  

Pres fra omverden af forskellig art fører blandt andet til udarbejdelse af standardprocedurer, som 

legitimerer bestemt adfærd i bestemte situationer. 

8.4.4. Opsummering					
Redegørelsen for de eksterne komponenter peger på vigtigheden af at udvide perspektivet på 

kreativitet til også at omhandle elementer i det organisatoriske klima, samt det field organisationen 

er indlejret i.  Det organisatoriske klima er bestemmende for niveauet af kreativitet i organisationen, 

og har indflydelse på individets problemløsningsstil. Denne konformitet mellem klima og individet, 

er et udtryk for kulturen i organisationen. Det organisatoriske klima opstiller, gennem normer og 

værdier, rammer for meningsfulde handlinger og udsagn i organisationen. Disse rammer er socialt 

skabte, og opretholdes gennem daglig interaktion. Klimaet i organisationen manifesteres gennem 

normer og værdier, mens kulturen er et udtryk for, den mening disse tilskrives. Endelig peges der 

på, at det field organisationen er indlejret i, influerer det organisatoriske klima ved at udøve et 

regulativt og normativt pres på organisationen. Disse pres forsøges imødekommet ved at 
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inkorporere rationaliserede myter (normer og værdier), som har til formål at legitimere 

organisatoriske handlinger for omverden.  

 Med redegørelsen af både de interne og eksterne komponenter på plads udfoldes 

herunder perspektiver på den kreative proces.  

8.5. Den	kreative	proces	
Specialet gør brug af begrebet kreativ proces på to måder. Dels til at beskrive den interne 

tankeproces, som individet gennemgår i kreativ problemløsning, og derudover anvendes begrebet 

samtidig til at beskrive det, CPS-tilgangen betegner som single session; en session designet til at 

opnå specifikke mål gennem brugen af CPS-frameworket, i dette tilfælde Temadagen i Herlev 

(Isaksen et al., 2011). 

8.5.1. Individets	interne	kreative	proces	
Overordnet er der bred enighed i litteraturen om, at kreativ tænkning foregår i en proces. Det mest 

anerkendte bidrag i beskrivelsen af denne proces, findes hos Wallas (1926), der udviklede en model 

over individets interne tankeprocesser. Wallas’ model er en fasemodel med delene: Preparation, 

Incubation, Illumination  og Verification (Ibid.) 

Wallas’ arbejde tog udgangspunkt i at undersøge hvordan kreativitet udfolder sig, og formålet var at 

skabe klarhed over tankeprocessen så kreativ tænkning kunne forbedres hos individet (Iskasen et 

al., 2011). Formålet var at beskrive, hvad der sker, når individet går til et problem med en 

målsætning om at komme frem til kreative løsninger (Proctor, 1999).  

På trods af den generelle enighed om, at den kreative proces mentalt kan ideles i faser, er 

Wallas’(1926) model blevet kritiseret ud fra forskellige betragtninger. Fasemodellen bliver ofte 

kritiseret for at være for lineær, og med for meget fokus på individets ubevidste mentale arbejde 

(Sawyer, 2006). Sawyer argumenterer for, at den mentale kreative proces er cirkulær, og med 

mange ”mini-insights” undervejs, og i forskellig grad, en konstant inkubations proces (Ibid.)18.  

8.5.1.1. Aha‐oplevelse	eller	Trial‐and‐error	proces?	

De faser i Wallas’ model som ofte diskuteres i kreativitetslitteraturen er inkubations- og 

illuminationsfasen. Inkubationsfasen handler om, at individet mentalt ”lægger problemet fra sig” i 

en periode, da problemet ikke umiddelbart kan løses. Individet går altså og ”ruger” på en løsning, 

                                                            
18 Amabile (1983, 1996) opsætter også faser for den kreative proces, men betoner cirkulariteten i faserne.  
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som bliver tydelig for individet i illuminationsfasen. Litteraturen har overordnet to forskellige 

tilgange til hvilke processer, der er på spil under inkubationen, og som fører individet over i 

illuminationsfasen (Runco, 2007).   

Den ene tilgang argumenterer for, at individet oplever insights, hvor løsningen på problemet 

kommer pludseligt til dem (Runco, 2007.). Disse Aha-oplevelser opstår pludseligt, og de mulige 

løsninger, der fremkommer, genereres blindt (Campbell, 1960), når individet foretager en 

restrukturering af problemet. Denne restrukturering er nødvendig, idet tilhængere af denne teori19 

argumenterer for, at det er pludselig indsigt, der får individet til at finde en løsning på problemet 

(Finke et al., 1992).  

Modsat teorierne om insight argumenteres der blandt tilhængerne af hukommelsens vigtighed i 

problemløsning for, at de påståede insights i stedet er en step-by-step retrieval proces. Især 

Weisberg (1999) har kritiseret inkubationsaspektet, idet han hævder, at denne er uden funktion i 

kreativ problemløsning.  

Weisberg (1999) argumenterer for, at inkubation ikke sker ubevidst hos individet, men tværtimod er 

en fuldt ud bevidst proces, hvor individet revurderer sine originale idéer (Ibid.) For Weisberg 

(1999) er hukommelsen og viden central for problemløsning, og idéer hentes inkrementelt i 

hukommelsen efterhånden som problemløsningen skrider frem (Ibid.) Der er med andre ord ikke 

tale om en pludselig insight hos individet, men en fuldt bevidst trial-and-errror process, hvor 

relevant viden om problemet hentes i hukommelsen (Weisberg og Alba, 1981.) Weisberg og Alba 

(1981) argumenterer for, at problemløsningsprocessen er meget mere straightforward end antaget 

hos Gestalt-teoretikerne; ”People apply their knowledge to new problems, and if their knowledge is 

not directly useful, they try to produce something new that will solve the problem through a 

straightforward extension of what they know.” (Ibid.:189).   

Af samme grund afviser Weisberg og Alba (1981) begrebet fiksering i den kreative proces. 

Argumentet er, at individet ikke er fikseret af tidligere viden, men at individet ikke har den 

nødvendige viden til at løse problemet (Ibid.) ”It was concluded that the terms fixation and insight 

are not useful in describing the processes involved in the solution of these problems, and the role of 

problem-specific knowledge in the solution of insight problems are emphasized.” (Ibid.:169) 

                                                            
19 Især Gestalt Skolen er tilhængere af denne teori. Se f.eks. Kohler (1927), Scheerer (1963) og  Wertheimer (1959). 
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8.5.2. Den	kreative	proces	som	en	session		
Udover at betragte den kreative proces, som den indre mentale proces individet gennemgår i 

problemløsning, er det relevant også at anskue denne som en session i nærværende speciale. CSI-

projektlederen, Louise, udarbejdede en session for Afdeling F, hvor medarbejderne skulle teste den 

”værktøjskasse” som IPI-projektet skulle munde ud i.  

 CPS-tilgangen tilbyder en ”tjekliste” over forskellige elementer, der skal overvejes i 

designet af en sådan session, og involverer alt fra personer, over idégenereringsmetoder, til 

praktiske elementer. Formålet er gennem det ”rigtige” design at opnå de fastsatte målsætninger, og 

træne deltagerne i brugen af forskellige metoder (Isaksen et al., 2011). Dermed indtager 

facilitatoren, som designer af processen, en vigtig funktion, idet det er facilitatoren, som skaber de 

rammer, medarbejderne skal arbejde kreativt under (Ibid.). En vigtig opgave i forbindelse med 

designet af en kreativ proces som session er overvejelse af, hvilke CPS-komponenter der skal (eller 

ikke skal) arbejdes med (f.eks. Generating Ideas), og samtidig vurdere om andre metoder og teorier 

er bedre egnet til opnåelse af målet for sessionen. En dygtig facilitator sikrer, at designet af 

sessionen, den kreative proces, giver mulighed for, at outcommet af denne modsvarer formålet med 

processen (Ibid.).  

 Endelig bør der gøres opmærksom på nogle af kritikpunkterne af CPS-frameworket. 

Amabile (1996) skriver f.eks. at ”These creativity-training programs focus largely on cognitive 

procedures.(…) Thus, they are most informative about the creativity-relevant skills component of 

creative performance.” (Ibid.:248) Ifølge Amabile (1996) vægter CPS-frameworket altså den 

kreativitets-relevante proces højt, og inkluderer dermed ikke alle nødvendige komponenter i 

kreativitet (f.eks. motivation, som anført i afsnit 7.3.3.).  

 Endelig peger Sawyer (2006) på, at ”Increasing the creativity of the employees in a 

company won’t necessarily increase the creativity of the company; rather, a new organizational 

structure or culture may be necessary, and the creativity training methods [reviewed above] focus 

instead on the individual.” (Ibid.:300). 

Det er med andre ord vigtigt, at designet af den kreative proces afspejler, hvad formålet med 

processen er.   
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8.5.3. Opsummering	
Ovenstående er en redegørelse for den kreative proces, anskuet som både en intern proces i 

individet og som en single session ud fra CPS-frameworket. Gennemgangen af den kreative proces 

som internt i individet anskueliggjorde, at kreativitet foregår som en bevidst proces, hvor individet 

gennem trial-and-error aktivt anvender erfaringer og viden i løsningen af problemer. 

 I anskuelsen af den kreative proces som en session, finder CPS-frameworket sin 

anvendelse. CPS-tilgangen tilbyder en ”tjekliste” til brug i planlægningen af den kreative proces, 

således at målsætninger for sessionen imødekommes. Igen påpeges det, at CPS-frameworkets fokus 

er snævert, idet procesdesignet har fokus på kreativitetstræning, og ikke inddrager viden og 

motivation.   

Efter redegørelser for interne komponenter, eksterne komponenter, individets interne 

kreativitetsproces, samt den kreative proces som en session, skal et sidste teoretisk element i 

kreativitet udforskes. Alle ovenstående elementer leder nemlig frem mod denne del; det kreative 

outcome.  

8.6. Det	kreative	outcome	
I CPS-frameworket behandles det kreative outcome i komponenten; Preparing for Action, hvor 

fokus er på at ”oversætte” interessante idéer til handling. Formålet er at udarbejde en handlingsplan 

for iværksættelse af idéerne (Isaksen et al., 2011). Denne tilgang overser et vigtigt aspekt i forhold 

til det kreative outcome; hvem er idéerne interessante for?  

Med udgangspunkt i Fisher og Amabiles (2009) definition af organisatorisk kreativitet som ”(…) 

the production of ideas for novel and appropriate (useful and valuable) products, services, 

processes or strategies in an organization.” (Ibid.:13), bliver det relevant at inddrage vurdering i 

forhold til det kreative outcome.    

8.6.1. Vurdering	af	kreativitet	
At nye idéer skal være nye og brugbare (novel and appropriate) for at kunne betegnes som kreative, 

betyder nødvendigvis også, at kreativiteten behøver en kontekst, og et ”publikum” i denne kontekst, 

der skal vurdere kreativiteten. Dermed bliver kreativitet et socialt fænomen baseret på viden om 

domænet (Csikszentmihalyi, 1990). 

Tanggaard (2008) anvender begrebet praksisfællesskaber, og påpeger at: ”Vi er kun 

kreative, når vi får adgang til at udfolde os på bestemte måder med et bestemt materiale i en 



Marianne Munk  Kandidatafhandling, Cand.Merc.Psyk.     CBS, efterår 2011 

Side 49 af 149 

 

bestemt praksis.” (Ibid.:11) Individer er kreative i praksisfællesskaber, hvorfor de altid er kreative i 

forhold til noget. At kreativitet foregår i praksisfællesskaber gør, a) at der eksisterer bestemte 

værdier og normer, og en kultur inden for hvilken kreativiteten kan udfolde sig, og b) at erfaring og 

viden inden for praksisfællesskabet er en vigtig forudsætning både for kreativiteten, men også for 

vurderingen af kreativitet (Ibid.). 

Begge elementer henviser til, at anerkendelse er en forudsætning i det kreative arbejde (Tanggaard, 

2008). Nye arbejdsgange skal f.eks. anerkendes i praksisfællesskabet for at være kreative. Der er 

altså tale om, at kreativitet foregår i et domæne med egne værdier og normer, som definerer om 

noget er kreativt. Det nye skal med andre ord tilføre værdi og give mening i en bestemt praksis.  

8.6.2. Opsummering	
Det kreative outcome er idéer om f.eks. produkter, services, mv., som i CPS-tilgangen skal 

”omsættes” til handling. Facilitatoren skal udarbejde handlingsplaner for, hvordan disse idéer 

omsættes til handling. Der argumenteres for, at denne tilgang ikke tager højde for vigtigheden af 

vurdering af det kreative outcome. Et fokus på vurdering er nødvendigt, idet idéer ikke kun skal 

være nye, men også brugbare.   

Med et teoretisk fundament omkring kreativitet på plads, bliver det nu relevant at opbygge den 

teoretiske ramme om organisationer og forandring.  Udgangspunktet vil være en præcision af hvad 

begreberne organisation og forandring indebærer. Derefter introduceres sensemaking begrebet, for 

at skabe en forståelse for forandringer på individplanet. Endelig introduceres Appreciative Inquiry 

teorien som en tilgang til forandringer, der bidrager positivt til CPS-frameworket.  
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8.7. Organisationer	og	forandringer	
Organisationer kan defineres og beskrives ud fra forskellige perspektiver, f.eks. som metaforer 

(Morgan, 2006) og koordinering af arbejde gennem strukturering (Mintzberg, 1983). Jeg trækker i 

specialet på en definition hentet hos Weick et al. (2005);  

”Organization is an attempt to order the intrinsic flux of human action, to channel it toward certain 

ends, to give it a particular shape, through generalizing and institutionalizing particular meanings 

and rules.” (Ibid.:410).  

Organisationen er dermed ikke givet på forhånd, men skabes af organisationsmedlemmerne 

igennem den mening og de fortolkninger, som de tilskriver handlinger og erfaringer i 

organisationen (Schultz, 2006). Dermed flyttes fokus fra en ”fysisk” organisation over mod at 

organisere meninger og handlinger i en given kontekst.  

Med udgangspunktet i at kreativitet og udvikling naturligt rummer forandring 

(Woodman, 2008), bliver det relevant at uddybe betydningen af organisatoriske forandringer. På et 

overordnet plan kan organisatorisk forandring defineres som ”når en organisation udviser 

forskellige træk på to forskellige tidspunkter.” (Jacobsen og Thorsvik, 2008:338). Disse træk kan 

defineres yderligere ved at trække på den kulturforståelse specialet bygger på. Schultz (2006) 

skriver således, at ”Det afgørende er, at der skabes en ny fortolkningsramme for organisationens 

medlemmer, som bryder med den etablerede forståelse af ”verden ifølge vores organisation”.” 

(Ibid.:128). Forandringer er dermed forbundet til ændringer af individets meningssystemer og 

fortolkningsrammer.  

Dette perspektiv står i kontrast til synet på forandringer i CPS-tilgangen, hvor fokus er 

på at ”(…) explicit tools and methods can help you harness your energy (and the energy of others) 

and channel you efforts in positive directions that result in productive change.” (Isaksen et 

al.,2011:214). Et bevidst fokus på metoder og værktøjer hjælper facilitatoren med at fokusere på, 

hvordan en forandring skal frembringes (Ibid.). Forandring handler her om at identificere eventuelle 

barrierer og blokeringer for forandringen, og udarbejde en handlingsplan for hvordan disse 

imødekommes. Dette syn på forandringer tager udgangspunkt i facilitatoren, som den person der 

aktivt planlægger og udfører forandring, ved f.eks. at ”(…) minimizing or counteraction potential 

or actual objections and resistance.” (Ibid.:35). Dermed inddrages individers aktive 

meningsskabelse ikke i forandringer. Forandring anskues, som noget der ”udøves mod” 

organisationen, frem for en proces individerne aktivt indgår i og skaber mening med.         
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 Eftersom forandringer i specialet betragtes ud fra ændringer i meningssystemer og 

fortolkningsrammer bliver sproget vigtigt i forandringer. Schein (1996, i Isaksen et al., 2011) 

skriver således, at ”The most basic mechanism of acquiring new information (…) is to discover in a 

conversational process that the interpretation that someone else puts on a concept is different from 

one’s own.” (Ibid.:31). Dermed opstår diskursive kampe, hvor forskellige betydningstilskrivninger 

mødes og påvirker hinanden og kimen til forandring opstår (Jørgensen og Philips, 2010). 

Artikulationen af forskelligheder åbner op for forandringen ved at tilbyde et nyt sprog til at omtale 

et fænomen eller en begivenhed, og dermed nye fortolkningsskemaer. Disse fortolkningsskemaer er 

vigtige, idet disse giver mening til individernes hverdag. 

8.7.1. Sensemaking	i	forandringer	
Sensemaking tankegangen tager udgangspunkt i, at individets oplevede flow af begivenheder 

(hverdagen) bliver ændret af nye elementer f.eks. ændringer i pres og krav fra omverden (Weick, 

1995). Denne ændring medfører, at individets mentale kort over verden, de fortolkningsskemaer 

individet har til rådighed, ikke længere stemmer overens med den oplevede verden. Der opstår 

tvetydighed, og individets mening med verden er ikke længere ”rigtig”. Individet vil derfor søge 

efter at skabe en ny mening med verden, som til gengæld former den verden individet indgår i 

(Weick, 2001).  

 Når nye mentale kort over verden er skabt, enacter individet det nye kort og den nye 

mening ind i sine omgivelser (Ibid.) gennem fysisk handling og italesættelse af situationen. Denne 

enactment påvirker individets omgivelser, ligeså vel som omgivelserne påvirker individet. 

Enactment skal dermed forstås, som en proces hvor individet søger accept af det nye kort og den 

nye skabte mening i omgivelserne (Ibid.). Denne modificering af mentale kort og 

meningstilskrivninger foretager alle individerne, og dermed enacter alle individer forskellige kort 

og meninger i det sociale system. På denne måde formes en fælles social betydning og mening med 

den ændrede situation, og et fælles sprog til at omtale situationen skabes (Ibid.).  

Sensemaking processen som et socialt fænomen er vigtig i arbejdet med forandring af 

organisationer, idet tilgangen betoner, at dele af forandringen foregår på et andet plan end bevidste 

processer, såsom planlægning og metodetræning. Dermed bliver en vigtig del af 

forandringsagentens funktion at skabe mening i situationen gennem brug af sproget.  
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Denne forståelse for sensemaking i forandringer giver et nyt perspektiv på en stor del af litteraturen 

inden for forandringsledelse, nemlig modstand mod forandring20.   

8.7.2. Modstand	mod	forandring?	
I litteraturen der omhandler forandringer, er et ofte omtalt tema modstand mod forandring, og ikke 

mindst hvordan denne overkommes. Dette ses f.eks. også i CPS-frameworket, hvor facilitatoren 

opfordres til at identificere såkaldte resisters, og aktivt anvende denne ressource i 

implementeringsaspektet (Isaksen et al., 2011).  

Sensemaking tilgangen tilbyder et andet og mere positivt udgangspunkt i denne sammenhæng ved 

at fokusere på meningstilskrivninger. Weick (1995) skriver således, at ”(…) people are very much a 

part of their own environment. They act, and in doing so create the materials that become the 

constraints and opportunities they face.” (Ibid.:31). Dermed er det ikke væsentligt at tale om 

modstand mod forandring, men nærmere at tale om forskellighed i betydningstilskrivninger. Som 

nævnt bliver det væsentligste i en forandring derfor at skabe muligheder for nye kort og nye 

meninger gennem aktivt sprogbrug.      

8.8. Appreciative	Inquiry	og	CPS	
Som der argumenteres for i afsnit 8.5, om den kreative proces, er det vigtigt at facilitatoren, som 

designer af den kreative proces gør sig overvejelser om, at det kan være nyttigt at inddrage andre 

perspektiver. Isaksen et al. (2011) skriver, at “We designed the CPS framework recognizing that no 

single change method can do everything.” (Ibid.:220). Som nævnt er en del af kritikken af CPS-

frameworket centreret omkring forandringsomfanget og for snævert fokus på enkelte elementer hos 

individet. Kritikken handler dermed ikke om selve metoderne, men om omfanget af disse.  

Med ovenstående inddragelse af sensemaking perspektivet (jf. afsnit 8.7.1.), åbnes der 

netop for at anskue forandringer på en ny måde, ved at lade sproget indtage en central rolle. Således 

kan italesættelsen af forandringer, have stor indflydelse på den mening den ændrede situation 

tillægges. Her bidrager Appreciative Inquiry (AI) tilgangen, med en ramme for sproget, som bygger 

på et positivt udgangspunkt. AI-teorien har fokus på, at forandringer skal skabes på baggrund af det 

organisationen gør godt, frem for på baggrund af fejl og mangler (Cooperider og Whithney, 1999).  

Cabra Vidales (2004) skriver om AI, at en force ved denne tilgang ligger i at ”AI inventes all to 

think strategically and then to plan collectively.” (Ibid.:84). Dette sker gennem 4D modellen, hvor 
                                                            
20 Se f.eks. Kotter (1996). 
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en fælles vision for fremtiden italesættes og visualiseres. Det aktive sprogbrug i AI, fokuserer 

gruppen af organisationsmedlemmer på en fælles fremtid (Ibid.). Denne fælles italesættelse af 

fremtiden har flere styrker; dels vil en fælles italesættelse forpligtige (Weick, 1995) 

organisationsmedlemmerne til bestemte handlinger (at skabe denne ønskede fremtid), og dels 

skabes fremtiden i fællesskabet, hvilket betyder, at der er skabt et fælles sprog for situationen nu og 

i fremtiden. Den fælles italesættelse skaber dermed nye rammer for meningsfulde handlinger og 

udsagn, som, jeg i afsnit 8.7. ”Organisationer og forandringer” peger på, er grundlaget i 

kulturforandringer.   

 Ved at inddrage AI-tilgangen til forandringer i CPS-frameworket har en 

forandringsagent dermed mulighed for at skabe en mere positiv fortolkning af fremtiden hos 

organisationsmedlemmerne. Samtidig sikrer italesættelsen af fremtiden, at forpligtige sig til i 

fællesskab at skabe denne fremtid. Dermed åbnes der op for, at forandring og udvikling ikke blot 

fortolkes som tidsmæssige isolerede oplevelser, men som en aktiv del af hverdagen i opnåelse af 

den fælles målsætning (Cabra Vidales, 2004).            

8.8.1. Opsummering	
Der redegøres ovenstående for, at organisationer er skabt af medlemmerne gennem 

meningstilskrivninger og fortolkninger, hvorfor betegnelsen organisering anvendes. Dermed er 

forandringer skabelsen af nye fortolkningsrammer, som giver nye muligheder for at forstå verden. 

Her bliver sensemaking begrebet relevant som en anskueliggørelse af, hvordan disse nye 

fortolkningsrammer skabes. Sensemaking begrebet udfordrer CPS-tilgangens fokus på 

identifikation af modstand i form af resisters ved at pege på, at modstand er et udtryk for 

manglende mening frem for ”ulyst”.    

Endelig fremhæves det, at Isaksen et al. (2011) opfordrer til at anvende andre metoder og tilgange, 

hvor den specifikke situation kræver det. Her foreslås det at anvende elementer fra AI tilgangen, 

som tilbyder et positivt fokus på forandringer.  
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9. Teori	møder	praksis	
I ovenstående har jeg redegjort for specialets teoretiske fundament. Jeg har valgt at inddrage 

forskellige teoretiske perspektiver, idet jeg mener, at dette kan skabe et mere nuanceret billede på 

kreativitet, forandringer og kultur i specialets empiriske grundlag. Understående samles det 

teoretiske fundament, i en illustration, som er inspireret af Amabiles (1996) komponentmodel, hvor 

empiriske elementer er inddraget:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4, Samlet illustration af det teoretiske fundament.  

Modellen anskueliggør sammenhængen mellem det ovenstående teoretiske fundament og empirien. 

Med modellen som udgangspunkt er grundlaget for en analyse af IPI-projektes proces nu muligt. 
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10. Analyse	
Specialet har til formål at undersøge om man kan tilrettelægge en proces med i udgangspunkt i 

CPS-tilgangen, som tager højde for kreativitetsrelevante faktorer, og kulturelementer, når den 

kreative proces anskues som et forandringsforløb. For at kunne undersøge dette tager analysen 

udgangspunkt i IPI-projektet og Afdeling F på Herlev hospital. 

10.1 Fortællingen	om	et	projekt	
Som skrevet indledningsvist i specialet syntes der at være en ”officiel” forståelse for det kreative 

outcome af projektet21. Denne ”officielle” formålsbeskrivelse findes i alt informationsmateriale om 

projektet, men det lader til, at der findes yderligere to forventninger til outcome af projektet. Som 

analysen vil vise, eksister der i projektet forskellige diskurser med hver deres forståelser (Jørgensen 

og Philips, 2010), og konsekvenserne af dette har stor indflydelse på processen. 

10.1.1 Perspektiver	i	en	diskursorden:	Innovation	i	sygehussektoren	
Allerede tidligt i forløbet kom Louise med bemærkninger om ”kulturændring” og ”organisatorisk 

forandring” i forbindelse med projektet. I mine egne noter fra de første indledende møder står der 

f.eks. ”hvad er det Louise vil?” og ”hvad er fokus i projektet?”.  

Denne forvirring om formålet, eller resultatet, af projektet fulgte mig gennem det meste af forløbet, 

og jeg blev opmærksom på, at forvirringen opstod imellem forskellige diskurser og dermed 

forskellige meningssystemer.  

 Der står f.eks. i CSIs officielle beskrivelse af projektet, at dette skal bidrage med ”En 

generel model for medarbejderdreven innovation med fokus på patientinddragelse (…) funderet på 

best-practice” (www.centerforsundhedsinnovation.dk), mens klinikerne fokuserer på patienterne, 

og f.eks. fortæller, at et formål er ”(…) at få mere fokus på hvad det betyder for dem (patienterne, 

red.) at være i hospitalsverdenen (…) (Bilag 8;139:18). Endelig antydes et lidt mere uofficiel formål 

med projektet i mine samtaler med Louise, nemlig at ”(…) der er jo mange af klinikerne, de har jo 

fokus på, at det er noget konkret og noget fysisk, der skal ændres, hvor vi har måske en 

organisatorisk forståelse for, at det er det ikke, det her spil f.eks., værktøjskassen what ever (…) det 

er et middel til at ændre en kultur” (Bilag 10;145:4). 

                                                            
21 Jf. afsnit 1, Indledning 
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For at opnå en forståelse for konsekvenserne af et sådan forskel i syn, vil analysen først tage 

udgangspunkt i en nærmere analyse af forskellighederne og baggrunden for disse.  

10.1.2 En	konsulentdiskurs	på	arbejde	–	Hvad	er	formålet?	
Som nævnt står klinikernes forståelse af det kreative outcome i kontrast til Louises forventninger. 

Hun fortæller, at hun i præsentationer af projektet lægger vægt på ”(…) det jeg ved publikum 

tænder på.” (Bilag 5;103:19) men samtidig tilkendegiver hun, at: ”Patientinddragelse er et middel 

til at få skabt en anden form for kultur i organisationen” (Bilag 5;103:22). Hun fortæller, at det 

fysiske resultat af projektet, ”værktøjskassen22”, ikke har nogen værdi i sig selv, men skal fungere 

som symbol på udvikling. Men som hun siger: ”(…) nogle gange fylder det ene for meget, det tager 

for meget fokus fra noget andet, der er rigtig vigtigt.” (Bilag 5;105:6)  

Louises synspunkt er udtryk for en diskurs, som tydeligt er præget af hendes arbejde som konsulent. 

I hendes diskurs er formålet med IPI-projektet en forandring af kulturen ved at træne klinikerne i 

brugen af nye metoder, som skal lære klinikerne at håndtere den usikkerhed, der omgiver dem. 

Louise efterspørger, at klinikerne udviser mere forståelse for den enkelte situation og patient, og 

løser problemerne ud fra enkeltstående tilfælde, frem for ud fra ens standardforløb. Hun ønsker 

mere frihed (Ekvall, 1996) til, at klinikerne kan træffe beslutninger ud fra patientens situation, frem 

for ud fra en standardforløbsbeskrivelse. Denne frihed i beslutninger, er vigtig i kreativitet, da 

forskellige løsninger og alternativer vil blive vurderet inden en endelig beslutning tages (Ibid.).    

Om selve designet af projektforløbet fortæller Louise, at ”(…) vi bruger vores erfaring med at 

kunne konstruere en proces og komme med de her helt faste rammer (…) vi lavede et træningsforløb 

og fortalte dem om hvordan og hvorledes, og så har vi kørt en stram proces med nogle skabeloner 

der skulle udfyldes, og vi gør sådan og sådan, og så videre (…) så er de trygge, og så kan vi godt 

overtale dem til at gå ind i det her fremmede land, som hedder, vi udvikler og gør tingene lidt 

anderledes, hvis vi kommer med en helt stram pakke for, hvordan vi gør det.” (Bilag 10; 146:18). 

Louise bemærker også, at ”(…) det er ikke vildt og innovativt, men det fungerer.” (Bilag 10; 

146:23) 

 Louise ønsker altså at træne klinikerne i metoder, som kan bidrage med yderligere 

kompetencer, således at klinikernes tilgang til forestående problemer bærer præg af udvikling, og 

problemerne løses på en anden måde end normalt. Samtidig giver hun udtryk for, at en stram styring 

                                                            
22 Se beskrivelse af denne i afsnit 10.1.4. 
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af alle dele i projektet, samt faste rammer for fremgangsmåder og processer, er nødvendigt i denne 

kontekst.   Denne tilgang til problemløsning bygger på CPS, hvor konsulentens rolle netop består i 

at planlægge tilgangen til projektet, og designe selve processen for udviklingen, så forløbet bedst 

muligt tilpasses den aktuelle kontekst (Isaksen et al, 2011). Isaksen et al. (2011) skriver, at ”CPS is 

a broadly applicable framework for organizing specific tools to help (…) design and develop new 

and useful outcomes.” (Ibid.:26). CPS som ramme for facilitering af kreativ problemløsning i IPI-

projektet, sætter dermed fokus på metoder, som kan føre til den ønskede udvikling; nye og brugbare 

tilgange til at håndtere usikkerhed.      

Konsulentdiskursen har dermed det udgangspunkt at udbygge den komponent som Amabile (1996) 

kalder kreativitets-relevante processer, idet hun ser dette som vejen til at opnå mere frihed i 

tilrettelæggelse af patientforløbene.  Dermed bliver det også tydeliggjort, hvad Louise betegner som 

kreativitet og udvikling; tilegnelsen af ny viden (metoder og kompetencer), som sætter klinikerne i 

stand til at håndtere den usikkerhed, der omgiver dem, og også hendes syn på hvem der skal levere 

idéerne og drive processen frem; det handler om medarbejderdreven innovation.  

10.1.3 Kultur	i	en	konsulentdiskurs	–	Hvad	skal	forandres?	
Louise peger på, at det netop er kulturen som bremser klinikerne i udviklingsaspekter, og hun 

fortæller, at de meget hurtigt i projektforløbet blev opmærksomme på det hun kalder en nul-

fejlskultur. Netop fordi klinikernes arbejde handler om mennesker, må der ikke begås fejl, fordi 

patienterne så risikerer at dø, og som Louise konstaterer, så er ”(…) den eneste måde man kan 

undgå at lave fejl på, er at lave en masse sikkerhedsforanstaltninger.” (Bilag 10;145:15). Dermed 

udvikles standardprocesser og problemet er, ifølge Louise, at disse ikke tager højde for patienter, 

der ikke følger standarderne. Louise forklarer, at problemet er, at der er så mange ukendte variable, 

som der ikke (kan) tages højde for, og derfor ser hun vigtigheden i, at klinikerne opnår 

kompetencer, der gør dem i stand til at håndtere usikkerheden (Bilag 10;150:18). Problemet i 

Louises øjne er, at ”(…) de bremser sig selv, ved aldrig at stille spørgsmål til måden de gør ting 

på” (Bilag 5; 124:8), idet nul-fejlskulturen og de standardiserede processer overføres og indarbejdes 

i alle andre aspekter i arbejdslivet.  

 Louise peger dermed på behovet for sikkerhedsforanstaltninger og standardprocesser i 

klinikernes arbejdsgange, som begrænsende for udvikling, og betegner brugen af standardprocesser 

og sikkerhedsforanstaltninger som kultur; det hun gerne vil ændre.  
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10.1.4 Symboler	på	udvikling	–	Hvordan	gribes	forandringen	an?	
Det er besluttet, at der skal udfærdiges en fysisk ”værktøjskasse” der indeholder redskaber til 

idégenerering, samt en ledelseshåndbog med beskrivelser af best practice for forskellige 

problemstillinger, og klinikernes erfaringer med projektet. Endelig ønsker CSI at udvikle et 

brætspil, som kan anvendes til at ”frame” (Isaksen et al., 2011) det aktuelle problem, for at fokusere 

på vigtigheden af gruppedynamikken i den kreative proces. Endelig indeholder værktøjskassen en 

metode til implementering af idéer og tiltag gennem den såkaldte Kvalitetscirkel. Inspirationen til 

Kvalitetscirklen har Louise fundet hos Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 

(IKAS)23, og som begrundelse for dette valg fortæller Louise, at ”(…) altså vi vil gerne tage 

udgangspunkt i noget som klinikerne kender til, og noget som er brugt og anerkendt inden for denne 

verden.” (Bilag 5;110:10). 

Tanken er, at denne værktøjskasse og brætspillet skal udleveres til afdelinger på sygehuse, som 

ønsker at arbejde med medarbejderdreven innovation. Værktøjskassen skal fungere som en komplet 

ramme, således at de afdelinger som ønsker at arbejde med medarbejderdreven innovation (inden 

for et vilkårligt tema) kan åbne kassen og finde alle relevante hjælpemidler til facilitering af 

processen. Samtidig skal CSI fungere som en støttefunktion for de afdelinger, som gør brug af 

værktøjskassen, fordi ”(…) vi vil komme til at bidrage med nogle konsulenttimer, for at det her kan 

fungere, den kan ikke leve i sig selv.” (Bilag 5;118:29). 

 Værktøjskassen er bygget op om CPS-tilgangen, og kan illustreres således: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
23 http://www.ikas.dk/Sygehuse/Akkrediteringsstandarder‐for‐sygehuse/Indledning.aspx 
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Figur 5, ”værktøjskassen” i IPI-projektet: en Best Practice til medarbejderdreven innovation 

Louise fortæller, at værktøjskassen ikke har nogen værdi i sig selv, men skal fungere som symbol 

på udvikling fordi ”bare det at en afdeling beslutter sig for at gøre noget, og afsætte tid til det, så 

er der allerede hul igennem (…) så er der allerede sket en eller anden form for 

kulturforandring.”(Bilag 5;125:23)  
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10.1.4.1 Opsummering 

Ovenstående afsnit har tydeliggjort Louises perspektiver på kreativitet og udvikling. Louise ønsker 

en kulturforandring, som skal munde ud i, at klinikerne bedre kan håndtere usikkerhed i 

patientforløbet. Ved at træne klinikerne i metoder fra CPS-frameworket, forventer Louise, at 

klinikerne oplever behovet for mere frihed i beslutninger om den enkelte patients forløb, og heri 

ligger den kulturforandring hun ønsker.  

Med Louises perspektiv og forståelse på plads, kan vi vende os mod klinikerne, og undersøge 

hvordan klinikerne oplevede brugen af denne værktøjskasse, og hvilket outcome den kreative 

proces havde (jf. underspørgsmål 1 i problemformuleringen).   

10.2 En	test	af	”værktøjskassen”:	Temadag	i	Herlev	
Projektforløbet er i sig selv en kreativ proces, men for bedre at kunne analysere klinikernes 

meningsskabelse, samt de kulturelle elementers betydning i processen, tager jeg udgangspunkt i 

Temadagen i Herlev.  

På denne Temadag skulle alle medarbejderne24 arbejde aktivt med kreativitet. Processen for 

Temadagen var tilrettelagt således:  

 

Figur 6: Den kreative proces for Temadagen i Herlev 

                                                            
24 Temadagen er en uddannelsesdag som afdelingen afholder to gange årligt, hvor forskellige aktuelle temaer tages 

op. Det er af samme årsag obligatorisk at deltage i disse temadage. 
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Formålet med Temadagen var, at alle medarbejdere selv prøvede aktivt at arbejde med alle dele i 

den kreative proces, for derigennem at få kendskab til metoder anvendt i en kreativ proces. 

Temadagen fungerede dermed som træningsdag i metoder i den kreative proces, og som 

udgangspunkt for det videre arbejde med udvikling i afdeling F.  

Temadagen var det CPS-tilgangen kalder for en single session (Isaksen et al, 2011:238), med 

udgangspunkt i CPS-fasen generating Ideas hvor fokus er på ”(…) produce many options, varied 

possibilities, and novel, or new, ideas for solving a problem or effecting a change.” (Ibid.:86).   

Grundtanken med CPS er, at inden for framworket skal problemløserne skifte mellem to adskilte 

måder at tænke på; genererende og fokuserende25 (Ibid.:36). Det er denne vekselvirkning, der vil 

føre til, at mange idéer/løsningsforslag produceres, som efterfølgende vurderes, udvikles og 

udvælges (Ibid.). CPS-frameworket er dermed med til at systematisere og indramme den kreative 

proces, individet gennemgår, når denne står over for et problem. Med sit fokus på kreative processer 

på gruppeniveau, hvor individernes preinventive structures deles i gruppen, åbner CPS op for 

distribueret kognition (Sawyer, 2006), hvor de forskellige bidrag inddrages i løsningen. Jo flere 

forskellige funktionelle områder, der er repræsenteret i gruppen, jo større er chancen for et kreativt 

outcome (Woodman et al., 1993).  

Endelig peger Isaksen et al. (2011) på, at facilitatoren bør have fokus på vurderinger i både den 

genererende og fokuserende fase. Vurderinger bør ikke anvendes i den genererende fase, men 

vurderinger i den fokuserende fase skal tage et positivt udgangspunkt (Ibid.). Dette er 

grundelementerne i CPS, uanset hvordan selve processen designes, og hvilke faser der inddrages.  

 På Temadagen i Herlev deltog alle medarbejderne på Afdeling F, hvilket vil sige 

sekretærer, sygeplejersker, læger, overlæger, ledende overlæger, og SOSU-assistenter. Alle blev 

delt ind i grupper med vægt på at blande de forskellige faggrupper. Grupperne bestod af 5-6 

personer, og hver gruppe havde en facilitator tilknyttet, som enten var en konsulent fra CSI eller en 

ledende medarbejder fra Afdeling F.26. De ledende medarbejdere havde som en del af projektet 

modtaget undervisning i at facilitere en kreativ proces, og herunder netop metoder til at sikre 

                                                            
25 Eller Divergent og Konvergent (Sawyer, 2006) 

26 De ledende medarbejdere, som fungerede som facilitatorer, havde stået for dataindsamlingen via patientdagbøger 

og fokusgruppeinterviews. Inden Temadagen havde disse medarbejdere modtaget undervisning i facilitering og selv 

afprøvet de metoder, der skulle anvendes her i en træningsworkshop.  
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rammerne for idégenerering, såsom generering og fokusering, og vurderingsaspektet. Dermed har 

man i designet af Temadagen taget højde for alle de elementer. som CPS foreskriver. Hvad var 

oplevelserne så af Temadagen blandt klinikerne, og hvad kom der ud af den kreative proces? 

10.2.1 Oplevelser	og	forståelser	
Forudsætningerne for at skabe kreative løsninger på Temadagen er, som det fremgår ovenfor, 

umiddelbart gode. Der er langt hen af vejen også overvejende positive tilkendegivelser af 

oplevelserne, f.eks. fortæller sygeplejersken Mette, at ”(…) jeg syntes den (metoden, red.) er meget 

god, når man altså lige har fundet ud af den, fordi man sidder og tænker, nå, skal vi klippe det ud, 

og nå, og hvad skal der så ske, ikk’, altså det virkede sådan lidt børnehaveagtigt.” (Bilag 6;129:6). 

Også sygeplejersken Sofie giver udtryk for begejstring; ”(…) det var sjovt, og det satte nogle andre 

ting i gang og blev lidt mere kreativ og fik nogle andre idéer (…) (Bilag 8;140:5). 

Lægesekretæren, Karina, syntes, at netop det at alle medarbejdere uanset funktion var med på 

Temadagen, gav nye perspektiver ”(…) fordi nu er jeg jo sekretær, og tit er det jo mest 

plejepersonalet, der kører showet, var jeg ved at sige, altså (…) men derfor syntes jeg at temadagen 

var god, fordi man fik inputs fra de forskellige grupper (…)” (Bilag 9;141:2, Bilag 9;144:2) 

Til gengæld var den positive indstilling til Temadagen ikke helt den samme blandt lægerne. 

Overlægen, Lene, fortæller, at ”(…) der er nogen, der syntes, det er spild af tid (…) de syntes, 

ressourcerne i afdelingen kunne være brugt bedre, og hvad får I ud af det (…) og der er nok flere i 

lægegruppen end i sygeplejegruppen, der syntes det (…)” (Bilag 7;138:7). Jeg spørger ind til, hvad 

der kan være årsagen til de udsagn, og Lene fortæller, at ”(…) vi er jo opdraget på en helt anden 

måde end sygeplejerskerne, det er jo meget med, at det skal måles og vejes (…)” og fortæller, at 

temadagen for nogle i lægegruppen blev anset som ”(…) organiseret spild af tid.” (Bilag 7;138:14). 

”Normale” projekter for en læge, fortæller Lene ”(…) har fuldstændig fastlagt, hvad der skal ske 

fra punkt a til vi når målet (…) fuldstændig fikseret på målet, det andet (processen, red.) er jo i 

princippet bare en irriterende ting, der skal overstås på vejen (…)” (Bilag 7;134:10). Denne 

”kritik” var projektlederen, Louise, forberedt på ”(…) det vi går ind og gør, det er, at vi beder dem 

om at sige, vi ved ikke hvilken sti, vi skal gå ned af, og vi ved heller ikke helt, hvor vi skal havne. 

Det er jo innovation. Det er ederman’me åndsvagt for en klinikker, altså det virker jo dybt 

useriøst.” (Bilag 5;123:18)  



Marianne Munk  Kandidatafhandling, Cand.Merc.Psyk.     CBS, efterår 2011 

Side 63 af 149 

 

Lidt positiv var overlægen, Lene, dog, idet hun bemærker at ”(…) det var en øjenåbner lidt, det der 

med, at de (patienterne, red.) faktisk var så tilfredse, da de gik, vi vidste det jo godt et eller andet 

sted, men vi havde jo ikke dokumentation for det (…)” (Bilag 7;137:13). 

Endelig fortalte sygeplejersken, Sofie, hvad begreberne innovativ patientinddragelse 

betød for hende, og hun fortalte at ”Altså innovativt, det, tænker jeg, er noget nyskabende, og 

patientinddragelse at man ligesom inddrager patienterne ud fra deres oplevelser (…) så om vi ud 

fra deres (patienterne, red.) oplevelser kan tilrettelægge vores arbejde, så det bliver bedst muligt 

for dem.” (Bilag 8;139:17). Denne tilgang til, at patienterne skal udtrykke forbedringsmuligheder, 

som klinikerne efterfølgende foretager nogle ændringer i forhold til, oplevede jeg var en typisk 

tilgang.   

Mette fortæller mig, at hun i mange år har arbejdet med at inddrage patienterne på en anden 

afdeling ”(…) hvor det bare ikke hed noget fint, altså vi kaldte det patientaften (…)”(Bilag 6;130:9) 

og at patienterne kan bidrage til at ændre både rutiner og perspektiver hos klinikerne. Det samme 

fortæller Sofie og understreger, hvorfor det er vigtigt at lytte til patienternes oplevelser: ”(…) vi kan 

tit have nogle faglige begrundelser for, hvordan de egentlig går og oplever det og har det, som 

måske ikke altid harmonerer 100 procent med, hvordan de egentlig går og føler det.” (Bilag 

8;139:4). Endelig fortæller Mette i en samtale om inddragelse af patienterne, at hun altid har syntes, 

det er vigtigt at inddrage dem: ”(…) for det er jo dem, det drejer sig om, og det er sådan set dem, 

der allerbedst kan udtale sig om (…) og hvad for nogle ting de godt vil have ændret.” (Bilag 

6;130:16). Mette udtrykker her, at det er patienterne, der skal levere idéerne, og dette inden for de 

rammer, der er ”(…) vi kan jo ikke gøre dem større (sengeafsnittet, red.) (…) vi har de her tre stuer, 

hvordan syntes I (patienterne, red.) vi kunne gøre det?” (Bilag 6;131:6). Klinikerne udviser altså en 

adaptiv tilgang til udvikling og forandring med fokus på ”doing things better”, inden for de fælles 

accepterede rammer i den kreative proces (Kirton, 2006). 

Der er, som det fremgår, lidt blandede oplevelser af Temadagen blandt klinikerne, og deres 

forståelse for kreative løsninger bærer præg af en adaptiv tilgang. Spørgsmålet er så, hvad disse 

oplevelser og forståelser har haft af betydning for ”produktet” af den kreative proces, og om 

processen har ført klinikerne hen imod en kulturforandring.     

10.2.2 Hvad	var	processens	outcome?	
Klinikernes adaptive tilgang til kreativitet og udvikling ses i ”resultatet” af Temadagen; Klinikerne 

udvalgte sammen tre temaer/idéer, som afdelingen efterfølgende skal arbejde videre med: 1)”Fluen 
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på væggen”, et projekt hvor klinikerne observerer hinandens adfærd og giver feedback på denne, 

med henblik på at øge patienternes tryghed i behandlingsforløbet, 2) overskueliggøre afdelingens 

hjemmeside og øge mængden af relevant information på denne, så patienten nemt selv kan finde 

den information hun har brug for, og 3) et samarbejde med anæstesiafdelingen om screening af 

patienterne, således at de patienter, som lægen på Afdeling F vurderer, er sunde og raske nok til at 

komme i fuld narkose, ikke behøver at sendes ned til undersøgelse i anæstesiafdelingen. Dermed 

forventer man at kunne spare tid for patienten.   

Ekvall (2006) skriver, at ”As creative processes consists in ”making new and valuable connection” 

and as the more apart the connected elements are at the outset, the more creative the outcome will 

be (…)” (Ibid.:201). Disse “connections” sker mellem kategorier individet har dannet, som former 

de preinventive structures individet fremkommer med. Ward (1995) anvender betegnelsen 

structured imagination om netop det, at nye idéer og løsninger er stærkt præget af eksisterende 

kategorier hos individet. Udgangspunktet er, at jo flere og bredere kategorier individet kan hente 

viden og erfaring fra (Weisberg, 1999), jo større er muligheden for et kreativt outcome, ud fra 

princippet om at ”nyt og brugbart” definerer en kreativ løsning. I dette tilfælde ses det tydeligt, at 

klinikernes kategorier bærer præg af relationer til ”patienttilfredshed”, og derfor har de umiddelbare 

idéer, klinikerne fremkommer med, udgangspunkt her.  

Om idéerne er kreative, kan jeg af gode grunde ikke vurdere, men jeg kan pege på elementer i 

idéerne, som kunne tyde på, at disse kunne vurderes som kreative. Jeg mener f.eks. at idéen om at 

anvende ”fluen på væggen” trækker på andre kategorier, end hvad jeg forventer, er traditionelle 

lægefaglige og sygeplejefaglige kategorier (behandling og pleje af patienter). Samtidig er det 

tydeligt for mig, at idéen om samarbejdet med anæstesiafdelingen, udspringer af klinikernes 

domæne-relevane skills, i dette tilfælde viden om hvilke typer patienter der er ”sunde og raske” nok 

til at komme i fuld narkose. Kreativ problemløsning handler som nævnt om at løse problemer 

anderledes, end allerede eksisterende løsningsforslag vil kunne gøre. Disse nye måder at løse 

problemerne på, er det CPS-frameworket skal facilitere frembringelsen af. Med udgangspunktet i de 

tre idéer/temaer som klinikerne har valgt at arbejde videre med, mener jeg, at værktøjskassen og 

Temadagen kan sige at have faciliteret netop dette; anderledes løsningsforslag end klinikerne hidtil 

har gjort brug af.      
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10.2.2.1 Opsummering 

Designet af den kreative proces på Temadagen med udgangspunkt i diversitet i grupperne, brugen 

idégenereringsværktøjer og efterfølgende fokusering af idéerne, giver ifølge CPS-tilgangen det 

”rigtige” udgangspunkt for skabe kreative løsningsforslag. Oplevelserne af, og forståelserne for den 

kreative proces på Temadagen, var som det fremgår blandende, men Temadagen resulterede i tre 

konkrete idéer/temaer til forbedring af patientforløbet. Idéerne, klinikerne fremkommer med og vil 

arbejde videre med, er altså adaptive, idet fokus stadig er på at ”forbedre” det nuværende, men 

samtidig mener jeg som nævnt, at der både er basis for, at idéerne vil blive vurderet som kreative i 

feltet, og at brugen af værktøjskassen faciliterede kreative problemløsninger. Værktøjskassen har 

faciliteret, at problemerne løses kreativt på Temadagen med udgangspunkt i nye idéer om feedback 

og tværfaglige samarbejder. Analysen tydeliggør samtidig, at klinikernes perspektiv og forståelse 

for kreativitet og udvikling tager udgangspunkt i patienternes henvisning til problematikker. 

Herefter genereres løsninger med udgangspunkt i at forbedre det nuværende.   

Spørgsmålet er så, om idéerne kan føre til den kulturforandring, som Louise ønsker. For at kunne 

undersøge dette, er det nødvendigt at vende tilbage til klinikerne og begrebet nul-fejlskultur. 

10.3 Institutionaliserede	myter;	normer	og	rammer	
I mine samtaler med klinikerne var der ingen brug af begrebet nul-fejlskultur, som noget der 

”eksisterede”. Når samtalen faldt på ydre omstændigheder, som blev oplevet som hæmmende for 

deres arbejde, var det emner som økonomi og indførelsen af akkreditering, der blev bragt op. 

Dermed er standardprocesser og sikkerhedsforanstaltninger ikke et udtryk for hverken kultur eller 

en begrænsning ud fra klinikernes fortællinger. Dette skyldes, at de disse processer og 

foranstaltninger har opnået status som rationaliserede myter (Meyer og Rowan, 1977) i det 

institutionelle felt. Weick et al. (2005) peger på ”(…) that organizational members are socialized 

(indoctrinated) into expected sensemaking activities, and that firm behavior is shaped by broad 

cognitive, normative and regulative forces that derive from and are enforced by powerful actors 

such as mass media, governmental agencies, professions and interest groups.” (Ibid.;417).  

Opretholdelsen af disse standardprocedurer og sikkerhedsforanstaltninger legitimerer (Scott, 1994) 

klinikernes adfærd både internt og eksternt, samtidig med at de rationaliserede myter også fungerer 

som en måde at rationelt forholde sig til omverdens usikkerhed (DiMaggio og Powell, 1983). 

Problemet med disse rationaliserede myter i organisationer, er netop at opretholdelsen af disse, 
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mere er et spørgsmål om legitimitet og håndtering af usikkerhed, end et spørgsmål om at øge 

performance (Ibid.).  

Der hersker dermed ingen tvivl om, at de rationaliserede myter eksisterer blandt klinikerne, men der 

må nødvendigvis drages et skel. Når Louise taler om, at hun vil ændre kulturen i organisationen, og 

peger på brugen af standardprocesser og sikkerhedsforanstaltninger som hæmmende for kreativitet 

og udvikling, så referer hun til en del af det organisatoriske klima (Eckvall, 2006), som jeg i 

specialet vælger at betegne som normer. Normer fungerer som principper, retningslinjer og 

begrænsninger for adfærd, og disse er ofte formaliserede i f.eks. regler, rutiner og etiske standarder 

(Jacobsen og Thorsvik, 2008), og relaterer til de værdier organisationen udtrykker27. Eckvall (1996) 

argumenter for, at der drages et skel mellem organisatorisk klima og kultur, hvor klimaet betegner 

holdninger og adfærd på et artefakt niveau, og kulturen udtrykker klinikernes forståelse og 

meningsskabelse (Ibid.:105).  

At have en norm om ”nul-fejl” kan ikke anfægtes i denne sammenhæng, en fejl i denne kontekst 

kan føre til patienters død! Jensen et al. (2008) argumenter for, at nul-fejlskulturen28 som barriere 

for udvikling i sundhedssektoren er en myte. I deres optik repræsenterer nul-fejlskulturen et ønske 

om at leve op til de krav, der naturligt hører hjemme i en offentlig sektor. Endnu mere vigtigt peges 

der på alternativet; ”(…) opgøret med nulfejlskulturen alt for nemt bliver til anerkendelse af det 

modsatte – accept af fejl (…)” (Ibid.:71).  Dermed er den såkaldte nul-fejlskultur kun en del af det 

organisatoriske klima i form af en norm blandt klinikerne, som er et udtryk for deres faglighed. En 

faglighed som via socialisering (Weick et al, 2005) er indlejret i de domæne-relvante skills hos 

klinikerne (Amabile, 1996).   

10.3.1 Normer	og	rammer	i	kreativt	arbejde	
At der nu er draget et skel, der gør, at nul-fejlskulturen, på trods af navnet, ikke opfattes som kultur, 

men som normer og rammer, gør ikke Louises betragtninger om effekten af disse helt irrelevante. 

Som påpeget, er princippet om nul-fejl en norm, og denne er sammen med bl.a. kulturen dele, der 

udgør det organisatoriske klima (Eckvall, 2006). Nul-fejl, standardprocedurer og 

sikkerhedsforanstaltninger er dermed forståelser og kategoriseringer, der er indlejret som 

nødvendigheder og selvfølgeligheder i klinikernes faglighed for at kunne leve op til værdien, det de 

                                                            
27 I dette tilfælde må en værdi være at give patienterne det bedst mulige patientforløb, jf. baggrunden for projektet.  

28 Jensen et al. (2008) anvender også betegnelsen nul‐fejlskultur, se f.eks. side 71. 
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stræber efter, at give patienterne det bedst mulige patientforløb. Dermed bliver disse forståelser og 

kategoriseringer også bestemmende for, hvilke handlinger der er meningsfulde for klinikerne 

(Weick, 1995). Normer fungerer netop ved at reducere usikkerhed om, hvad den ”rigtige” handling 

er i en given situation, og begrænser dermed klinikernes mulige handlinger (Jacobsen og Thorsvik, 

2008) . 

 Ekvall (2006) skriver, at risikovillighed og usikkerhed er faste ingredienser i kreativt 

arbejde, og et organisatorisk klima, som ikke kan rumme dette, vil have en tendens til at favorisere 

adaptive kreative handlinger (Ibid.). ”(…) organizational principals, systems and procedures aimed 

at structure and stability do shrink the scope for high-level creativity but allow adaptive creativity.” 

(Ibid.:10).  

Normer og rammer for arbejdet i Afdeling F, trækker dermed mod en adaptiv tilgang til kreativitet 

og udvikling, og dermed er disse rammer ”skyld i”, at en radikal kreativitet ikke kan opnås i 

Afdeling F. Dermed opstiller normerne i Afdeling F nogle rammer for niveauer i det kreative 

arbejde, som vil have tendens til at være mere adaptivt orienteret, hvilket ifølge Ekvall (1996) 

forstærkes gennem medarbejderne og deres erfaringer, og en cirkulær sammenhæng tydeliggøres. 

Et klima som fremmer en adaptiv tilgang til kreativitet, vil dermed også have overvægt af 

medarbejdere, som udviser en tilsvarende tilgang til f.eks. problemløsning og forandring (Kirton 

2006), hvilket afsnit 10.2.1, ”Oplevelser og forståelser” også tydeliggjorde. Denne tendens til 

konformitet hos klinikerne er et udtryk for socialisering (Weick et al., 2005) af bestemte 

referencerammer, som opretholdes gennem enactment af omgivelserne (Ibid.).     

10.3.1.1 Opsummering 

Sammenfattende viser analysen, at der eksisterer et organisatorisk klima i Afdeling F, hvor visse 

former for praksis, her standardprocedurer og sikkerhedsforanstaltninger, er en forudsætning og 

fungerer som normer for arbejdet. Disse betegnes som rationaliserede myter, som skaber legitimitet 

i klinikernes arbejde, men samtidig skaber de rammer, hvorunder kreativiteten kan udfolde sig. 

Analysen af klimaet peger på, at mulighederne for kreativitet og udvikling bærer præg af en adaptiv 

tilgang. 

10.4 At	vælge	den	nemme	løsning?		
Lad os begynde dette afsnit med at vende os mod Biltons (2007) argument om, at kreative processer 

ikke kan fungere uden rammer og begrænsninger. Rammer og begrænsninger er ikke problemet i 
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den kreative proces, problemet er at inkorporere dem i den kreative proces og anvende rammerne 

aktivt (Ibid.).  

I denne analyse konkluderes det, at normen om nul-fejl og de medfølgende standardprocesser29 og 

sikkerhedsforanstaltninger er rammer for klinikernes arbejde. I sig selv er disse ikke hæmmende for 

det kreative arbejde i IPI-projektet. Det er den mening og betydning disse rammer tillægges, der har 

betydning for det kreative arbejde.   

 Som tidligere nævnt er der en sammenhæng mellem det organisatoriske klima 

(Ekvall, 1996) og medarbejdernes meningsskabelse, som indbyrdes reproducerer og opretholder 

hinanden (Weick et al, 2005). At klinikerne udviser en adaptiv tilgang til kreativitet, udløber 

dermed af det organisatoriske klima, de befinder sig i, hvor en fælles forståelse for fokus i arbejdet 

(patienterne), udvikles og socialiseres (Ibid.). Der skabes rammer for hvad meningsfulde handlinger 

er, og disse opretholdes gennem normer og værdier i den daglige interaktion blandt klinikerne. 

Denne fælles meningsskabelse forpligter klinikerne på bestemte handlinger (fysiske og verbale) 

(Weick, 1995), og skaber dermed grobund for ”like-mindedness” eller ”groupthink” (Bilton, 2007).  

”Cultural entrapment means the process by which people get locked into lines of action, 

subsequently justify those lines of action and search for confirmation that they are doing what they 

should be doing.” (Weick og Sutcliffe, 2003;73) 

Dette citat udtrykker problematikken ved, at normer, værdier og meningstilskrivelser socialiseres i 

organisationer. Den gensidige påvirkning antager form af ”en ond cirkel”, hvor adfærd og ytringer 

er tilpasset normer og værdier, da disse er acceptable. Dette medfører en single loop læring 

(Argyris, 1977), hvor klinikerne har fokus på at løse de forestående problemer, men ikke stiller 

spørgsmålstegn ved de bagvedliggende socialiserede betydningstilskrivninger af det udviklede 

standard forløb.   

Shalley (2008) skriver, at ”Since creativity does not just easily happen and evolves through a trial-

and-error process that involves risk taking, failure will often occur along with potential success. If 

employees are risk averse (…) it is far easier, more efficient, and potentially more practical for 

them to continue performing in the same way rather than take a chance with a new, possible better, 

approach.” (Ibid.:149). Det er med andre ord måske ikke så uforståeligt, at klinikerne holder sig til 

                                                            
29 Patientforløbsbeskrivelsen 
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anvendelsen af patientforløbsbeskrivelsen i deres arbejde. Der er en risiko forbundet med at ”gøre 

tingene anderledes”, og samtidig er forløbet velafprøvet og integreret i deres arbejde.  

Som tidligere nævnt er dette standardpatientforløb, som danner baggrund for klinikernes arbejde, en 

standard de selv har udviklet, og har vundet en kvalitetspris for. Det, Louise peger på, er, at dette 

standardforløb hæmmer dem, ved ikke at være fleksibelt og give frihed til at træffe beslutninger i de 

enkelte patientforløb. Problemet er med andre ord ikke normen om nul-fejl (eller ”nul-

fejlskulturen”), det er den prisbelønnede patientforløbsbeskrivelse. Louise peger også indirekte på, 

at denne patientforløbsbeskrivelse er problematisk, når hun anvender metaforen om pølsefabrikken; 

”(…) altså vi har de her standardprocesser, og så får vi noget ind, som ikke altid følger de her 

standardprocesser (…) der er simpelthen så mange ukendte variable i det her (…)” (Bilag 

10;145:18).  

 Problematikken drejer sig altså om denne patientforløbsbeskrivelse, som er anerkendt 

som værende af høj kvalitet af det field, som Afdeling F er en del af. At kritisere denne standard, 

som ”udefrakommende”, som Louise jo er, er ”farligt”; som Louise fortæller ”(…) hvis man taler 

om kulturforandring, så kritiserer du også, så er der noget, der ikke er godt nok (…)” (Bilag 

5;126:11). Jeg mener dog langtfra, at forandringer omkring patientforløbsbeskrivelsen behøver at 

være, eller blive opfattet negativt, hvis fokus rettes et andet sted.     

Jeg mener, at der må drages et vigtigt og nødvendigt skel, hvor følgende spørgsmål bør besvares; 

hvem skal levere idéerne?  

10.4.1 Et	spørgsmål	om	brugere	
Ser man på den officielle formålsbeskrivelse (jf. afsnit 1), er projektets udgangspunkt 

medarbejderdreven innovation, hvor metoder fra brugerdreven innovation inddrages. Som det 

fremgår, er fokus i projektet skiftet undervejs, og som Louise siger så ”(…) nogle gange fylder det 

ene for meget, det tager for meget fokus fra noget andet, der er rigtig vigtigt (…)” (Bilag 5;105:6), 

og erkender, at der er en forskel ”Det er to konkurrerende metoder og nogle gange kan det godt 

skabe lidt larm” (Bilag 5;104:9) 

Patientinddragelsen som metode, skal fungere som et middel til at skabe forandringer i Afdeling F 

på et organisatorisk plan. Louises formål er at ændre på klinikernes tilgang til patienterne, og skabe 

mere dynamiske forløb for patienterne. Dermed handler kreativitet og innovation om processer, 

arbejdsgange og ikke mindst betydningstilskrivninger af disse arbejdsgange, det jeg i specialet 
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definerer som kultur. Projektet handler kun indirekte om produktet; patientforløbet, i den forstand, 

at bedre processer naturligt vil føre til bedre patientforløb.  

”At ”sætte borgeren i førersædet” er udtryk for en naiv forestilling om, at hvis blot vi holder 

mikrofonen frem og høster borgerens egne idéer, så kan vi lære, hvordan det offentlige skal gøre 

det bedre. Det er imidlertid uhyre sjældent, at borgerne besidder det dybe kendskab til offentlige 

love, politikker, regler, krav, organisering, arbejdsgange, kompetencer, IT-systemer, som gør at 

deres idéer rammer plet. Borgernes idéer (…) kan dermed i bedste fald danne udgangspunkt for en 

videre dialog.” (Bason, 2011)30   

Som citatet ovenfor illustrerer, er det vigtigt at inddrage f.eks. patienter i udviklingsforløb, men 

kreative løsninger kræver som nævnt dyb domæne-relevant viden (Amabile, 1996, Weisberg, 1999), 

som patienterne naturligt ikke besidder. Boden (1992, i Bilton, 2007) beskriver kreativ tænkning 

som en transformation af individernes bounded conceptual space, og fokuserer dermed på, at 

forandringer kommer ”indefra” hos klinikerne, som opererer inde i de konceptuelle ”rum”. Derfor 

må og skal det være klinikerne, som skal levere idéerne, ikke deres patienter. Der må dermed 

insisteres på at IPI-projektet handler om medarbejderdreven innovation31, fordi ”Den 

medarbejderdrevne innovation kommer nedefra i organisationen og tager udgangspunkt i en 

nytænkning af de daglige arbejdsgange. Den bygger først og fremmest på den store praktiske 

indsigt, som de, der er tættest på opgaveløsningen, kan sætte i spil for at finde frem til nye 

løsninger.” (Jensen et al.,2008:34). 

 En insisteren på at det er klinikerne, der skal levere idéerne, med udgangspunkt i deres 

domæne-relevante skills, er dog ikke helt nok, for at opnå en ændring af betydningstilskrivningerne, 

som tillægges patientforløbsbeskrivelsen. Dette kræver, at der fokuseres på, at fejl skal tillades, så 

længe de begås de ”rigtige” steder. 

10.5 At	tillade	fejl	de	rigtige	steder	
Som analysen har vist, har klinikerne fokus på, at udvikling er fysiske og praktiske ændringer i 

patientforløbet. Dette er en ”naturlig” udløber af patientfokusset i projektet, som designet af 

processen støtter op om, ved at lade klinikernes diskurs definere hvad der ”arbejdes med”. At være 
                                                            
30 www.lederweb.dk 

31 ”Innovation der drives frem af medarbejdernes ideer og selvstændige kompetencer til at afprøve og vurdere de 

gode ideer.” (Digmann et al., 2006). 
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kreativ og innovativ i forhold til patienter kan kun handle om fysiske og praktiske elementer; 

klinikerne kan ikke eksperimentere med nye processer eller metoder i patientbehandlingen! Derfor 

må der drages et skel ved at spørge; hvor giver det mening at løse problemerne kreativt? 

Martins og Terblanche (2003) skriver, at ”The way in which mistakes are handled in organizations 

will determine whether personnel feel free to act creatively and innovatively (…)” (Ibid.:72). Det er 

her, jeg argumenterer for, at fokus bør rettes mod i projektet, at skabe tolerance for fejl og aktivt 

bruge fejl som læringspunkter (Argyris, 1977). 

For at skabe fokus på dette, må vi vende tilbage til CPS-frameworket. 

10.5.1 Tilbage	til	starten:	Constructing	Opportunities	
Figuren over værktøjskassen (se afsnit 10.1.4.) til brug i medarbejderdreven innovation, mangler et 

vigtigt element; Constructing Opportunities (Isaksen et al., 2011). 

Denne fase i undersøgelsen af problemstillingen inddrages ikke i hverken projektet som helhed eller 

i værktøjskassen. I denne fase er fokus på at forstå den situation, problemløserne står i, og udforske 

hvad selve udfordringen/muligheden består i. ”The word opportunity means that, at this stage, the 

situation is fuzzy, broad, general, and ill defined.” (Ibid.:33).   

 Denne fase sikrer at klinikerne fokuserer deres opmærksomhed et relevant sted ved at 

fokusere på det bredere perspektiv, og generere forskellige perspektiver på de muligheder og 

udfordringer afdelingen står over for. En insisteren på at denne fase er relevant, kunne have bidraget 

med et andet fokus på problemstillingen blandt klinikerne, idet det ovennævnte skel i projektet 

kunne italesættes.   

Den evidensbaserede fremgangsmåde hos klinikerne er bundet op på behandlingsområdet, som 

Louise fortæller ”(…) evidens, det er inden for behandling, men det er jo ikke det, der er vores 

fokus. Jeg kunne aldrig drømme om at fortælle en klinikker hvordan de skulle behandle en patient. 

(…)” (Bilag 5;122:13). Samtidig fortæller Louise, at både normen om nul-fejl og den 

evidensbaserede tilgang inddrages i alle aspekter af klinikernes arbejde, og dermed også i IPI-

projektet og fortæller om konsekvenserne, at ”(…) hvis du sætter tempoet ned på den 

organisatoriske udvikling i forhold til at alting skal være evidensbaseret, kommer der overhovedet 

ikke til at være et match i forhold til omverdens pres. Men inden for behandling (…) altså det er en 

anden ting.” (Bilag 5;122:26).  



Marianne Munk  Kandidatafhandling, Cand.Merc.Psyk.     CBS, efterår 2011 

Side 72 af 149 

 

I sygehusvæsenet giver det mening at løse problemer kreativt i områder, som vedrører arbejdsgange 

og processer, herunder også patientforløb, som klinikerne har fokus på. Men skellet mellem 

arbejdsprocesser og direkte patientbehandling får aldrig det nødvendige fokus. Jeg spørger f.eks. 

sygeplejersken, Sofie, om de metoder, klinikerne lærte på Temadagen, kan anvendes i hverdagen, 

hvortil hun svarer ”(…) det ved jeg faktisk ikke, hvordan jeg egentligt skulle øh, nej, det ved jeg ikke 

helt. Men man ville nok kunne bruge det til nogle f.eks. til teammøder (…) der ville man godt kunne 

få nogle af de her ting ind, men i den direkte patientpleje, det ved jeg ikke (…)” (Bilag 8;140:8).   

Dette skel er relevant at drage i forhold til den udvikling og forandring som nødvendigvis må finde 

sted for, at Afdeling F kan leve op til omverdens krav. Et manglende fokus på dynamikken i 

omverden er problematisk idet ”(…) at holde sig til etableret praksis, at imitere det, der i fortiden 

måske var effektivt og stadig i nutiden er legitimt, men måske i den nære fremtid vil vise sig at være 

forældet og uhensigtsmæssig praksis. Man risikerer at forveksle form med effektivitet (…)” (Borum, 

1995:114) 

En fokusering på at drage ovenstående skel skal ikke opfattes som en opfordring til, at klinikerne 

skal udvise en mere radikal problemløsningsstil (Kirton, 2006), og at kreativiteten og udviklingen 

skal være radikal og revolutionær (Ekvall, 2006). I stedet er opfordringen at håndtere det dilemma, 

der opstår i at forandre de steder i organisationen, hvor det er nødvendigt for at følge med 

udviklingen i det omgivende samfund, og samtidig varetage basale patientbehandlingsopgaver 

inden for rammer af sikkerhed og evidens, som er nødvendig (Ibid.). En adaptiv tilgang til udvikling 

og forandring, er ikke et problematisk udgangspunkt, idet udvikling vil foregå inkrementelt og 

løbende, og disse justeringer kan med tiden akkumulere og skabe en mere omfattende forandring 

(Weick og Quinn, 1999).  

 En italesættelse af netop dette skel, kan åbne op for en øget risikovillighed blandt 

klinikerne, så længe fokus er på arbejdsprocesser frem for patientbehandling. ”Tolelerence of 

mistakes is an essential element in the development of an organisational culture that promotes 

creativity and innovation.” (Martins og Terblanche, 2003). Et brud med fokus på den direkte 

patientbehandling i udviklingen af Afdeling F, kan være et brud med den mening og betydning, som 

normen om nul-fejl har på nuværende tidspunkt, som klinikerne overfører til alle de opgaver, de 

varetager. Dermed er den forandring, der bør finde sted, en forandring af klinikernes kort over 

verden (Weick, 1995) og de dertilhørende fortolkningsskemaer. Endelig er det vigtigt, at disse 
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ændrede fortolkningsskemaer forankres i hverdagen hos klinikerne, og i den forbindelse kan der 

rettes en kritik mod CPS-frameworket, som uddybes nærmere efterfølgende. 

10.5.1.1 Opsummering 

Ovenstående analyse betoner vigtigheden af, at der i den kreative proces skelnes mellem kreativ 

problemløsning i den direkte patient behandling og de omgivende arbejdsprocesser. Dette skel er 

nødvendigt at drage, hvis kreativ problemløsning skal give mening i klinikernes hverdag. Ved at 

drage dette skel tydeliggøres det samtidig, hvor normen om nul-fejl har sin plads, mens der åbnes 

op for frihed og fleksibilitet i andre områder af klinikernes arbejde. Endelig fremgår det, at CPS-

frameworkets indledende fase, Constructing Opportunities, kan have afgørende indflydelse på det 

videre forløb, idet det er i denne fase, muligheden for at anskue problemer og udfordringer fra andre 

perspektiver skabes.   

10.6 Væk	fra	”kreative	lommer”	og	ind	i	hverdagen	
Sawyer (2006) peger på, at træningsforløb, som f.eks. CPS-tilgangen, har mere fokus på at øge 

kreativiteten blandt individer i grupper end den organisatoriske kreativitet. Brugen af disse 

træningsmetoder stiller ingen krav om forandringer af f.eks. kultur og struktur i sig selv, dette skal 

bygges ind i frameworket (Ibid.).  

 CPS-frameworkets sidste faser handler således om at udarbejde løsninger og opbygge 

accept af disse løsninger (Isaksen et al., 2011). Aspektet med efterfølgende at forankre nye tiltag og 

idéer mener jeg ikke berøres dybt i CPS-frameworket. 

Klinikerne taler ikke om udvikling og kreativitet som et ”hverdagsfænomen”, men som noget der er 

relateret til projekter. Ligesådan forholder det sig med værktøjskassen, det er én man tager frem i 

bestemte situationer. Jeg spurgte f.eks. sygeplejersken, Mette, om hvad hun mener om 

værktøjskassen og om brugen af denn, og hun fortæller, at ”Den er fin fordi så kan man lige hive 

den frem, og så kan man sige, jamen så skriver I fem ting hver (…) og på den måde har man tingene 

samlet (…)” (Bilag 6;132:1).   

Formålet med IPI-projektet er netop at bringe kreativitet og udvikling ind i dagligdagen hos 

klinikerne, således at der åbnes op for fleksibilitet og frihed til at træffe de bedst mulige 

beslutninger i de individuelle behandlingsforløb. Derfor er det vigtigt at have fokus på den 

efterfølgende forankring, således at IPI-projektet ikke ender med at være ”en sjov oplevelse” frem 

for en egentlig forandringsproces.  
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Som nævnt i afsnit 10.4”At vælge den nemme løsning?”, er det et problem, at den forandring der 

bør finde sted ikke italesættes, fordi forandringen opfattes negativt. Men forandringen behøver ikke 

at anskues som ”farlig”. Forandringen og den efterfølgende forankring bør anskues ud fra et langt 

mere positivt udgangspunkt; en anerkendelse af det klinikerne er gode til.  

10.6.1 Forankring	gennem	Appreciative	Inquiry	
Som nævnt ovenfor, kan en kritik af CPS-frameworket være et manglende fokus på forankring af 

metoder og idéer i hverdagen, efter at de nye idéer er solgt og accepteret (Isaksen et al., 2011). Til 

gengæld rummer nyere versioner af frameworket en mere dynamisk forståelse for 

forandringsprocesser, og opfordrer til inddragelse af andre metoder (Ibid.). Ved at supplere CPS-

frameworket med principperne bag AI-tilgangen kan Louise skabe et positivt fokus på forandring, 

og samtidig åbne op for en forankring af kreativitet og udvikling i klinikernes hverdag.  

AI-tilgangen rummer et stort interviewapparat som udgangspunkt for modellen, og 

kan derfor være meget omfattende i brug. Formålet med at anvende A- tilgangen i forhold til dette 

projekt er at skabe fokus på, at forandringer skal komme ”indefra” i organisationen; at det er 

klinikerne, der skal drive forandringen, samt at skabe et positivt fokus på forandringer. Dermed vil 

det være elementer fra AI-tankegangen, der skal bringes i anvendelse i projektet her, ikke hele 

teoriapparatet omkring AI.   

Med udgangspunkt i, at vende tilbage til CPS-fasen Constructing Opportunities og udforske 

forskellige muligheder, drage et skel mellem den direkte patientbehandling og arbejdsprocesser, kan 

AI-tilgangen bidrage til skabelsen af nye kategorier hos klinikerne. Udgangspunktet for AI er 

sproget og dets skabende kraft, idet det er gennem sproget, at vi skaber den verden, vi lever i 

(Cooperrider og Whitney, 1999).  Styrken ved AI i forhold til IPI-projektet skal findes i synet på 

forandringer; forandringer er positive idet udgangspunktet er ”(…) bridge the best of ”what is” 

with collective speculation or aspiration of ”what might be” (Ibid.:13) 

At forandringer langt fra opfattes som positive er tydeligt i mine samtaler med Louise. Direkte 

adspurgt om hvorfor kulturforandringselementet ikke nævnes ”officielt” i projektet, fortæller 

Louise, at ”hvis man taler om kulturforandring, så kritiserer du også, så er der noget, der ikke er 

godt nok (…) kulturforandring er lidt negativt, fordi det er noget med, at man ikke er indstillet på 

den rigtige måde (…)” (Bilag 5;126:11). Forandringer opleves som ”farlige” at sætte på 

dagsordenen. Derfor er udgangspunktet i projektet, at give klinikerne en række metoder, i håbet om 

at dette medfører en erkendelse af nødvendige kulturforandringer. Men kreativitet er en bevidst 
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proces, hvor individet aktivt trækker på viden og erfaringer, og aktivt udvikler nye idéer på denne 

baggrund (Weisberg, 2004). Dermed bliver det mest vigtige at skabe muligheder for, at denne 

aktive proces får plads i Afdeling F.   

 AI-tilgangen viser, at forandringer ikke behøver at være negativt. Ved at tage 

udgangspunkt i AIs 4D model, skabes der grundlag for at sætte ord på forandringen på en positiv 

måde (Ibid.).  Nedenstående illustreres 4D modellen med udgangspunkt i Afdeling F og IPI-

projektets formål.  

 

Figur 7, AI-model for Afdeling F.32 

Ved at tage udgangspunkt i standardpatientforløbet, som er det, klinikerne er gode til (Discovery), 

får forandringen en positiv karakter. Udgangspunktet er positivt: klinikerne har udarbejdet et 

                                                            
32 Inspireret af Cooperrider & Whitney, 1999 
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standardpatientforløb, som anerkendes som værende af høj kvalitet33. Dette danner grundlag for 

”what might be” (Ibid.), hvor klinikerne i fællesskab skal artikulere fremtidens patientforløb. Her er 

fokus på det strategiske aspekt, en fælles formuleret vision for et bedre patientforløb, med 

udgangspunkt i standardforløbet. Denne fælles vision danner grundlag for det videre arbejde i 

hverdagen, hvor metoderne fra værktøjskassen (CPS-frameworket) kan anvendes.  

 Som nævnt handler forandringen i IPI-projektet om at skabe nye fortolkningsskemaer 

hos klinikerne, og her er artikulationen vigtig. En fælles formuleret vision (verbalt og visuelt) 

skaber commitment (Weick, 1995), og fokuserer klinikernes arbejde: at skabe det bedste 

patientforløb for den individuelle patient. Og her spiller motivationen ind. Klinikerne har, gennem 

brugen af værktøjskassen på Temadagen, fået opbygget flere aspekter i deres kreativitets-relevante 

processer, som sammen med deres domæne-relevante skills, som klinikerne aktivt har anvendt i den 

kreative proces, er et godt ”råmateriale” at tage udgangspunkt i. Men der er al mulig grund til at 

undersøge klinikernes motivation, for det er den, der skal sikre, at klinikerne arbejder mod den 

fælles skabte vision for afdelingen.    

10.6.2 Hvor	blev	motivationen	af?	
Jeg mener, der kan være en tendens til at fokusere på, at offentlige ansatte udelukkende finder 

motivation i deres kald, og dermed stilles der ikke spørgsmålstegn til motivationen, det tages for 

givet, at motivationen er til stede som en indre motivation. Som beskrevet i afsnit 7.3.3 

”Motivation” mener jeg heller ikke, at CPS-frameworket inddrager motivationen aktivt nok. 

Det samme gør sig gældende i IPI-projektet, hvor motivation ikke berøres eller italesættes direkte. 

Men motivationen er vigtig ” Expertise and creative thinking are an individual’s raw materials (…) 

But a third factor – motivation – determines what people will actually do.” (Amabile, 1998:3).  

Amabiles (1996) oprindelige komponent teori peger entydigt på indre motivation som den type 

motivation, der fordrer kreativitet. Sidenhen er teorien blevet modificeret, og et nyt begreb er 

dukket op; motivational synergy (Amabile og Mueller, 2008). Som det vil fremgå understående, kan 

der være andet end den indre motivation på spil for klinikerne, og eftersom det er motivationen, 

som er afgørende for hvad individet faktisk vil gøre, er der al mulig grund til at undersøge 

motivationen nærmere. 

                                                            
33 Afdeling F vandt som nævnt Kvalitetsprisen for dette patientforløb.  
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10.6.2.1 Konkurrence og tilfredshedsundersøgelser 

I en samtale med Louise fortæller hun, at hun oplever, at klinikerne giver udtryk for at 

organisatorisk udvikling er spændende, og at de ”(…) ser det som noget, man kan blive god til, og 

noget der kan give gevinst, og som de kan fremhæve sig selv på” (Bilag 5;112:21). Det samme 

argument gør sig gældende, da Louise og jeg taler om den ”værktøjskasse”, der skulle producere i 

projektet, og hvorfor den er vigtig. Louise fortæller, at ”(…) de skal kunne se, at det her har vi ikke 

prøvet før, vi differentierer os nu fra de andre afdelinger. (…) alle afdelinger er super 

konkurrenceorienterede, det er noget, der kendetegner denne her lille branche (…)” (Bilag 

5;117:24). Det er med andre ord vigtigt, at klinikerne kan fremvise noget fysisk, som et tegn på at 

”(…) nu går vi i gang med noget, der kan gøre os lidt bedre (…)” (Bilag 5;117:27).  

 Jeg oplevede også denne orientering mod konkurrencen selv, da jeg på Temadagen i 

Herlev så, hvordan tilføjelsen af konkurrenceelementet fik klinikerne til at gribe om saksen og 

limstiften. I det øjeblik hvor det blev offentliggjort, at én af grupperne ville vinde prisen for bedste 

idé, engagerede alle sig, selv dem der tydeligt gav udtryk for deres skepsis over for denne 

idégenereringsworkshop i starten. Louise forklarer denne orientering mod konkurrence, ved at 

fortælle at klinikerne har ”(…) en indstilling til at de hele tiden vil gøre sig bemærket (…) det er jo 

sådan indlejret, kan man sige, i dem, at de har nogle effektmål, ikk’, det at være nummer ét på nogle 

forskellige områder.” (Bilag 5;125:1).  

 Netop Louises pointe om, at klinikerne har disse effektmål at leve op til, syntes at 

bidrage med en anden forklaring på klinikernes fokus på både selve patientinddragelsen, men også 

et fokus på ændringer af fysiske og praktiske elementer. Ændringer i måden at behandle patienterne 

på, og fysiske og praktiske foranstaltninger i patientforløbet, kan måles nu og her i de ofte anvendte 

patienttilfredshedsundersøgelser34. I min samtale med Mette fortæller hun også om de forbedringer 

afdelingen skal i gang med i efteråret35, at ”(…) de virker måske meget små, men så kan man også 

blive færdig, og man kan se et resultat af det” (Bilag 6;132:20).   

  Jeg fristes dermed til at spørge, om motivationen for at løse problemerne for 

patienterne faktisk handler om, at klinikerne er så konkurrenceorienterede, at fokus er på at score 

                                                            
34 F.eks. LUP, Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed 

35 De tre forbedringstemaer der fremkom af Temadagen i Herlev  



Marianne Munk  Kandidatafhandling, Cand.Merc.Psyk.     CBS, efterår 2011 

Side 78 af 149 

 

højt i patienttilfredshedsundersøgelser, og at denne score anses som resultatet af projektet i denne 

diskurs?  

 Crutchfield (1962, i Amabile 1996) peger på, at pres fra omverden kan føre til ydre 

ego-involveret motivation, hvor den kreative løsning bliver et middel til at opnå et overordnet mål 

(Ibid.). Dermed kunne det kreative outcome i dette projekt, som for klinikerne er nye metoder, der 

bidrager til bedre forståelse for patienternes oplevelser36, være et middel til at opnå det overordnede 

mål: højere målt patienttilfredshed.  

 Nyere forskning i motivation peger på, at i nogle tilfælde kan ydre motivationsfaktorer 

øge både kreativitet og indre motivation hos individet, der opstår en motivationssynergi (Amabile 

og Mueller, 2008). Dette er tilfældet, når en ydre belønning bekræfter individets kompetencer 

(Ibid.).  Dette betyder, at en høj score i f.eks. ”Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed” 

(LUP), som ydre motivationsfaktorer kan højne både klinikernes indre motivation og kreative 

performance, idet sådanne ydre evalueringer reflekterer klinikernes faglighed.  En høj LUP-score37 

vil dermed kunne tolkes som en høj faglighed hos klinikerne, og LUP’en som ydre 

motivationsfaktor, vil dermed øge den indre motivation hos klinikerne.  

Dette perspektiv på motivation relaterer sig til Csikszentmihalys (1990) argument om at inddrage 

field. Csikszentmihaly (1990) argumenter for, at det omgivende field bedømmer om de 

fremkommende idéer kan optages som acceptable i domænet (Ibid.), og dermed bliver eksterne 

kilder vigtige i det kreative arbejde. Dermed er det ikke ”nok” at klinikerne selv vurderer idéer som 

kreative (nye og brugbare), det er samtidig vigtigt, at omverden også vurderer idéerne som nye og 

brugbare. At vinde en Kvalitetspris for et patientforløb eller score højt i en 

patienttilfredshedsundersøgelse fungerer netop som den eksterne validering af klinikerne idéer.  

 I relation til at forankre et fokus på kreativ problemløsning i klinikernes hverdag, kan 

ovenstående forståelse af klinikernes motivation anvendes aktivt i relation til AI-perspektivet. I 

arbejdet med at bygge bro mellem ”what is” og ”what could be”, kan klinikernes 

konkurrencementalitet være kilden til vedvarede arbejde med kreativ problemløsning i hverdagen.  

Amabile (1998) skriver, at ”(…) to sustain such passion, most people need to feel as if their work 

matters to the organization or to some important group of people.” (Ibid.:6). Et kendskab til kilder 
                                                            
36 Jf. afsnit 8.6 om det kreative outcome 

37 At Afdelingen opnår en høj score i oplevet patienttilfredshed blandt deres patienter.  
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til motivation hos klinikerne er vigtigt, idet motivationen bestemmer individet handlinger. En 

bevidsthed om, at klinikerne motiveres af anerkendelse fra vigtige personer/grupper i det 

omgivende field, danner grundlaget for, at der kan arbejdes aktivt hen imod kreativ problemløsning 

i hverdagen. Således kan en italesættelse af forandringen, som f.eks. en mulighed for at forøge den 

målte patienttilfredshed, øge klinikernes motivation til aktivt at arbejde med kreativ problemløsning 

i hverdagen. 

10.6.2.2 Opsummering 

I ovenstående peges der på, at CPS-frameworkets fokus på at skabe accept af nye idéer ikke 

inddrager forankringsaspektet, og dermed er der risiko for, at kreativitet og udvikling forbliver 

”sjove indslag” fremfor en del af hverdagen. En forandring af kulturen kræver som nævnt en 

ændring af fælles betydningstilskrivninger og fortolkningsskemaer, og hvorfor et fokus på accept af 

idéer ikke er omfangsrigt nok. Accept af idéer forudsætter ikke ændringer i kulturen. Her skal fokus 

rettes mod, at forandringer skal være meningsfulde, og skabe rammer for nye handlinger, og her 

bliver motivationen relevant. Forandringen skal på samme tid være meningsfuld for individet, men 

også stimulere individet til faktisk at handle inden for det meningsfulde. Et indgående kendskab til, 

og aktivt anvendelse af motivationsaspektet, er derfor en forudsætning for, at en kulturforandring 

kan skabes. CPS-frameworket har i relation til motivationen, en væsentlig mangel, idet motivation 

ikke er en del af frameworket. Derfor må CPS-frameworket suppleres med andre teorier og metoder 

i forankringsaspektet, således at der kan tages højde for motivation som en vigtig drivkræft i både 

kreativitet og forandring.    

Ved at kombinere elementer fra AI-tilgangen med CPS-framworket kan der opnås et positivt fokus 

på forandringer. Kombinationen bringer klarhed over hvad klinikerne gør godt (discovery), 

artikulerer hvad fremtidens patientforløb skal indeholde (dream), bevidst arbejde hen i mod dette 

ved at udforske klinikernes fortolkningsskemaer (design), og endelig en aktiv skabelse af 

forandringen gennem sproget og brugen af metoderne fra CPS-frameworket i dagligdagen 

(Destiny).  

I forhold til netop at forankre metoder og nye fortolkningsskemaer i klinikernes hverdag, kan AI 

være et godt supplement til CPS-frameworket. Ved aktivt at inddrage fremtidsaspektet, sættes der 

fokus på strategisk arbejde med og visioner for Afdeling F.      
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11 Konklusion	
På baggrund af specialets analyse konkluderes det at CPS frameworket som forandringsforløb 

rummer nogle væsentlige mangler, i forhold til kreativitets relevante faktorer og kultur elementer. 

Dermed konkluderes det, at CPS frameworket, som et forandringsforløb ikke kan stå alene, i 

arbejdet med en kulturforandring. 

CPS frameworket mangler helt generelt et fokus på kultur og motivations begreberne, samt et fokus 

på forankring, idet disse ikke er inddraget i frameworket. Dette viste sig i analysen at være 

problematisk i forhold til specialet empiriske grundlag. 

De empiriske undersøgelser viser, at et indgående kendskab til den kontekst CPS frameworket skal 

anvendes i, er en forudsætning for at kunne tilrettelægge et optimalt procesforløb.  

Sammenfattende viste analysen, at der eksisterer et organisatorisk klima i Afdeling F, hvor visse 

former for praksis, her standardprocedurer og sikkerhedsforanstaltninger, er en forudsætning og 

fungerer som normer for arbejdet. Disse betegnes som rationaliserede myter; de skaber legitimitet i 

klinikernes arbejde. Kulturforandringen i specialets case, bestod netop i, at skabe nye forståelser 

blandt klinikerne, for brugen af standardforløb, som f.eks. Patientforløbsbeskrivelsen.   

På baggrund af analysen konkluderes det, at i skabelsen af en sådan kulturforandringen, skal der i 

den kreative proces skelnes mellem kreativ problemløsning i den direkte patient behandling og de 

omgivende arbejdsprocesser. Dette skel er nødvendigt at drage, hvis kreativ problemløsning, skal 

give mening i klinikernes hverdag. Ved at drage dette skel, tydeliggøres det samtidig hvor normen 

om nul-fejl har sin plads, mens der åbnes op for frihed og fleksibilitet i andre områder af klinikernes 

arbejde. Her konkluderes det, at CPS frameworkets indledende fase, Constructing Opportunities, 

kan have en afgørende indflydelse, idet det er i denne fase, muligheden for at anskue problemer og 

udfordringer fra andre perspektiver skabes.   

Analysen tydeliggjorde at CPS frameworket, kaldet værktøjskassen, faciliterede at problemerne 

løses kreativt på Temadagen, med udgangspunkt i nye idéer om feedback og tværfaglige 

samarbejder. Dermed kan det konkluderes at, brugen af CPS frameworket, i forbindelse med en 

single session, skaber gode muligheder for nye idéer, så længe de metoder der udvælges til en sådan 

single session, tager højde for, både processens formål og konteksten hvori disse anvendes. 
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Derimod kan det på baggrund af analysen konkluderes at CPS frameworket, ikke tilbyder tilstrække 

rammer for en efterfølgende forankring af de genererede idéer.  

Analysen peger på, at CPS frameworkets fokus på at skabe accept af nye ideer, ikke inddrager 

forankringsaspektet, og dermed er der risiko for, at kreativitet og udvikling forbliver ”sjove 

indslag”, frem for en del af hverdagen. En forandring af kulturen kræver en ændring af fælles 

betydningstilskrivninger og fortolkningsskemaer, og hvorfor et fokus på accept af ideer ikke er 

omfangsrigt nok. Accept af ideer, forudsætter ikke ændringer i kulturen. Her skal fokus rettes mod, 

at forandringer skal være meningsfulde, og skabe rammer for nye handlinger, og her bliver 

motivationen relevant. Forandringen skal på samme tid være meningsfuld for individet, men også, 

stimulere individet til faktisk at handle, indenfor det meningsfulde. Et indgående kendskab til, og 

aktivt anvendelse af motivationsaspektet, er derfor en forudsætning for, at en kulturforandring kan 

skabes. CPS frameworket har i relation til motivationen, en væsentlig mangel, idet motivation ikke 

er en del af frameworket. Derfor må CPS frameworket suppleres med andre teorier og metoder, i 

forankringsaspektet, således at der kan tages højde for motivation som en vigtig drivkraft i både 

kreativitet og forandring.    

Ved at kombinere elementer fra Appreciative Inquiry tilgangen med CPS framworket, kan der 

opnås et positivt fokus på forandringer, og en aktiv inddragelse af motivationen. Ved at inddrage 

AI-tilgangen i CPS frameworket, skabes der mulighed for at arbejde positivt og aktivt med 

forankring. Anvendelsen af AI-tilgangens 4D model bringer klarhed over hvad klinikerne gør godt 

(discovery), artikulerer hvad fremtidens patientforløb skal indeholde (dream), bevidst arbejde hen i 

mod dette, ved at udforske klinikernes fortolkningsskemaer (design), og endelig en aktiv skabelse af 

forandringen gennem sproget og brugen af metoderne fra CPS frameworket i dagligdagen (destiny). 

I forhold til at forankre metoder og nye fortolkningsskemaer i klinikernes hverdag, findes AI-

tilgangens styrke i den aktive inddragelse af fremtidsaspektet, hvormed der sættes der fokus på 

strategisk arbejde med visioner for Afdeling F.  

Sammenfattende konkluderes det, at CPS frameworket har væsentlige mangler, i forhold til 

motivationsaspektet, kulturelle elementer, samt forankring, hvorfor frameworket ikke kan stå alene, 

når den kreative proces, anskues som et forandringsforløb.  
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12. Kvalitetsvurdering	og	refleksion	over	egne	resultater	
Jeg vil nu vurdere om mit speciale kan kaldes for god forskning. Traditionelt vil en undersøgelse af 

forskningskvalitet beskæftige sig med undersøgelser af validitet, reliabilitet og generaliserbarhed 

(Bjerg, 2006). Jeg mener dog ikke, at denne metode kan beskrive kvaliteten af min forskning, idet 

jeg baserer mine undersøgelser på den hermeneutiske undersøgelsesmetode. Jeg har i min 

dataindsamling og analyse beskæftiget mig med intentionelle individer, som alle har subjektive, 

men lige rigtige forståelser af verden.  

Bjerg (2006) beskriver hvordan den kvalitative metodes intersubjektive tilgang til feltet ikke kan 

måles på objektivitet; ”Man må derimod gå efter en validering af mere pragmatisk eller 

intersubjektiv karakter.” (Ibid.:25). Jeg har valgt at vurdere mit speciales kvalitet ud fra de kriterier 

Stengers og Despret opstiller for god forskning (Latour, 2004). 

 Anvendelsen af disse kriterier, kaldet normativ politisk epistemologi (Ibid.:214), gør, 

at fokus i vurderingen af kvaliteten flytter fokus fra i hvor høj grad jeg har produceret ”sand viden”, 

til et fokus på hvad mine metoder og teori har gjort ved mine resultater (Ibid.). 

12.1. Videnskabelighed	betyder	interessant	forskning.	
For at kunne tale om videnskab, skal forskningen være interessant for både feltet og forskeren; 

forskningen skal føre til interessante resultater, som er både relevante og brugbare (Ibid.). Stengers 

og Despret (I Latour, 2004) skriver, at interessant forskning er velartikuleret, defineret som 

frugtbar, rig, produktiv og original (Ibid.:215).  Dermed vil jeg nu undersøge, om min forskning er 

interessant og velartikuleret.  

Eftersom det var et eksplicit ønske fra CSI-projektlederen, Louises side, at jeg gennem specialet 

skulle bidrage med et andet og brugbart perspektiv på IPI-projektet, må emnet kulturudvikling 

gennem kreativitet og udvikling siges at være interessant i hendes perspektiv. Derudover er 

kreativitet, forandring og kultur centrale begreber i min uddannelsesmæssige baggrund, hvorfor 

emnet naturligt er interessant for mig.  Men disse betragtninger alene gør ikke, at mine resultater er 

velartikulerede og dermed videnskabelige, ifølge Stengers og Despret (Ibid.).  

For at vurdere hvor velartikulerede mine resultater er, må jeg vende mig mod vurderingen af, om 

resultaterne er frugtbare, rige, produktive og originale.  
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En måde jeg har sikret, at mine resultater kan betegnes som rige, er ved at gøre brug af 

teoritriangulering (Bryman og Bell, 2007). Ved netop at inddrage flere teoretiske perspektiver i 

bearbejdningen af datamaterialet, har jeg opnået mulighed for at skabe et mere nuanceret billede af 

IPI-projektet. At jeg f.eks. har anlagt et sociologisk perspektiv på kreativitetsbegrebet, gav mig 

mulighed for at nuancere Amabiles (1996) komponentteori, med perspektiver fra institutionel teori, 

hvilket bidrog med en forståelse for omverdens pres på Afdeling F. Derudover har en inddragelse af 

sensemaking perspektivet givet en forståelse for handlinger og fortolkningsrammer hos klinikerne, 

samt et indblik i hvor en forandring bør udspringe. Endelig har AI-tilgangen bidraget med et nyt syn 

på forankring af kreativiteten i hverdagen blandt klinikerne. CSI-projektlederen, Louise, 

efterspurgte netop perspektiver på det fremtidige arbejde med kreativitet og udvikling blandt 

klinikerne, hvilket min teoritriangulering faciliterede. Dermed vil jeg kategorisere mine resultater 

som rige, idet trianguleringen har bidraget med dybere refleksion og nuancering i specialet. Denne 

teoritriangulering har også sikret, at jeg kan leve op til kriteriet om at resultaterne skal være 

originale. Dels har der ikke været foretaget en lignede undersøgelse i IPI-projektet, men min 

triangulering har sikret en unik vinkel på projektet.   

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for mig at vurdere om mine resultater har været 

frugtbare og produktive, Som skrevet i afsnit 5.2. ”Videnskabsteoretiske refleksioner” har jeg haft 

for øje, at mine resultater skal være anvendelige for Louise og CSI. Dette vil jeg dog først kunne 

tage stilling til, hvis jeg efter nogen tid vender tilbage til feltet, og undersøger hvad mine resultater 

har betydet for arbejdet med kreativitet og udvikling, både på Afdeling F, men også hos CSI. Jeg 

kan dog påpege, at mine løbende resultater og uddrag fra interviews er anvendt i arbejdet med at 

”fremtidssikre” værktøjskassen som IPI-projektet skal fremkomme med.  

 På baggrund af ovenstående mener jeg, at min forskning i rimelig grad lever op 

Stengers og Desprets (i Latour, 2004) kriterier om, at forskning skal være interessant og 

velartikuleret.  

12.2. Videnskabelighed	som	risikovillighed	
Et vigtigt aspekt i Stengers og Desprets (i Latour, 2004) kriterier for god forskning er en vurdering 

af forskerens risikovillighed. Risikovillighed er hos Stengers og Despret (Ibid.) forstået som at turde 

at lægge sig selv og sine resultater frem. ”To be interesting a laboratory has to put itself at risk. 

(…) The real risk to be run is to have the questions you were raising requalified by the entities put 

to the test.” (Latour, 2004:216). Som forsker skal man altså ifølge Latour (2004) være villig til at 
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lade egne forforståelser teste, i det felt man undersøger ved at forholde sig kritisk over for, om man 

stiller de rigtige spørgsmål til feltet. Latour (2004) skriver, at Stenger-Despret-kriteriet om 

risikovillighed tvinger forskeren til at stille spørgsmålet ”Am I asking you the right question? Have 

I devised the laboratory setting that allows me to change as fast as possible the questions I ask 

depending on the resistance of your behavior to my questioning?” (Ibid.:216). 

 Mine overvejelser i denne henseende afspejler sig i mine metodemæssige valg. Ved 

først at foretage deltagende observationer fik jeg bragt min forforståelse i spil, og nye forståelser 

blev frembragt på denne baggrund. Disse nye forståelser dannede baggrund for mine interviews, 

som jeg foretog semistruktureret for netop at give feltet mulighed for at vise mig, om jeg stillede de 

relevante spørgsmål.  

Man kan dog diskutere, om jeg stillede feltet de rigtige spørgsmål af flere grunde. Dels må jeg 

erkende, at jeg i bearbejdningen af mine interviews med klinikerne oplevede, at jeg i 

interviewsituationen med klinikerne var påvirket af både Louises udsagn og egne oplevelser med 

klinikerne. Louise havde givet mig et indtryk af, at hun ønskede at ”beskytte” klinikerne (jf. afsnit 

7.1. ”Adgang til feltet”), og havde samtidig fortalt at de ikke brød sig om at ”være under luppen”. 

Dette sammenholdt med min egen oplevelse af klinikernes reaktion på mig, som ”økonom fra CBS” 

(jf. afsnit 7.1.1., ”Mødet med klinikerne”), gjorde mig lidt tilbageholden i interviewsituationen. Jeg 

gjorde meget ud af at skabe en god relation, og i nogle tilfælde var jeg ikke vedholdende nok i 

interviewet, hvis jeg fornemmede modvilje om temaet. 

 Endelig må jeg også erkende at mine interviewguides, både til interview med 

projektlederen, Louise, og til klinikerne, bærer præg af min forforståelse. Jeg gik ind i projektet 

med en forforståelse om sygehusvæsenet som et system, der hverken levner meget plads til eller 

forståelse for kreativitet. Jeg kan derfor ikke sige mig fri for, at mine noter fra forskellige 

observationer bærer præg af at søge en bekræftelse på dette. Et andet element fra min forforståelse 

som også prægede min tilgang til feltet generelt, var mit syn på CPS-tilgangen. Jeg var forbeholden 

over for tilgangens fokus på omfattende planlægning af den kreative proces, og den i mine øjne, lidt 

snævre forståelse for kreativitet. Dette betød, at jeg i mine første kodninger af datamaterialet, søgte 

efter informanternes negative vurderinger af processen.   

Jeg må dermed erkende, at jeg i nogle tilfælde har været tilbageholden i interviews, og bragt min 

forforståelse med ind i situationen i større eller mindre omfang. Latour (2004) skriver om 
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forforståelsen, at den ikke i sig selv er et problem. Forforståelsen bliver først problematisk, når den 

ikke tillader, at feltet kan forandre sig i undersøgelsen. Tilbageskuende må jeg erkende, at jeg nok 

kun tillod datamaterialet at forandre sig undervejs, idet jeg søgte mod teorierne, når der var 

elementer i feltet jeg ikke forstod. Dermed forandrede datamaterialet sig undervejs i forløbet, 

sammen med min forståelse for feltet. Om dette skriver Haraway (1999), at ”The only way to find a 

large vision is to be somewhere in particular.” (Ibid.:182). Man må som forsker erkende, at det er 

nødvendigt at have et ståsted, når man ønsker at undersøge noget, man skal bare sørge for, at dette 

ståsted ikke afskærer feltet fra at forandre sig i undersøgelsen.     

  Endelig finder jeg det relevant at påpege, at jeg ikke har været tilbage blandt 

klinikerne, og forelægge dem mine løbende fortolkninger. Eftersom jeg ikke havde mulighed for at 

vende tilbage og interviewe klinikerne mere end én gang, har det derfor ikke været muligt at få 

uddybet elementer, som analysen senere viste. I forhold til klinikerne har det betydet, at jeg ikke har 

haft mulighed for at fremlægge mine fortolkninger af deres tilgang til forandring ud fra Ekvalls 

(2006) niveauer af kreativitet.  

  På trods af ovenstående erkendelser mener jeg dog, at min hermeneutiske tilgang til 

analysen gør, at jeg kan sige, at jeg har været villig til at sætte min forståelse og mine fortolkninger 

på spil når hele processen anskues. 

Samlet set vurderer jeg derfor, at jeg i nogen grad har levet op til Stengers og Despret (i Latour, 

2004) kriterier for forskning. Min forskning er interessant i den henseende, at jeg har skabt 

velartikuleret viden gennem teoritriangulering. Jeg har i nogen grad været villig til og haft mulighed 

for at risikere mine fortolkninger ved at vende dem mod feltet. Endelig har min hermeneutiske 

tilgang til analysen sikret, at mine egne forforståelser ikke fastholdt mig eller feltet i mine 

fordomme.   
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13. Perspektivering	
Efter jeg har foretaget min analyse, er der et relevant aspekt der efter min mening ikke belyses i 

hverken IPI projektet og CPS frameworket; ledelse.  

 Puccio og Cabra (2010) skriver således at ”(…) one of the most prominent variables 

within the organizational context that either promotes or undermindes creativity is leadership 

behavior.” (Ibid.:162). Ledelse er et vigtigt aspekt både i relation til forandringer men også i 

relation til kreativitet, da ledere fungerer som rolle modeller og ”udstikker” retningsliner for 

organisationen.  

CPS frameworket inddraget ikke ledelsesaspektet, men har fokus på at inddrage ”de rigtige” 

personer i den kreative proces. Men hvis den kreative proces anskues som et forandringsforløb, så 

”(…)skal ledelsen både vise interesse og handlekraft, for at et forandringsprojekt kan blive en 

succes, men på den anden side er det lige så vigtigt, at ledelsen også giver plads og medvirker til at 

fremme medarbejdernes initiativ, selvstændighed og kreativitet.” (Hildebrandt og Brandi, 2005:79).     

 Med udgangspunktet i analysens pointe om, at drage et skel mellem direkte 

patientbehandling og de omgivende arbejdsprocesser, som kan åbne op for frihed og fleksibilitet 

(Ekvall, 2006) i opgaveløsninger i det enkelte patientforløb, bliver ledelse vigtigt. Frihed og 

fleksibilitet er faktorer i det organisatoriske klima, som skal skabes, idet analysen klargjorde det 

ikke er faktorer der er tilstede på nuværende tidspunkt. Dermed skal der fokuseres mere bevidst på 

at ledere, er dem der skal gøre dette muligt. Jung et al.(2003) peger på at ledere skal mobilisere og 

koordinere medarbejdernes kreativitet. Især bør fokus være på at skabe et klima, som belønner 

afprøvning af nye metoder, og samtidig ikke ”straffer” medarbejdere hvis et outcome er negativt. 

Denne type ledelses adfærd betegnes som transformational leadership (Ibid.), hvor fokus er på at 

opmuntre medarbejdere til at afprøve kreative tilgange frem for traditionelle tilgange til f.eks. 

arbejdsprocesser (Ibid.).  

I transformational leadership er fokus på langsigtede og visionsbaserede motivations processer, og 

aktiv artikulering af visioner, som en måde at fokusere individer og gruppers kreative 

arbejdsprocesser. Derudover er fokus på at ledere kan influere motivationen gennem indre og ydre 

belønninger, f.eks. når medarbejdere erhverver nye skills og/eller aktivt eksperimenterer med 

kreative processer. Endelig mener jeg at et vigtigt aspekt i transformational leadership, er et fokus 

på opsamling af viden, erfaringer og idéer (Ibid.). 



Marianne Munk  Kandidatafhandling, Cand.Merc.Psyk.     CBS, efterår 2011 

Side 87 af 149 

 

14. Litteraturliste	
 

Amabile, T.M. (1988). A model of creativity and innovation in organization. I: Stew, B.M. & 

Cummings, L.L., Research in organizational behavior. Pp. 123-167. Greenwich, CT: JAI.  

Amabile, T.M. (1983). The Social Psychology of Creativity: A Componential Conceptualization. 

Journal of Personality and Social Psychology, vol. 45, nr. 2, pp: 357-376.  

Amabile, T.M. (1996). Creativity in context. Westview Press Inc. Boulder Colorado. 

Amabile, T.M., et al. (1996).Assesing the Work Environment for Creativity. Academy of 

Management Journal, Vol. 39, Nr. 5, pp: 1154 – 1184.  

Amabile, T.M. (1998). How to kill creativity. Harvard Business Review, www.hbrreprints.org. 

Amabile, T.M., Burnside, R.M. & Gryskiewics, S.S. (1999). User’s manual for KEYS: Assesing the 

climate for creativity. Greensboro, NC. Center for Creative Leadership. 

Amabile, T.M. & Mueller, J.S. (2008). Studying creativity, its processes, and its antecedents: An 

exploration of the componential theory of creativity. I J. Zhou & C.E. Shalley (Eds), Handbook of 

organizational creativity, pp:33-64. New York: Lawrence Erlbaum Associates.  

Argyris, C. (1977). Double loop learning in organizations. Harvard Business Review, 55, pp: 115-

125. 

Bason, C. (2011). Borgeren skal I centrum – ikke I førersædet. www.lederweb.dk 

Bilton, C. (2007). Management and Creativity. Malden, MA, US: Blackwell Publ. 

Bjerg, O. (2006). De sociologiske metoders epistemologi. I O. Bjerg & K. Villadsen: Sociologiske 

metoder – fra teori til analyse i kvantitative og kvalitative studier. København: Samfundslitteratur. 

Kap. 1.  

Borum, F. (1995). Strategier for organisationsændring. København: Handelshøjskolens Forlag, pp: 

23-126. 

Bryman, A. & Bell, E. (2007). Business Research Methods. Oxford: Oxford University Press. Kap. 

16, 17, 18, 19, 22.  



Marianne Munk  Kandidatafhandling, Cand.Merc.Psyk.     CBS, efterår 2011 

Side 88 af 149 

 

Cabra Vidales, J.F. (2004). Complementary Application of Appreciative Inquiry and Organizational 

Creative Problem Solving. Revista Escuela De Administración De Negocios, nr. 52, pp: 76-91. 

Campbell, D.T. (1960). Blind variation and selective retention in creative thought as in other 

knowledge processes. Psychological Review, vol. 67, nr. 6, pp: 380-400. 

Christensen, G. (2005). Psykologiens videnskabsteori. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.  

Collins, F. (2003). Konstruktivisme. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.  

Cooperider, D.L. & Whithney, D. (1999).A positive revolution in change: Appreciative Inquiry. I 

D.L. Cooperider og D. Whithney: Rethinking Human Organisations: Towards a positive theory in 

change. Champaign: Illinois: Stripes Publishing LLC, pp: 3-27.   

Csikszentmihalyi, M. (1990). The Domain of Creativity. I M.A. Runco & R.S. Albert (Eds.), 

Theories of Creativity, pp:190-212. Newbury Park, CA: SAGE Publications Incorporated. 

Digmann, A. et al (2006). Offentlig innovation – I balance mellem idé og systematik. København: 

Børsens Forlag.  

Ekvall, G. (2006). Organizational conditions and levels of creativity. I J. Henry (Ed) Creative 

Management and Development. 3rd edition, London: Sage. 

Ekvall, G. (1996). Organizational Climate for Creativity and Innovation. European Journal of 

Work and Organizational Psychology, Vol. 5, nr. 1, pp: 105-123.  

Ekvall, G. og Rhammer, L. (1999). The Creative Climate: Its Determinants and effects at a Swedish 

University. Creativity Research Journal, vol. 12, nr. 4, pp: 303-310 

Finke, R.A. et al. (1992). Creative Cognition: Theory, Research, and Application. Cambridge, MA: 

MIT Press, kap. 1,2,7. 

Fisher, C.M. & Amabile, T.M. (2009). Creativity, improvisation and organizations. I T. Rickards, 

M.A. Runco and S. Moger (Eds.), The Routhledge Companion to Creativity. Pp: 13-24. 

Gulddal, J. & Møller, M. (2002). Fra filologi til filosofi – Introduktion til den moderne hermeneutik. 

I J. Gulddal & M. Møller: Hermeneutik: En analogi om forståelse. København: Gyldendal, pp: 9-

45. 



Marianne Munk  Kandidatafhandling, Cand.Merc.Psyk.     CBS, efterår 2011 

Side 89 af 149 

 

Geertz, C. (1973). Thick Descriptions: Towards an Interpretive Theory of Culture. I C.Geertz: The 

Interpretation of Cultures, NY: Basic Books, pp: 3.32. 

Haraway, D. (1999). Situated Knowledges – The Science Question in Feminism and the Privilege of 

Partial Perspective. I M. Biagoli, The Science Studies Reader, London: Taylor&Francis Books Ltd. 

Pp: 172-188.  

Hicks, M.J. (2004). Problem Solving and Decision Making: Hard, Soft and Creative Approaches. 2. 

Udgave. Cornwall, UK: Thomson Learning.   

Isaksen, S.G. et al, (2011). Creative Approaches To Problem Solving – A Framework for Change. 

3rd edition, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Inc.  

Isaksen, S.G., Treffinger, D.J., & Dorval, K.B. (1997). The creative problem solving framework: An 

historical perspektive. Idea Capsules Report Nr. 9009. Sarasota, FL, Center for Creative Learning.  

Jacobsen, D.I. & Thorsvik, J. (2008). Hvordan organisationer fungerer – Indføring I organisation 

og ledelse. Kap. 11, pp: 336-364, 2. udgave, 2. oplag. København: Hans Reitzels Forlag.      

Jensen, K.E. et al. (2008). Principper for offentlig innovation – fra Best Practise til Next Practise. 

København: Børsens Forlag.  

Jung, D.I. et al. (2003). The role of transformational leadership in enhancing organizational 

innovation: Hypotheses and som preliminary findings. The Leadership Quaterly, vol. 14, pp: 525-

544.   

Jørgensen, M.W. & Phillips, L. (1999). Diskursanalyse som teori og metode. Frederiksberg: 

Roskilde Universitets Forlag.  

Kirton, M.J. (2006). Adaptors and Innovators: Why new initiatives get blocked. I J. Henry (ed): 

Creative Management and development, 3rd edition, London: Sage, kap. 8.  

Kristiansen, S. & Krogstrup, H.K. (1999). Faser og trin i deltagende observation. I S. Kristiansen 

& H.K. Krogstrup: Deltagende observation – introduktion til en forskningsmetodik. København: 

Hans Reitzel Forlag, kap. 5. 

Kvale, S. (1994). InterView – en introduction til det kvalitative forskningsinterview. København: 

Hans Reitzels Forlag, pp: 89-114 og 129-147. 



Marianne Munk  Kandidatafhandling, Cand.Merc.Psyk.     CBS, efterår 2011 

Side 90 af 149 

 

Langergaard, L.L. et al. (2003). Viden, der gør noget. I L.L. Langergaard et al.: Viden, Videnskab 

og Virkelighed: Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur, pp: 107-118.  

Latour, B. (2004). How to talk about the body? The normative dimension of Science Studies. Body 

and Society, vol. 10 (2-3), pp: 205-229. 

Levitt, T. (1963). Creativity is not enough. Harvard Business Review, 41, pp. 72-83. Mathisen, G.E. 

& Einarsen, S. (2004). A review of instruments assessing creative and innovative environments 

within organizations. Creativity Research Journal, 16, pp. 119-140.  

Martins, E.C. & Terblanche, F. (2003). Building organizational culture that stimulates creativity 

and innovation. European Journal of Innovation Management, vol. 6, nr. 1, pp:64-74.  

Meyer, J.W. & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and 

Ceremony. The American Journal of Sociology, Vol. 83, nr. 2, pp: 340-363. 

Mooney, R.L. (1963). A conceptual model for integrating four approaches to the identification of 

creative talent. I: Taylor, C.T. & Barron, F. (Eds.). Scientific Creativity: Its recognition and 

development. Pp. 331-340. New York: Wiley. 

Nielsen, K.S. (2004). Fortællinger i Organisationer, Narrativ praksis. København: Gyldendal.  

Perry-Smith, J. (2008). Ehen Being Social Facilitates Creativity: Social Networks and Creativity 

Within Organizations. I J. Zhou & C.E. Shalley (Eds): Handbook of Creativity, NY: Taylor & 

Francis Group, LLC, pp: 189-210. 

Powell, W.W. & DiMaggio,P.J. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and 

Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review, vol. 48, nr. 2, pp: 

147-160.  

Proctor, T. (1999). Creative Problem Solving for Managers. NY: Routledge.  

Puccio, G. & Cabra, J. (2009). Creative problem solving: past, present and future. I T. Rickards, M. 

A. Runco & S. Moger: The Routledge Companion to Creativity. Kap. 27, pp: 327-337. 

Puccio, G. & Cabra, J. (2010). Organizational Creativity – A Systems Approach. I J.C. Kaufman og 

R.J. Sternberg (eds): The Cambridge Handbook of Creativity, pp:145-173. 



Marianne Munk  Kandidatafhandling, Cand.Merc.Psyk.     CBS, efterår 2011 

Side 91 af 149 

 

Runco, M. (2007). Creativity- Theories and Themes: Research, Development, and Practise. 

Burlington, MA: Elsevier Academic Press.  

Sawyer, R.K. (2006). Explaining Creativity. The Science of Human Innovation. Oxford: Oxford 

University Press. 

Schultz, M. (2006). Kultur I organisationser: Funktion eller symbol. København: 

Handelshøjskolens Forlag. 

Scott, W.R. (1994). Institutions and Organizations. Towards a Theoretical Synthesis. I Scott et al. 

Institutional Environments and Organizations. Pp:55-80, Thousand Oaks: Sage Publications. 

Shalley, C.E. (2008). Creating Roles: What Managers Can Do to Establish Expertations for 

Creative Performance. I Handbook of Organizational Creativity. Taylor & Francis Group, LLC, 

New York. Kap. 6, pp: 147-164.  

Shalley, C.E. & Zhou, J. (2008). Organizational Creativity Research. A Historical Overview. I J. 

Zhou & C.E. Shalley (Edt.). Handbook of Organizational Creativity. Taylor & Francis Group, LLC, 

New York. Kap. 1, pp: 3-31. 

Staunæs, D. & Søndergaard, D.M. (2005). Interview i en Tangotid. I M. Järvinen & N. Mik-Meyer: 

Kvalitative Metoder i et interaktionistisk perspektiv. København: Hans Reitzel Forlag, kap. 3.  

Tanggaard, L. (2008). Kreativitet skal læres! – Når talent bliver til innovation. Ålborg: Ålborg 

Universitets Forlag.  

Toft, A.M.C. og Ruff, S.A. (2011). Fra adhoc-præget innovation – til systematisk brugerdrevet 

innovation. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, vol. 87, nr. 4, pp:34-36. 

Ward, T.B. (1995). What’s old about new ideas? I S.M. Smith, T.B. Ward & R.A. Finke (Eds), The 

Creative Cognition Approach, pp:XX-XX, London: MIT Press.  

Weisberg, R.W. (1999). Creativity and knowledge: A challenge to theories. I: Sternberg, R.J. 

Handbook of creativity. Pp. 226-250. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

Weisberg, R.W. (2004). On structure in the creative process: A qualitative case-study of the 

creation of Picasso’s Guernica. Empical Studies of the Arts, vol 22(1), pp. 23-54.  



Marianne Munk  Kandidatafhandling, Cand.Merc.Psyk.     CBS, efterår 2011 

Side 92 af 149 

 

Weisberg, R.W. & Alba, J.W. (1981). An examination of the alleged role of “fixation” in the 

solution of several “insight” problems. Journal of Experimental Psychology: General, vol.  110, nr. 

2, pp: 169-192. 

Weick, K. (1995). Seven properties of sensemaking. I K. Weick: Sensemaking in Organizations. 

XXXX: Sage Publications, kap. 2.  

Weick, K. (2001). Sensemaking in Organizations: Small Structures with Large Consequenses. I K. 

Weick: Making Sense of the Organization. XXXX: Blackwell Business, kap. 1.   

Weick, K. et al. (2005). Organizing and the Process of Sensemaking. Organization Science, vol. 16, 

nr. 4, pp: 409-421.  

Weick, K. & Sutcliffe K.M. (2006). Hospitals as Cultures of Entrapment: A Re-Analysis of the 

Bristol Royal Infirmary. California Management Review, vol. 45, nr. 2, pp:73-84. 

Weick, K. & Quinn, R.E. (1999). Organizational Change and Development. Annual Review of 

Psychology, 50, pp: 361-386. 

Woodman, R.W. et al. (1993). Toward a Theory of Organization Creativity. Academy of 

Management Review, vol. 18, nr. 2, pp: 293-321. 

Woodman, R.W. (2008). Creativity and Organizational Change: Linking Ideas and Extending 

Theory. I J.Zhou & C.E.Shalley (eds): Handbook of Creativity: NY: Lawrence Erlbaum Associates, 

pp: 283-300. 

Internet kilder: 

http://www.ikas.dk/Sygehuse/Akkrediteringsstandarder-for-sygehuse/Indledning.aspx 

www.centerforsundhedsinnovation.dk 

www.herlevhospital.dk 

www.lederweb.dk 

http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/72CA00EA-D9A7-47FF-BB20-
D87E39D4A4D9/0/Uddrag_fra_Tidsskrift_for_Dansk_Sundhedsvaesen.pdf



Marianne Munk  Kandidatafhandling, Cand.Merc.Psyk.     CBS, efterår 2011 

Side 93 af 149 

 

 

Bilag	1:	Projektorganisering	
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Bilag	2:	Deltagende	observation,	Temadagen	i	Herlev	
Forud for denne temadag modtog jeg en mail fra AM, med den opdaterede drejebog for dagen, og 

ikke mindst følgende bemærkning;  

”VIGTIGT: 

For visse personer i afdelingen er temadagen 'en hellig ko' for at bruge Birgitte Andersens udtryk, 

og det at der kommer eksterne kan opfattes negativt. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi eksterne ikke 

tager for meget taletid og fokus fra klinikerne, men bidrager til, at de selv tænker kreativt og vender 

deres afdeling på hoved. I skal derfor være meget ydmyge, men naturligvis bidrage.  

 Kan I følge mig? Det er en hård-fin balance, men jeg sikker på, at I sagtens kan finde ud af det. 

Skulle I have spørgsmål, så hold jer endelig ikke tilbage - spørg mig!” 

Goffman (1967) taler om Interaktionsritualer, (Kristiansen og Krogstrup, 1999; 137) som værende 

de ”regler” for opførsel, man som forsker skal kende til, for at sikre sig adgang til den ønskede 

information. Forskeren skal opføre sig passende i forhold til sit felt, og være sin egen nysgerrighed 

og opmærksomhed bevidst (Ibid.)  

Hvordan har jeg tænkt mig at gribe dagen om min rolle an? 

Det forventes at jeg deltager i gruppearbejdet på lige fod med de andre deltagere. Jeg mener dog 

selv at en tydeliggørelse af min status (specialestuderende) er nødvendig her, men samtidig også 

”farlig”. Den er farlig fordi, min status som specialestuderende og ekstern, kan skabe utryghed 

(kigger hun på mig?, vurderer hun mig?) og/eller mistro (endnu en ”udefra”, hvad ved hun om 

emnet? Det er os som læger og sygeplejersker der har forstand på emnet!)  

Jeg planlægger derfor, at notater tages i pauserne. Jeg vil undlade at notere pointer/observationer til 

specialet foran gruppen (dvs kun notere emner med relation til temadagen foran gruppen, hvilket 

også skal gøres tydeligt, så alle kan se hvad jeg skriver.) 

Denne tilgang rummer naturligvis risikoen for, at vigtige pointer/udtalelser glemmes og/eller 

forvrænges. Det er en konsekvens jeg må leve med (og forholde mig til), da andre alternativer kan 

skabe en større negativ indflydelse (udelukkelse fra information!) Omvendt skal jeg forholde mig 

til, at dele af min empiri vil bygge på egen hukommelse og fortolkning (jeg har jo ikke mulighed for 

at spørge ”hvorfor siger/tænker du det?”). Disse fortolkninger kan jeg validere efterfølgende, ved at 

bringe dem på banen i interviews med AM.  
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Hvordan gik det så på temadagen med at overholde ovenstående? 

Dagen starter med at Louise fortæller mig hvilken gruppe jeg skal indgå i. Jeg noterer mig navnene 

på de andre 5 (kvinder) i gruppen og at Søren (CSI) er vores facilitator. 

Derefter går jeg ud til de andre deltagere for at spise morgenmad. Jeg sætter mig et tilfældigt sted 

hvor der er plads. Jeg sidder længe i stilhed, inden der er en der spørger mig hvem jeg er. Jeg 

fortæller at jeg hedder Marianne og er specialestuderende fra CBS. Denne måde at præsentere mig 

på har jeg ikke tænkt nærmere over, men kan med det samme se en reaktion i ansigtet på spørgeren 

(det viser sig det er en fra min gruppe.) Responsen er tydelig, idet næste spørgsmål er: ”Hvorfor er 

en fra CBS med her?” Jeg fortæller at jeg skriver speciale om projektet, og hun spørger: ”jamen 

hvorfor CBS, altså hvorfor er der fokus på det økonomiske?” Her fanger jeg   pointen og forklarer 

at jeg læser Cand.merc.Psyk., hvortil flere siger ”nårh ok.” Men der er ingen tvivl om, at jeg er 

”stemplet” i deres øjne. Jeg forsøger mig med at sige ting som ”Jeg glæder mig rigtig meget til at 

lære en masse fra jer i dag” men uden virkning.  

Da workshoppen starter beder Louise alle de eksterne om at stille sig op, og præsenterer os derefter. 

Anne Reff og jeg er de sidste der præsenteres og Louise fortæller om os, at: ”De er henholdsvis 

forsker og speciale studerende, de vil være meget observerende, men deltagende, og de har fået 

besked på at opføre sig pænt og give plads til jer andre (griner)”  

Jeg bed mærke i at hverken Søren eller Carina, var klar over hvem jeg var. Jeg lod også mærke til, 

at der ud af alle deltagerne var 3 mænd, som (naturligvis?) alle var læger. 

I introduktionen til dagen, snakkede man meget ”problem løsning”.   

Gruppearbejdet var langt fra produktivt. Jeg tænker der er 2 årsager til dette. Dels min 

tilstedeværelse som meget tilbageholdende deltager, jeg tror de følte utryghed ved at jeg var der, og 

slet og ret dårlig facilitering!  

Søren virkede dårligt forberedt og uengageret. Måtte spørge Louise om opgaverne op til flere 

gange. Han formåede ikke at støtte gruppen, holde os på sporet og fremdrive kreativiteten. Vores 

endelige produkt (som skulle fremlægges) var ufærdigt og ikke gennem tænkt. Det var uden store 

visioner, men nærmere en ændring af nuværende forhold i afdelingen. (en laborant fast i afdelingen, 

og at patientens forløb opdeles i 2, frem for den nuværende 1.) Han formåede ikke at skabe det 

kreative rum, men accepterede når forslag blev fejet af bordet med et ”det kan ikke lade sig gøre..” 
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I en af øvelserne skulle vi i stilhed (5 minutter) brainstorme over forslag til forbedringer på vores 

valgte emne (personalets fremtoning og håndtering, som de fik ros for af patienterne.) ”Hvordan 

sikrer vi den høje standard?” Var spørgsmålet så. Jeg skrev 4-5 ideer på post Its. De andre begyndte 

at snakke om, at de syntes det var en svær opgave, de var jo rigtig gode til dette allerede, kan ikke 

se hvordan vi kan løse opgaven osv. Efter lidt snak om dette foreslår Søren at vi så kan tage et andet 

emne, hvilket alle syntes er en god ide. Valget falder på emnet ”lang dag på hospitalet/meget 

ventetid”. Og så skulle vi forsøge med brainstormen igen. Igen blev denne proces ikke faciliteret 

ordentligt. Snakken begynde og man diskuterede de forskellige forslag i mellem sig. Jeg lod mærke 

til, at snakke igen bar præg af praktiske/faglige elementer og stadig inden for snævre rammer 

(muligheder) – Hvor var facilitatoren henne!? Jeg valgte at forholde mig til det faktum, at 

venteværelset/ventetiden ikke kan elimineres helt, så hvordan kan vi forbedre dette? Jeg skrev bl.a. 

”alternative venteværelser” ”Farven grøn er håbets farve” ”mange små private rum, frem for et stort 

venteværelse” ”præst/psykolog/tidligere patienter som samtalepartnere i ventetiden” ”kvalitets 

ambassadører blandt sygeplejerskerne”.   

Da vi efterfølgende skulle præsentere vores ideer for hinanden, startede jeg med at sige, at jeg jo 

ikke kendte til deres praksis så jeg havde fokuseret på det jeg kendte til (venteværelset) og beskrev 

mine idéer. Der var stille! Så begyndte de at ”belære” mig, ”hos os er vores venteværelse… derfor 

ikke en mulighed” ”du kan jo selvfølgelig ikke vide at…. Men derfor ikke muligt” osv. Alle disse 

udsagn blev leveret komplet med et overbærende smil og forklaringer på praktiske muligheder.  

Ingen af mine post Its blev brugt!   

Jeg lod også mærke til, at vores gruppe havde meget få udsagn på vores plancher i forhold til de 

andre grupper.  

Ved bordet ved siden af, var der en mandlig læge i gruppen og på et tidspunkt joker han med (til os) 

at ”I er så gruppen der kun beskæftiger jer med lyserøde sedler!” (Farverne repræsenterer 

forskellige emner, lyserøde er patienternes tanker om mødet med lægen.)  

En deltager fortalte under gennemlæsning af udsagn at ”hende her har jeg udvalgt som deltager”. 

Generelt er gruppen villige til at dele ud af egne erfaringer og de har en stor forståelse for 

patienternes udsagn.  

Udsagn bliver forklaret, ”det er fordi…” ”Jeg tror hun mener…” 



Marianne Munk  Kandidatafhandling, Cand.Merc.Psyk.     CBS, efterår 2011 

Side 97 af 149 

 

Der blev sagt at ”Riget deltager på observationsbasis.” 

Gruppen har under arbejdet generelt svært ved at ”se” opgaven. Mange negative kommentarer ”kan 

ikke” ”vil ikke”. Der er et billede af Lars Løkke på billedarket vi skal bruge til 

præsentationsopgaven, og der kommer kommentarer a la ”hvis vi fyrer ham kan vi gøre…” ”Det er 

hans (Løkkes) skyld at…”. Der er generelt fokus på mangler/problemer.  

Til slut takker ledende overlægen for en god dag, med mange gode ideer. Han takker de eksterne 

deltagere for deres interesser og deltagelse.   
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Bilag	3:	Interviewguide,	Louise	
Indledning: Jeg optager interviewet, ønsker hun anonymitet? Ustruktureret tilgang til interviewet, 

jeg har hold mig til temaer/emner frem for en række specifikke spørgsmål. Meget vil nok syntes 

bagudskuende, men det er jo et komplekst projekt og jeg har derfor brug for lidt mere forståelse, 

hvorfor jeg naturligvis interviewer dig. 

Tema: interviewet handler naturligvis om IPI projektet, BDI, MDI, men også om elementer fra 

workshops – begrebet kultur ændring. 

 

 Tema 1:IPI Projektet 
Projektet har til formålet at fostre medarbejderdreven innovation, gennem brug af metoder fra 

brugerdreven innovation tilgangen, er det også sådan du forstår det? 

Kan du prøve at fortælle mig lidt om baggrunden for IPI projektet? 

Hvilke tanker ligger der til grund for valgt af deltagere i projektet? 

Hvad er inspirationen bag projektnavnet ”innovativ patientinddragelse”? 

Hvordan har du tænkt motivation ind i projektet? 

Hvor kommer inspirationen til gennembrudsmetoden fra? 

Hvilke andre muligheder i forhold til implementeringen har du overvejet? (regler og rammer) 

Kunne dele i projektet ha set anderledes ud, med andre muligheder? 

Hvor kommer inspirationen til ”kassen” fra? 

Hvordan tænker du ”kassen” skal bruges i hverdagen? 

Hvordan har du tænkt ejerskab ind i projektet? 

Hvordan tænker du din/CSIs roller er fremadrettet? 

Jeg har lagt mærke til, at begrebet kreativitet ikke bruges i sammenhæng med projektet. Hvordan 

har I tænkt kreativitet ind i projektet? 
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Tænker du at projektet er kreativt? 

Klinikerne i projektet 
Hvilke tanker har du gjort om målgruppen i projektet? (borgere, ledelsen, klinikerne) 

2 forskellige metodiske tilgange i hhv Herlev og Ringsted, oplever du udover det forskelligheder? 

‐ Hvordan? 

Hvilke elementer oplever du er vigtige for klinikkerne i projektet?  

‐ Hvad tænker du kan være årsagen til det? 

‐ Hvordan har du tænkt denne kvalitetsfokus ind i projektet? 

Hvordan oplever du klikernes reaktioner i projektet og i workshops? (fx kommentaren om at klippe-

klistre metoden var ”kreativ nok”?) 

Hvordan forestiller du dig, deres praksis ændres fremad som følge af projektet? 

Hvordan tænker du ledelsens rolle er i arbejdet med projektet? 

Tema: Kultur ændring 
Du har undervejs i processen snakket om ”kultur ændring” i forbindelse med projektet, kan du 

prøve og sætte nogle flere ord på hvad du mener med det? 

‐ Hvordan tænker du kultur ændring? 

‐ Hvilke elementer i kulturen tænkes der på? 

‐ Hvad menes der med kultur?  

‐ Hvad er begrundelsen for at en ændring er nødvendig? 

‐ Hvordan oplever du kulturen på afdelingerne? 

‐ Ændring af holdninger og værdier eller ændringer af adfærd/praksis? 

Hvordan tænker du at projektet støtter op om en sådan kulturændring? 

Har du nogle spørgsmål til mig, eller nogle kommentarer til mig inden vi slutter? 
 

Tak for din tid. 
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Bilag	4:	Interviewguide	Herlev		
Kort: jeg læser CMP, derfor mig der interviewer som et led i mit speciale, jeg optager interviewet, 

resultaterne forelægges CSI, så de kan bruge det aktivt fremadrettet. 

Indledning (talen varm): 
‐ Kan du fortælle mig lidt om hvordan du er involveret i projektet? 

o På hvilken måde er du involveret? 

‐ Hvad er dine oplevelser af at deltage i projektet? (spørge ind til det sagte) 

‐ Hvis du skulle fortælle om projektet til en kollega der ikke kender projektet, hvad ville 

du så fortælle om det? (Hvilke ord bruges der?) 

‐ Hvad er innovativ patientinddragelse??  

Oplevelse af projektet: 
‐ Hvordan oplevede du arbejdet med ide-udviklingen på Tema dagen/ workshoppen? 

o ”Gav” den proces jer noget? 

‐ Hvordan oplevede du arbejdet med metoderne (koncept kort, brainstorm, mv)? 

o Virkede de for alle?  

o Inddragede metoderne de rette personer? 

‐ Hvordan virker processen og valget af metoder i forhold en afdeling som jeres? 

o Hvorfor virker den hos jer/ hvorfor ikke? –Hvilke dele? 

o Oplever du andre afdelinger er af anden mening? 

‐ Tænker du at projektet er kreativt? –Hvordan? Hvorfor/hvorfor ikke? 

‐ Hvad tænker du om den ”værktøjskasse” der udvikles i projektet?  

o Hvordan bør/kan den anvendes fremadrettet? –Hvorfor? 

‐ Tænker du der var noget i processen der kunne have været anderledes? 

o Virker metoderne i praksis? –Hvorfor/hvorfor ikke? 

o Skulle andre ha været inddraget? – hvem og hvorfor? 

o Kan de valgte metoder anvendes i jeres praksis?  

o Giver forløbet/metoderne jer det I søgte efter? 

o Har I haft nok indflydelse på processen og valg af metoder? 

‐ Hvilken rolle har motivation spillet i jeres arbejde med projektet?  

o Motivation hvordan og på hvilken måde? 
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o Har alle deltaget på lige fod? Alle haft lyst til at deltage? Giver projektet mening 

for alle? 

o Har du mødt skepsis? Og hvad gik denne skepsis på? 

Fremadrettet: 
‐ Oplever du at projektet har bidraget med ”noget nyt” for jer? På hvilken måde? 

o Hvilke elementer fra processen/projektet tager I med jer? –Hvorfor? 

‐ Har/vil projektet medført nogle ændringer hos jer? – Hvilke og hvordan? 

o Har I fået en indsigt i ikke havde før? Kun kunne have fået gennem dette projekt? 

‐ Hvordan tænker du at vi bedst udbreder kendskabet til projektet efterfølgende?  

o Hvilke kommunikationskanaler? Og hvordan bruges disse? 

o Hvorfor udbredelse på foreslået måde? 

o Spiller motivation ind? Hvordan? 

‐ Hvis du skulle give gode råd til andre afdelinger der ønsker at arbejde med MDI og patient 

inddragelse, hvad ville de så være? (hvilke ord bruges!?) 

‐ Hvordan vil I arbejde videre med projektet efterfølgende? 

o Bruge nogle af metoderne? 

o Hvornår og hvordan? 

 

Det var hvad jeg havde. Har du nogle spørgsmål eller kommentarer til mig her til sidst? 

Tak for din tid! 
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Bilag	5:	Første	interview	med	Louise	
I: Jeg klør bare på ikke? Meget af det jeg vil spørge dig om er tilbageskuende, og øhm, og det er 1 

simpelthen for at få så meget som muligt baggrundsviden med, og nået af det vil selvfølgelig også 2 

være fremadrettet. Der er selvfølgelig og en masse som er mere eller mindre specifikke spørgsmål, 3 

men ellers er det sådan meget temaer jeg gerne vil snakke om, og det er selvfølgelig omkring selve 4 

projektet, omkring klinikkerne, og så så også det fremadrettede perspektiv også. 5 

L: Ja. Jeg skal bare lige høre, sådan i forhold til nogen og sådan, hvem der kommer til at høre det 6 

her? 7 

I: Det var øh, det bliver fuldstændig som du vil have det. Hvis du gerne vil have det bliver anonymt 8 

så bliver det det. Men det er klart at jeg håber på at kunne bruge noget af det her i min analysedel i 9 

mit speciale.  10 

L: Ja. 11 

I: Men som vi jo snakkede om allerede den gang, at selvom det er et offentligt projekt, kan man 12 

sige, og så videre, langt hen af vejen, så er der jo ingen problem i at få det fortrolighedsstemplet. 13 

Sådan så det er dig, censor, vejleder og mig der læser det her, og ingen andre. Altså det er der jo 14 

ingen problemer i at gøre.  15 

L: Lad os bare, det er bare hvis du ved, der vil være nogle ting, hvor jeg udtaler mig om de andre i 16 

projektet. Og der ville måske ikke have det godt hvis de var en del af det. Vi er jo forskellige 17 

mennesker med forskellige holdninger, og vi er jo røget i totterne på hinanden nogen gange.  18 

I: Ja lige præcis. Og det skal der være plads til. Jeg har det også sådan at jeg også ville syntes det 19 

var rarest hvis det blev helt fortrolighedsstemplet. Så du får en kopi og så er det jo i teorien kun dig 20 

der må læse det, ik. Altså det ville jeg også have det bedst med, netop fordi det godt kan være lidt 21 

ømtåleligt.  22 

L: Ja. 23 

I: Så det gør vi bare og du kan selvfølgelig bare figurere fuldstændigt anonymt i interviewet også. 24 

L: Ja (nikker) 25 
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I: Nå, men vi starter lige sådan med selve projektet og lidt baggrund for det. Øh, som jeg kan forstå 1 

det, så har det til formål at fostre medarbejderdreven innovation, gennem metoder fra brugerdreven 2 

innovation. Er det også sådan du forstår det? 3 

L: (pause) Prøv lige og gentag det helt. Jeg kan godt høre det kommer fra ansøgningen. 4 

I: Ja, altså meningen med projektet er at det skal fostre medarbejderdreven innovation, og måden 5 

det gøres på, nogen af metoderne det er hentet i brugerdreven innovations… (bliver afbrudt) 6 

L: Ja, men det er rigtig nok. 7 

I: Ja? 8 

L: Ja, det er rigtig nok. 9 

I: Ja. Så det er rigtig nok, det er også sådan du ville beskrive det? 10 

L: Ja. Ej, måske ikke lige de ord der, men jeg har heller ikke skrevet ansøgningen. 11 

I: Nej det har du jo faktisk ikke. Nej. Så bare lige for at forstå det, du er enig i at medarbejderdreven 12 

innovation er kernen i det?  13 

L: Jamen det er faktisk de to der konkurrer lidt. Og det kommer an på hvem du taler med, øhm fordi 14 

hvis det er en klinikker så ligger de meget vægt på, øhm, i patientinddragelsen, det er tit det der 15 

tænder dem. Øhm, og sådan en Djøffer som mig, der er det medarbejderdreven innovation som jeg 16 

har fokus på. Men patientinddragelsen kommer til at fylde lidt mere, så det er lidt sådan, altså jeg 17 

vil sige at det er noget som ændrer sig undervejs i projektet, og øh, altså når jeg skal ud og 18 

præsentere det, så ligger jeg mest vægt på det jeg ved publikum tænder på. Øhm, men jeg har det, 19 

altså, det organisatoriske i sigte, altså. 20 

I: Ja? 21 

L: Patientinddragelse er et middel til at få skabt en anden form for kultur i organisationen. 22 

I: Ja? 23 

L: Og det kan du så kalde for medarbejderdreven innovation.  24 

I: Øh ja? 25 
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L: Det der er målet ikke. 1 

I: Jo, okay. Så der er lidt forskelligt alt efter hvem man ville spørge? 2 

L: Ja. 3 

I: Ja, okay. Øhm, sådan er det vel meget typisk, er det ikke det? 4 

L: Jooo, men det er faktisk lidt specielt fordi det tit er projekterne, inden for Erhvervs og 5 

Byggestyrelsen, alene handler om medarbejderdreven innovation .  6 

I: Ja okay. 7 

L: Vi har valgt også at bruge de her metoder, for også at inddrage en anden brugergruppe, altså 8 

patienter og pårørende, så det er lidt specielt. Og det er to konkurrerende metoder, og nogen gange 9 

kan det også skabe lidt larm. 10 

I: Ja. For det er det jo. Det er jo umiddelbart to forskellige, øh, fokus man har i hvert tilfælde, ikke? 11 

L: Jo (nikker). Altså klinikkerne har ikke altid så meget fokus på det her med medarbejderdreven 12 

innovation, og det er altså ret vigtigt. Og det same gælder deres ledere. Altså de skal forstå hvad de 13 

sætter i gang ikke.  14 

I: Jo lige præcis. Så deres fokus er meget på det her med brugerne, patienterne, de pårørende og så 15 

videre… 16 

L: Ja præcis. Patienter og pårørende. Jeg kan komme med et eksempel på, øhm, for eksempel, så har 17 

vi en afdelingsleder nede på Ringsted, som der indvilligede i det her projekt og syntes det er rigtig 18 

spændende, osv osv, og jeg havde en snak med hende i starten af projektet, hvor jeg sagde du skal 19 

være klar over at du afgiver noget magt til dine medarbejdere nu. De skal finde på en masse ideer, 20 

og du skal også være klar til at modtage de ideer og behandle de ideer og være klar til at få afsat 21 

ressourcer til at få implementeret nogle af ideerne.  22 

I: Ja? 23 

L: Det var overhovedet ikke noget problem. Og nu har vi lige været det hele igennem, og oppe i 24 

hendes hoved er det blevet til, at det kun er patientinddragelse, vi lytter til hvad patienterne siger, og 25 

så kommer der nogle nye tiltag og sådan noget. Og hun var slet ikke minded, og hun havde slet ikke 26 
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nogen som helst penge til at putte i noget som helst udvikling. Og det var bare så nedslående, men 1 

det er fordi oppe i hendes hoved er det blevet til kun patientinddragelse, det er det det hele handler 2 

om. Og hun vil hele tiden snakke om idégenererings workshops og jeg skal komme efter dig, hun er 3 

bare, jeg vil sige, hun har bare ikke rigtig fanget den alligevel.  4 

I: Nej? 5 

L: Øhm, så det er et eksempel på at nogen gange fylder det ene for meget, det tager for meget fokus 6 

fra noget andet der er rigtig vigtigt. Fordi medarbejderdreven innovation, det er ikke bare noget man 7 

lige gør. 8 

I: Nej, slet ikke. Men kan det ikke også hænge lidt sammen med det her, altså det er det der kommer 9 

fra ministeriet, og også når man ser hele den der Kvalitetsreform, det er jo det det handler om, øget 10 

altså, bedre sammenhæng i patientforløb, og brugerinddragelse generelt… kan det ikke også være 11 

lidt den vej de er påvirket af det? 12 

L: Ja, hvad tænker du på? Altså påvirket ovenfra til at syntes det er interessant? 13 

I: Ja, ikke nødvendigvis på den måde, men det er jo de ord som siver ned til dem, så det er måske 14 

dem de selv tager med sig videre, eller hvad skal man sige… 15 

I: Jo det kan da godt være. Altså nu var jeg til et oplæg i går, hvor man snakker patientinddragelse, 16 

men dem som syntes det er interessant og arbejder rigtig ned i materien med det, de kalder det 17 

patientinvolvering. Og øh, det har altså en stor betydning om det er det ene eller det andet. Men den 18 

gængse term, det er patientinddragelse, men det er pænere i virkeligheden og faktisk sige 19 

patientinvolvering, for det er det det handler om. Jeg kan godt sætte mig ned og gætte mig frem til 20 

hvad forskellen måtte være, jeg er fuldstændig ligeglad. 21 

I: Ja, bare vi taler om det samme eller? 22 

L: Jo, men det gør man så ikke. 23 

I: Nej? Det gør man vel ikke så? 24 

L: Nej fordi hvis du spørger en patient, hvad patientinddragelse handler om, så er det at patienten 25 

skal inddrages i at træffe nogle valg omkring sin egen sygdom, og måske også få udliciteret nogle 26 

arbejdsgange som lægen eller sygeplejersken normalt har, det udliciteres til patienten. Det er det de 27 
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forstår ved patientinddragelse. I min verden er det at inddrage patienterne i en udvikling af en 1 

organisation. Det, de var helt blanke i øjnene da jeg snakkede om det, jeg kunne godt se jeg ramte 2 

overhovedet ikke ind. Så ja, jeg vil sige der er flere forskellige facetter. 3 

I: Ja, fuldstændig, og det er også det jeg tænker der er brugerdreven innovation. Det at de bliver 4 

involveret aktivt i udviklingen, frem for bare at spørge dem hvad de har behov for.  Ja…. Øhm, 5 

jamen så vil jeg godt høre lidt om baggrunden for projektet. Nu har du jo ikke været med helt fra 6 

starten af… 7 

L: Nej ikke til at skrive ansøgningen… 8 

I: Nej, men ellers alt andet, selve det konkrete arbejde med det osv, det har du deltaget i. 9 

L: Ja. 10 

I: Ja. Hvad er baggrunden for at man har startet projektet op? 11 

L: Jamen det var at øh, oppe på brystkirurgisk afdeling oppe på Herlev, der er der en udviklings 12 

sygeplejerske der har fået den her ide, hvis du spørger hende så siger hun ej, det var ikke mig, men 13 

det tror jeg det var. Øhm, om at de gerne ville arbejde med patientinddragelse fordi at de har 14 

udviklet en patientforløbsbeskrivelse, og den har de fået kvalitetsprisen for i Region Hovedstaden, 15 

og øhm, den bruger de rigtig rigtig meget, og de går og finjusterer og… men de vidste bare ikke helt 16 

hvordan de skulle komme videre med det her, fordi en ting er, øhm, har du set den? 17 

I: Nej jeg har ikke set den. 18 

L: Nej okay. Men du kan finde den, jeg tror du kan finde den inde på nettet, jeg er ikke helt sikker. 19 

I: Ja? 20 

L: Men når man går og finjusterer på den, så kan man jo godt komme til at sige, nå men vi trækker 21 

nogle ressourcer på det her område og ligger det til herovre fordi vi skal spare. Men så kan det være 22 

at patienterne i virkeligheden er fuldstændig ligeglade med det her område, hvor vi trækker nogle 23 

ressourcer fra, hvor vi i virkeligheden kunne trække alle ressourcer fra fordi det interesserer dem 24 

overhovedet ikke. Så det er sådan en, hvordan bruger vi ressourcerne bedst, når vi træffer 25 

beslutninger ud fra den her patientforløbsbeskrivelse, træffer vi så de rigtige beslutninger?  26 

I: Ja? Okay.  27 

L: Så det var sådan, ja… starten på det ikke? 28 

I: Jo.  29 

L: Det var det mest, de ville gerne lære noget om at involvere deres patienter, så de træffer de 30 

rigtige beslutninger, når de skal have ændret deres organisation. Og så er det så at man nogen gange 31 



Marianne Munk  Kandidatafhandling, Cand.Merc.Psyk.     CBS, efterår 2011 

Side 107 af 149 

 

må tilpasse en god ide til en pulje så man også kan få nogle midler, og så blev det til at snakke om 1 

medarbejderdreven innovation, og man bliver nødt til også at få Rigshospitalet med, og man bliver 2 

nødt til også at få Ringsted med.  3 

I: Okay? 4 

L: Ja. Og Kræftens Bekæmpelse og Enheden for Brugerundersøgelser. 5 

I: Ja, jeg havde tænkt på om der var nogle øh, regler omkring lige præcis det der. Det tænke jeg nok 6 

der var. Og at det måske var derfor projektet endte med innovativ patient inddragelse, det er vel 7 

også noget som øh, hænger sammen med de puljer…. 8 

L: Jo altså…. 9 

I: Jeg tænker navnet på projektet… 10 

L: Nårh, det er faktisk noget vi har fundet på bagefter. Fordi egentligt så hed det øget 11 

patientinddragelse via medarbejderdreven innovation. 12 

I: nå Okay. Hold da op. 13 

L: Var det ikke lidt længere? 14 

I: Jo det var en del længere. Så det… 15 

L: På brystkirurgiske afdelinger. 16 

I: Øh ja, okay. Øh, så det er jer der har været inde og sige, det handler om innovativ 17 

patientinddragelse? 18 

L: Ja. 19 

I: Ja. Øhm… 20 

L: Vi snakkede også om den innovative afdeling, osv osv, men jeg er egentlig lidt glad for at vi 21 

valgte innovativ patientinddragelse fordi det er det klinikkerne syntes er spændende.  22 

I: Ja, det klinger nok meget godt hos dem, ja. Nu siger du Ringsted, der var altså nogle krav om at 23 

der skulle være x antal afdelinger med i projektet? 24 

L: Ja. 25 

I: Ja, og var det så tilfældigt at det blev Ringsted eller… 26 

L: Altså det er sådan at der er brystkirurgiske afdelinger, og så var det at Herlev selv foreslog dem, 27 

tror jeg nok. Og de har ikke noget Center for Sundhedsinnovation dernede, og de var glade for at få 28 

støtte til og.. altså både økonomisk støtte men også støtte fra nogle eksterne til at drive sådan en 29 

proces her igennem, ik. 30 
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I: Ja? Okay. Øh, jamen…. Øh, når vi nu, altså projektet her, nu er det jo medarbejderdreven 1 

innovation, så det hviler jo rigtig meget på medarbejderne, kan man sige. Så hvordan har I tænkt 2 

hele aspektet med motivation ind i forhold til projektet? 3 

L: Altså hvordan man motiverer medarbejderne…? 4 

I: Ja f.eks. Altså hvor vigtig er motivationen i det her? 5 

L: Det er super vigtigt. Altså… hvis de ikke syntes det her er sjovt, så kan man glemme det. Og det 6 

er sådan hele Center for Sundhedsinnovation er bygget op med, at alle ideer skal komme ude fra 7 

klinikkerne. Altså der skal være en efterspørgsel, de er vores kunder, så der skal være en 8 

efterspørgsel for vores ydelser fra dem. Vi starter ikke projekter som ikke er efterspurgt ude på 9 

afdelingerne. Øhm, men altså jeg vil sige, for eksempel på øhm, på Rigshospitalet, der har de en 10 

læge som syntes det her er mega spændende. Men hendes afdelingsledelse syntes ikke det her er 11 

mega spændende, han kan ikke se fidusen i det, fordi de er så pressede og man fyrer folk, og så det 12 

der med at tale udvikling det er bare en stressfaktor, så derfor så øhm, det er ikke, der er ingen 13 

motivation der, og så kan man ikke gøre sådan noget her. Og vi får heller ikke nogen der, der er 14 

ikke nogen der fejer foran os fra styregruppens side, fordi at de har øhm, sådan lidt svært ved at 15 

forstå det her, hvad det egentligt handler om. Det er ret specielt, det har jeg ikke prøvet før. 16 

I: Okay? 17 

L: Øhm, men klinikkerne syntes det er ret spændende, særligt oppe på Herlev, og på Riget har de 18 

syntes, det var øh, underligt, og de var ikke helt tændte på det, det var deres afdelingsledelse der 19 

var, men så efterfølgende så er de blevet mere og mere tændte, men det er meget med at ”nurse”, og 20 

det er jeg lidt træt af. Men det har været lidt min rolle, det er at ”nurse” dem, ringe dem op og så 21 

rose dem, altså børn nogen gange. Fordi det er meget sådan nogen gange, det de har meget brug for 22 

dernede, ik. 23 

I: Jo… Det var da sjovt? 24 

L: Men altså jeg vil sige, det virker også, fordi altså resultatet er blevet at, det er jo ikke færdigt 25 

projektet men der er blandt andet en, nu kender jeg til hendes lønseddel, øhm, og hun er 26 

sygeplejerske, og hun har ikke noget ekstra, det har de fleste andre, hun er den der…. Ja, for mindst 27 

i løn… og øh, det er hende der er vokset allermest på det her projekt. Hun har fået lov til at blomstre 28 

og fået lov til at få noget ansvar, øhm… og jeg har favoriseret hende meget i projektet fordi jeg 29 

kunne mærke, altså dels fordi at afdelingsledelsen sagde at, at øh, hun skulle være kontakt person 30 

men jeg tror at afdelingsledelsen havde ændret sig undervejs, fordi det er tit de siger til mig, at jeg 31 

ikke nødvendigvis skal kontakte hende. Øhm men, men hun brænder rigtigt for det, hun er virkelig 32 
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vokset, så hun vil gerne ha lov til at søge om at få en uddannelse inden for det her. Det er kun en 1 

etårig udannelse inden for det her, men det er alligevel ret godt gået, det er på et universitet og 2 

sådan noget ikke? Så øhm… der handler om patientinddragelse, fordi hun, men bare sådan mere 3 

forskningsmæssig tilgang til det.  4 

I: Ja? 5 

L: Så det er ret fedt, og hun øh, det er også hende der er primus-motor på at tingene bliver 6 

præsenteret, øhm, for eksempel på Forskningens Dag, tror jeg det hedder nede i Ringsted, og hun 7 

øh, jeg kan mærke på hende at hun syntes det er sjovt.  8 

I: Ja? 9 

L: På en meget stilfærdig måde, vel at mærke (griner) 10 

I: (griner) ja, men det er jo præcis det der skal til i sådan et projekt her, de der drivere der skal have 11 

plads til at være det også vel at mærke. 12 

L: Præcis. Så er der også en psykolog, hun har også bare været kæmpe god, men jeg ved ikke om 13 

hun er motiveret for det her, eller om hun har besluttet sig for at være motiveret … 14 

I: Det gør jo en kæmpe forskel… 15 

L: Ja… 16 

I: Okay, det er jo ikke meget, eller de er begge to fra Rigshospitalet, eller…. 17 

L: nej nej.. 18 

I: Nej de er fra Ringsted, ikke? 19 

L: jo, fra Ringsted. 20 

I: Okay. Men Rigshospitalet har slet ikke været med inde vel? 21 

L: Jo, men de har bare været med på en lytter.  22 

I: Okay. 23 

L: Ja, jeg skal ud til dem her den 22 juni og så skal vi snakke noget mere om hvordan de kan bruge 24 

det her osv 25 

I: Ja? 26 

L: Ja, så det….  27 

I: Ja. Jamen så vil jeg godt lige høre lidt om metoder. Vi snakkede om gennembrudsmetoden, det 28 

var dig der snakkede om at den var den I overvejede at gå videre med.. 29 

L:Ja, altså det bliver det ikke helt. Vi tager kun del-elementer fra den fordi den er så stor. 30 

I: Ja? 31 
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L: Så øh, det kan vi slet ikke håndtere i det her lille projekt, så men det havde, jeg havde også kun 1 

tænkt mig anvende nogle delelementer, men jeg var ikke, jeg var i tvivl om hvor meget vi skulle 2 

tage med. Så vi tager den øh, det er sådan en cirkulær tilgang, øh hvor man starter med, det er meget 3 

enkelt og øh, planlægge, og så øh handle på det og så studere hvad man har gjort og så endelig tage 4 

en beslutning og føre ud i livet, ik. Og det gør man sådan, man tester hele tiden ik, altså sådan nogle 5 

små loops. Det er ligesom det der er hele tilgangen til det. 6 

I: Ja? Det er den der hedder øh, forbedringsmodellen, er det ikke det den kaldes? 7 

L: Den kaldes kvalitetscirklen, tror jeg. 8 

I: Ja, det er rigtigt, kvalitetscirklen hedder den. Og hvor har I fået inspirationen til at gå den vej? 9 

L: Jamen, ja, det er jo dels fordi jeg, altså vi vil gerne tage udgangspunkt i noget som klinikkerne 10 

kender til, og noget som er brugt og anerkendt inden for den verden. Og så skal det være noget der 11 

involverer tests også, øhm…. Fordi det er jo det som der er mit mantra, man skal inddrage sine 12 

brugere også undervejs, ikk, øhm, og så er det fordi Kræftens Bekæmpelse også, det syntes jeg var 13 

mega fedt, det vidste jeg ikke, men det viser sig så at Bente, hun har fået undervisning i det. Så vi 14 

laver sådan et lille seminar, det skulle vi egentligt ikke have gjort, men det gør vi alligevel, hvor vi 15 

underviser i det her. 16 

I: Okay. Fedt. Så der kommer de alle sammen ud og får undervisning i aktivt hvordan man bruger… 17 

L: Ja, altså hver projektgruppe. De er jo, altså nu har vi fået en række ideer, og så hver ide som de 18 

vil arbejde videre med, der skal så øhm, nedsættes en projektgruppe, der kan arbejde videre med 19 

det. Der kommer vi ud, og så laver vi sådan planer for hvordan de skal arbejde videre med det. 20 

I: Ja. For jeg tænker det er jo også den kvalitetscirkel de også skal gå ud fra i hele det her 21 

akkrediteringssystem, så der er jo kendskab til den… 22 

L: ja… 23 

I: Ja, okay. Øhm, har i overvejet på noget tidspunkt at bruge andre metoder? 24 

L: (sukker) ja ja, fordi der er jo masser af implementeringsmetoder men jeg må ærligt erkende at det 25 

ikke er min stærke side, det med implementering, og det er det desværre ikke for ret mange 26 

innovationskonsulenter, fordi vi arbejder med front in, det er det der er vores styrke. 27 

Implementeringen, hvis du arbejder som konsulent, så er det her du videregiver det, når du har 28 

konceptualiseret det, så videregiver du det til nogle implementeringskonsulenter eller til 29 

virksomheden som skal arbejde videre med det. Og så kan du jo komme og spørge, nå men hvordan 30 

går det og skal vi hjælpe jer videre med det eller sådan noget, men så er det kun fragmenter du 31 

arbejder videre med.  32 
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I: ja… 1 

L: Det der med hele implementeringen det har jeg aldrig prøvet før, men det man som regel gør, det 2 

er jo at efter man screener ideerne, så udvælger man nogle ideer, så nedsætter man nogle 3 

arbejdsgrupper og så de her arbejdsgrupper de laver nogle planer for en implementering og så 4 

handler det om at skære det ned så det bliver overskueligt. Og jo hurtigere det skal komme ind i en 5 

arbejds øh… det skal hurtigt ind i en timeplan i hvert fald. Der skal hurtigt afsættes ressourcer på og 6 

sådan noget ik 7 

I: jo, men.. 8 

L: Øh og så skal det hele tiden være opfølgning, opfølgning, opfølgning osv, men øh… sagen er 9 

den at øh…  at der er ikke så meget struktur for at gøre det.  10 

I: Nej? 11 

L: Nej, så vi var ude og snakke med nogle andre konsulenter om hvordan de havde gjort det i nogle 12 

andre projekter osv, men det handler også om at gøre det så enkelt som overhovedet muligt.  13 

I: Ja lige præcis. 14 

L: Øhm, og der var det de foreslog, altså lige så snart I er færdige så skynd jer og sæt jer ned med 15 

deres arbejdskalendere og så hurtigt få uddelegeret og gjort det overskueligt og få lavet små 16 

evalueringer undervejes og sådan noget. Så det er jo ikke rigtig metode som sådan… 17 

I: Nej, okay. Jamen det giver vel også meget god mening at vælge noget de har lidt kendskab til? 18 

L: Ja, og så også det der med at det skal være meget metode baseret, det skal være en kendt ramme, 19 

og det har jeg virkelig lært i det her projekt, at rammer, rammer, rammer, der må ikke være sådan 20 

meget der ligger…. Altså det må det gerne men det skal være på en meget styret måde.  21 

I: Ja? 22 

L: Ja, og det er lidt nyt for mig. Øhm, det kender jeg ikke fra mange andre verdner, men det er jo 23 

åbenbart meget typisk inden for den her verden, og man kunne godt forestille sig, at det har noget at 24 

gøre med den her nul-fejls-kultur. At de bevæger sig ud på dybt vand og øhm,  og så er det rart at 25 

der er nogle rammer, nogle meget fase rammer.  26 

I: Ja? Det er jo ikke meget, altså bare sådan noget som at bruge begrebet kreativitet, det gør man 27 

ikke, hverken fra jeres side eller dem i projektet….. 28 

L: øhm….  29 

I: Altså jeg har lagt mærke til at klinikkerne bruger begrebet sådan lidt f.eks. ”det var lige kreativt 30 

nok”  hvor ”det” referer til en saks og lidt elefantsnot.. 31 

L: (nikker) 32 
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I: Så det er sådan lidt fremmed land for dem? 1 

L: Meget!  2 

I: Kan det ikke hænge sammen med deres forståelse af begrebet tror du, eller…? 3 

L: Altså begrebet kreativitet bliver jo ofte forstået som noget negativt. Det er hat og briller, og det er 4 

hele innovationsbegrebet tynget af, at det er hat og briller og der kommer ikke noget ud af det i den 5 

sidste ende. Skide ærgerligt for at sige det mildt. Men altså det er jo også fordi der er så mange 6 

forhutlede innovationskonsulenter derude, der udnytter at det er et floffy begreb,  og ser deres værdi 7 

i at de kan tænke abstrakt, men de kan ikke konkretisere en skid.  8 

I: ja da. Men tænker du at det her projekt er kreativt? 9 

L: Det er kreativt inden for nogle rammer som ikke tillader ret meget kreativitet. Altså der er ikke, 10 

jeg kan godt love dig at ude på de afdelinger der er ikke ret meget tid til og hoppe på tungen og 11 

vende tingene på hovedet osv, og så er der en hel anden ting, og det er at du skal heller ikke gøre 12 

det, for der dør mennesker hvis du går og eksperimenterer for meget, det er et maskineri og nogen 13 

vil gå så vidt og kalde det en pølsemaskine. Og det er det det er og det skal man ikke lave om på, 14 

det er faktisk lidt skørt det der med forskning inden for den her sektor, fordi det er en 15 

produktionsvirksomhed og det er sådan denne her virksomhed tjener penge, det er effektivisering. 16 

Problemet er bare at så daler al motivation fra klinikkerne hvis de ikke får lov til at forske.  Og den 17 

afdeling jeg er i, der betyder forskning enormt meget men organisatorisk udvikling betyder også 18 

enormt meget, de har set, altså det er fordi de har en ledelse der har set lyset ved organisatorisk 19 

udvikling. De er ikke ret mange afdelingsledelser der har det.  De ser det ikke på niveau med 20 

forskning. Men de ser det som noget der også kan modelleres og noget man kan blive god til og 21 

noget der kan give gevinst. Og som de kan fremhæve sig selv på (griner) 22 

I: Ja? (griner) 23 

L: Så… status. 24 

I: Ja, men kreativiteten behøver jo ikke at være blå briller og skæg, det behøver jo ikke og være så 25 

vildt. Det tror jeg er mere med en steotyp opfattelse, altså jeg tænker det er meget noget med 26 

hvordan man angriber tingene i en arbejdssituation… 27 

L: ja, okay, så vil jeg kalde dem for meget kreative. 28 

I: På den måde er de meget kreative? 29 

L: Altså de er i hvert fald grænseoverskridende, hvis det falder ind under den kategori.  30 

I: Jamen kreativitet handler jo om at tænke nyt og se tingene på en anden måde…. 31 
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L: Ja, jamen det… altså til en vis grænse. Hvad kan jeg komme med af eksempler… øh… jeg kan 1 

huske da jeg lavede et lille interview med Mads der er ledende overlæge deroppe, der sagde han, 2 

fordi at, jeg spurgte ham om han ikke ville definere begrebet innovation, og så skulle han forklare 3 

hvad han mente med innovation, og så skulle han også sige hvor foregår innovation, og hvor kunne 4 

han hente inspiration til at skabe innovation i sin egen afdeling. Og der sagde han også at det kunne 5 

lige så vel være… ja på et privathospital eller når jeg er ude og handle ind og sådan noget i den stil 6 

sagde han, ik. Og det er alligevel, det er sådan nå nå, okay, for det havde jeg ikke regnet med han 7 

ville sige.  8 

I: Nej? 9 

L: Nej, jeg tænkte han ville sige en anden afdeling, eller når jeg er i udlandet til en konference eller 10 

sådan noget ik.  Øhm… 11 

I: Det er da kreativitet.. 12 

L: Ja, og det er, der er jo ikke ret mange afdelingsledere som tænker deres afdeling som en 13 

virksomhed. For de har slet ikke den der businesstankegang. Overhovedet, whatsoever, og det er jo 14 

nærmest skammeligt at tale sådan. Fordi det handler om etisk også meget af det og business det er 15 

ikke etisk. Så øh… ja. 16 

I: Nej, okay. Så de er rent faktisk meget kreative. Er det så et spørgsmål om at få defineret begrebet 17 

, så det ikke handler om noget…. Ja, vildt og floffy? 18 

L: Jamen så kan det være, altså jeg forstår det måske heller ikke så. 19 

I: Nej? Jamen det er jo også min definition af det, altså for mig handler kreativitet om at kunne 20 

anskue tingene fra en anden vinkel, at kunne se tingene på en anden måde og se om det kan give 21 

noget…. 22 

L: Men altså det gør det. De er meget…. Hvor andre måske vil gå i stå over et eller andet, så kan de 23 

se muligheder i mange ting, det syntes jeg er mega fedt og den kultur opelsker de. De roser 24 

hinanden hvis man vender tingene lidt på hovedet.  25 

I: Ja? Jamen det er jo… 26 

L: Men det er ikke sådan det er nede på Ringsted, vil jeg sige… 27 

I: Nej? Jeg har godt lagt mærke til at der er en forskel… Det møde jeg var med til dernede der 28 

fornemmede jeg en forskel. 29 

L: En kæmpe forskel.  30 

I: Ja. Jeg lod mærke til de havde behov for at du skulle kvalitetstjekke det de lavede, var det nu vildt 31 

og kreativt nok, som de sagde. 32 
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L: Ja.  1 

I: Så det er en helt anden mentalitet? 2 

L: Ej, men det er hele vejen igennem, jeg har ikke anet hvad jeg skulle gøre ved det, for at…jeg har 3 

ikke kunne læse dem. Altså jeg har haft meget svært ved, de fortæller mig ikke om de er glade eller 4 

sure eller mopset eller… altså man skal trække det ud af dem.  Og så er det jo rigtig svært og 5 

lykkes, når man ikke ved hvor man har folk. Øhm… og ikke kan løbende evaluere på det man går 6 

og laver. 7 

I: Ja… 8 

L: Et eksempel kan være at øm, på det møde hvor du var med, så gik der tre dage så var vi dernede 9 

igen, og så skulle vi gennemgå ideerne med afdelingsledelsen, og nu er det så første gang Charlotte 10 

hun så dem, og der var ingen dynamik what so ever øhm… det var meget sådan noget med, at nu 11 

spørger vi mor hvad vi skal gøre med de her ideer. Øhm hvor jeg jo som person er sådan meget 12 

jamen kom i gang, præsenter ideerne, fortæl om ideerne, hvorfor er det den er go  og sådan noget, 13 

men der var… det var virkelig sådan noget, der var en stilhed som var udtalt og det var … ja, det 14 

var rigtig underligt. Øhm, og det var så også, fandt jeg ud af, jeg var alt for svag en facilitator, jeg 15 

skulle være gået mere ind og have skabt de rammer der jeg talte om. Man må ikke bare lade tingene 16 

være op til dem, og så regne med at de griber bolden, for det gør de ikke. De skal have nogle 17 

rammer for en diskussion, og jeg skal legitimere at de skal diskutere nogle enkelte dele, så vi måtte 18 

gentage det hele, og måden jeg fandt ud på at det ikke var en succes, jeg havde en mave 19 

fornemmelse, men jeg kunne ikke rigtig placere den, for nogen gange er de helt stille og så nogen 20 

gange så tilfredse, men det var at jeg selv ringede derned for lige at høre om nogle andre ting, og så 21 

var det de sagde til mig at det ikke var ok. Og det syntes jeg var sådan lidt …. Altså så er det jo 22 

svært, ik.  23 

I: Jo… 24 

L: Ja, og der var gået et par uger, så det var helt vildt ærgerligt syntes jeg, så tog vi derned og så 25 

gentog vi det, øhm, men denne her gang på en meget struktureret måde, hvor de skulle op og stå og 26 

sådan noget, men det ville de så ikke, og så måtte jeg gøre det for dem, men altså…. Ja. Hvor vi 27 

kørte sådan virkelig en screening med prioriteringsmatrix og diskuterede hver enkelt lille ide. Det 28 

var meget lidt kreativt. Kan jeg love dig for. 29 

I: Ja? Men hvad syntes de? 30 
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L: De var, altså det ved jeg ikke, jeg tror de syntes det var ok. Men…. Ledelsen var sur på mig over 1 

at jeg satte hende i en rolle som værende boss eller bussemand, problemet var bare at hun satte sig 2 

selv i den rolle.  3 

I: Okay? 4 

L: Og det gjorde hun altså også da vi kom derned igen. Øhm, fordi det var hende der ikke havde 5 

taget stilling til at de her ideer koster jo nogle penge, og de her ideer, det er jo nogle  ideer der er 6 

anderledes og det tror jeg ikke helt hun var….  7 

I: Nej… 8 

L: Ikke helt havde tænkt igennem, så øh… det var meget nej, nej, nej, det har vi prøvet før, det har 9 

vi gjort før og den der hvor jeg sådan lidt… kom nu med lidt fleksibilitet, ikk? 10 

I: Jo, øh.. 11 

L: Og det, altså jeg holdt meget lav profil, kørte bare processen og så lod jeg dem selv tage de der 12 

og, der var også nogle meget voldsomme diskussioner på et tidspunkt, syntes jeg, hvor at 13 

afdelingsledelsen blev sat på plads af en psykolog fordi at hun sagde det er ikke korrekt, det er 14 

simpelthen ikke rigtigt det du siger der, fordi afdelingsledelsen havde en klar ide om at alle jo godt 15 

vidste hvordan de skulle tale til pårørende, alle vidste godt hvordan de skulle tale til patienter og de 16 

ved også godt hvornår de skal gøre det, og bla bla bla, hvor psykologen han, de kommer til mig og 17 

gerne vil snakke om det her, fordi de ikke ved det. Og bla bla bla, så blev det… det var virkelig 18 

sådan. Ja, så der er mange energier som skal have hjælp til at komme ud. Såå… 19 

I: Ja? 20 

L: Det var en meget speciel oplevelse vil jeg sige, men det var rigtig fedt vi gjorde det igen. 21 

I: Det har jo kostet noget ekstra energi, men det var nok godt givet ud så.. 22 

L: Ja, men det er også bare et eksempel, på Herlev der gik det sådan her (knipser med fingrene)der 23 

kører derudaf, og jeg skal ikke sige noget, skal næsten ikke gøre noget, jeg skal holde dem lidt til 24 

sporet og nogen gange lige minde dem om hvorfor vi sidder der, men ellers så kører de bare 25 

derudaf. Og hvis der er en der får en god ide så er vedkommende ikke bange for at sige den, og man 26 

skal jo også være kreativ i selve processen med at sige, når man skal screene, fordi når du siger 27 

jamen det der kan ikke lade sig gøre, det har vi ikke penge til, nårh nej men skulle vi skære denne 28 

her del af ideen fra. Det er jo stadig en god ide selvom stolen ikke er grøn, altså et eller andet, ikk. 29 

Så på den måde kører de, nårh ja, det er sku også rigtigt og sådan noget ikke. Hvor Hanne hun er 30 

bare vi har ikke råd til billeder på væggen.  31 

I: Nej.. 32 



Marianne Munk  Kandidatafhandling, Cand.Merc.Psyk.     CBS, efterår 2011 

Side 116 af 149 

 

L: og man kunne ikke, altså det er meget… 1 

I: Ja. Så der er altså meget stor forskel på dem? 2 

L: Ja, det er der.  3 

I: Spændende. Det bliver spændende og se hvad der kommer ud af det så. 4 

L: Ja. Jamen jeg tror det nok skal, altså det, ja, det skal nok gå godt. For jeg syntes faktisk at de kom 5 

til noget meget spændende, og noget meget konkret som de kan arbejde videre med. 6 

I: Ja.. 7 

L: Det var også en læring for mig, altså det… Det er nogle andre mennesker og de skal ha det på en 8 

anden måde og øh, to afdelinger med samme speciale hvorfor, hvordan kan de være så forskellige? 9 

I: Ja. 10 

L: Men det kan de bare, så det fortæller også noget om hele den her prototype vi arbejder med, hvor 11 

anvendelig den skal være. Der er altså nogen øh, nogle afdelinger der faldt helt igennem. 12 

I: Ja. Den skal være meget, øh, de skal gøre den lokal. Gøre den deres egen. 13 

L: Ja. 14 

I: Har du spekuleret over det i forhold til den her værktøjskasse du præsenterede. 15 

L: ja… 16 

I: Har du tænkt over det f.eks. i forhold til de elementer du har kommet deri? 17 

L: Ja, det bliver mere og mere tydeligt vi skal have en ledelseshåndbog deri os. Fordi at… ledelsen 18 

skal virkelig, altså jeg vil sige at, oppe på Herlev har de faktisk sådan en 19 

innovationsledelsesuddannelse ved siden af det her projekt, det gør de ikke nede på Ringsted. Og 20 

det har jeg også tænkt på, at det øh, det er altså nødvendigt. Øhm, de er meget, de har en helt anden 21 

parathed i forhold til at tackle deres medarbejdere, de er jo blevet sluppet løs nu, ikk. Øh, de øh, 22 

hvor Charlotte syntes det er rigtig fedt, men samtidig tror jeg også hun syntes det sådan lidt… Det 23 

er også lidt irriterende nogen gange, når de kommer med nogle forslag der ikke er råd til, ikk. Det er 24 

frustrerende for hende, for hun vil jo gerne gøre det godt som leder, og så kommer de og beder om 25 

noget hun ikke kan give dem, og så bliver hun lige lovlig hård, ikk. I stedet for at se det som…, det 26 

kan ikke lige lade sig gøre nu, men måske på sigt eller måske vi kan søge fundraising et andet sted, 27 

eller måske kan vi bare male den pink i stedet for grøn, eller et eller andet. Så øhm, altså hun, 28 

hun….. hun kunne godt bruge nogle værktøjer. Og det er ikke en del af det her projekt, det er der 29 

ikke fokus på overhovedet. 30 

I: Altså ledelsesværktøjer? 31 

L: ja, nej nej… 32 
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I: Nej. Jeg tænker det er præcis som du siger en rigtig god læring, et eller andet sted så syntes jeg 1 

da, altså det er spændende at der er en Herlev afdeling som virkelig bare… og så er der 2 

modsætningen, for jeg tænker hvis den sådan skal kunne udbredes til resten af landet og uanset 3 

speciale osv, så er det da fedt at have nogen i den anden grøft så man kan tage det med også? 4 

L: Ja, men det er stadig to gode afdelinger os. Rigtig gode afdelinger endda. Så jeg er ret spændt på, 5 

altså en afdeling hvor at, halvdelen af medarbejderne syntes at ledelsen er… burde fyres. Der er jeg 6 

ret spændt på hvordan man kunne arbejde med det her. Det tror jeg ikke man kan. 7 

I: Nej. 8 

L: Eller en afdeling hvor at der, hvor hele afdelingen er truet af fyringer og sådan noget, hvordan 9 

arbejder man med det. Så….  10 

I: Ja…. Så det er helt bevidst at ledelsesaspektet ikke er taget med i det her, altså det er ikke sigtet 11 

for det her, vel? 12 

L: Nej. 13 

I: Nej… Øhm…. Hvordan forestiller du dig den her værktøjskasse, øh, hvordan skal den bruges i 14 

deres hverdag? 15 

L: jamen dels kan den have en symbolværdi, bare det at man som leder beslutter sig for at nu sætter 16 

vi det i gang, så skal det være fysisk, det skal kunne ses at nu er det sat i gang det her. Og det er 17 

alene den der kasse, for vi kunne godt nøjes med bare at skrive en bog, ikk. Øhm… men det skal 18 

være fysisk og øhm, også fordi der er så mange kurser derude ikk, hvor at man så kommer tilbage 19 

og så har man måske læst og sat nogle gule streger og sådan noget, men det er så uhåndgribeligt 20 

hvad det er man kommer tilbage med ikk. Og du kan godt, øhm, være blevet rykket mentalt som 21 

leder når du kommer tilbage, men hvem.. ingen kan se det på dig. Og øhm, du kan så have nogle 22 

vilde ideer og sådan noget, men det er meget fedt at have noget konkret og kunne præsentere for 23 

sine medarbejdere, øhm, og så en stor del af det, det skal være sjovt og det skal være anderledes. De 24 

skal kunne se at det har vi ikke prøvet før, vi differentierer os nu fra de andre afdelinger. Det er… 25 

de her afdelinger, alle afdelinger er super konkurrenceorienterede, det er noget der kendetegner 26 

denne her…. Lille branche, altså det er ret fedt det her med de ved at nu går vi i gang med noget der 27 

kan gøre os lidt bedre forhåbentligvis, ikk. Tænker jeg. Det er bare min egen lille sådan… 28 

I: Ja? 29 

L: Så øhm, og det der med at kunne certificere og sådan noget, det syntes jeg er meget fedt, en god 30 

tanke. 31 

I: Ja? Så du tænker altså at kassen den sådan set skal sælges til lederne? 32 
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L: Ja og lederne skal sælge den videre til medarbejderne.  1 

I: Okay. Så det er helt bevidst de ting, altså en saks, idé-kort og billeder, altså de ting er helt bevidst 2 

gennemtænkt? 3 

L: Ja, det er jo det vi har brugt i projektet.  4 

I: Ja? Så der er ikke tilføjet noget eller taget noget ud, eller.. 5 

L: Jo, der bliver nogle ændringer, øhm, f.eks. de der billeder er bare nogen jeg har fundet på nettet 6 

og det skal det jo ikke være, fordi så må man ikke give sådan en kasse ud og sådan noget… Og så 7 

skal der nogle logoer ind og så lidt lækre kvalitet og det ene og det andet, altså der vil være nogle 8 

ændringer ikk.  9 

I: okay. Altså du er lidt inde på det med den her kasse… hvordan har I tænkt selve ejerskabet ind i 10 

det her projekt. Hvem skal eje projektet? 11 

L: Altså når det er færdigt? 12 

I: Ja, men også undervejs i projektet? Altså hvem ejer projektet?  13 

L: Jamen det altså, formelt set er det jo Center for Sundhedsinnovation der er projekt ejer, øhm…. 14 

Men altså, desværre vil jeg sige, for det burde jo være afdelingerne, og det syntes jeg var et problem 15 

fra starten af, altså Herlev har taget, har meget ejerskab på det her, Ringsted har delvis ejerskab på 16 

det. Men jeg kunne godt tænke mig det var mere forankret ude på afdelingerne, at de ligesom også 17 

så at det her er vores projekt og så er der nogen der hjælper os med det. Men sådan er det ikke helt. 18 

Eller jo, sådan ser de på oppe på Herlev, men sådan ser de ikke på Ringsted, det er mere sådan det 19 

er nogen fra Center for Sundhedsinnovation, som der har fået nogle fikse ideer og det er meget 20 

sjovt.  21 

I: Ja? Og vi vil godt være med… 22 

L: Ja.  23 

I: ja, det var også lidt min fornemmelse, men det udspringer jo også i Herlev ikk. 24 

L: Jo, men sådan skal sådan nogle projekter være, det skal altså udspringe fra afdelingerne.  25 

I: Jo, helt enig. Øhm, hvordan tænker du så din, eller Center for Sundhedsinnovation rolle 26 

fremadrettet er? 27 

L: Jamen øh… kassen skal stå hos os, øhm…. På den måde at øhm…. At vi ville komme til at 28 

bidrage med nogle konsulent timer for at det her kan fungere. Den kan ikke leve i sig selv. Fordi der 29 

er en masse immaterielle øhm… kundskaber der skal ind over, så noget som at støtte en proces og 30 

spørge om man nu har husket alt, og hvordan går det og gud det er frustrerende og snak med folk og 31 

sådan.  32 



Marianne Munk  Kandidatafhandling, Cand.Merc.Psyk.     CBS, efterår 2011 

Side 119 af 149 

 

I: Ja? 1 

L: Du kan ikke læse dig frem til alt. Du skal tages i hånden. Så det bliver vores rolle.  2 

I: Ja… så I bliver en støtte funktion der hjælper med noget sparring og selvfølgelig sikre at tingene 3 

er på vej? 4 

L: Ja. 5 

I: Ja… og så er det jer de ringer til når de skal bruge den her værktøjskasse? 6 

L: Ja. Men det kan da godt være at den bliver banket i Regionen et andet sted, men det er i hvert 7 

fald lige de umiddelbare tanker, ikk.  8 

I: ja øh…. Hvad siger tiden for resten… hvo vi skal skynde os lidt.. 9 

L: Kommer der nogle andre og skal have rummet? 10 

I: Jeg ved det faktisk ikke, vi prøver og ser.. 11 

L: ja… 12 

I: Øhm, hvad for nogle elementer oplever du er rigtig vigtige for klinikkerne i det her projekt? 13 

L: Jamen det er patientinddragelsen. Øhm… og så er det også at…. At der en god tone tror jeg. I 14 

hvert fald oppe på Herlev. Øhm… Så ser de også lidt en fidus i at der er noget PR inde over, 15 

øhm…. Men det er helt sikkert patientinddragelsen, det syntes de er spændende. Det syntes de er 16 

sjovt. Og på Ringsted der ved jeg at det her med idégenerering, det syntes de har været sjovt, det 17 

kan godt være de får en lidt anden holdning til det nu efter at deres ledelse har taget imod ideerne 18 

som de har, men altså…. 19 

I: Ja okay. Ja det er selvfølgelig lidt ærgerligt… 20 

L: ja… men øh, men de har været rigtig glade for det, de var meget stolte. De syntes det var mega 21 

fedt at de kunne, og sådan en særligt som Anna der lige pludselig leder, er facilitator og det er også, 22 

der er en meget hierarkisk struktur, modsat mange andre virksomheder, og det at som sygeplejerske, 23 

en yngre sygeplejerske at rejse sig op og så lede sådan et møde, som det er, øhm måske nogen 24 

gange være sådan lidt fræk overfor de der klinikere, altså de der overlæger og sådan noget…. Så det 25 

er øh… at give hende ret til at hoppe ud i en anden rolle end den hun har til hverdag. Så det tror jeg 26 

var det de sådan syntes var sjovt måske. Det er et rigtig flot, altså materiale de har lavet med 27 

patientinddragelse også , det er det. Det er rigtig flot, altså de har lavet de her 11 interviews ikk. 28 

Altså jeg tænker at transskribere ikk og… 29 

I: Ja… det er et stort arbejde, når man tænker på at de er sygeplejersker også der skal have en 30 

hverdag på afdelingen til at går også… 31 

L: De brugte, de har brugt meget fritid på det også tror jeg. 32 
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I: Ja. Hvordan forholdet det sig til hele det her med kvalitet, øhm  som de også får presset ned over 1 

sig, med kvalitet og effektivisering, hvordan forholder det med kvalitet sig til det her projekt i deres 2 

hoveder?  3 

L: Altså det er lidt en anden ting. Vi har prøvet at skille tingene ad, fordi at det har faktisk ikke 4 

været ret meget oppe og vend, altså jeg er nok den der…. Altså jeg syntes det har været lidt svært 5 

det der med at, altså jeg er måske nok lidt nørdet omkring det her med at lave brugerinddragelser, 6 

og jeg har jo ikke lavet det, jeg har jo bare undervist nogen og nu skal de gøre det, ikk. Hvor jeg har 7 

haft det sådan lidt nogle gange åh kvaliteten i det her… altså den hænger lidt ikk. Øhm… i forhold 8 

til hvis jeg selv lavede det. Og hvad er det, hvilke indsigter er det de har fået, er de blevet klogere 9 

eller hvad sker der her, ikk. Øhm… har de fået nogen pårørende eller patienter til at udtale sig om 10 

noget, hvor de måske kom med et ledende spørgsmål eller… på den måde syntes jeg måske at uha 11 

kvalitet…. Godt kan være et issue. Men omvendt så skal jeg også bare hele tiden tænke i at, det er 12 

ikke det der er formålet. Formålet er ikke at få sandheden fra patienter eller pårørende, formålet er 13 

at de skal lære nogle nye metoder at kende og formålet er at de skal ændre sig mentalt, til også at 14 

vide at der er nogle metoder til at få nogle andre indsigter end dem de har i hverdagen og der er 15 

andre sandheder end dem de lige tror de umiddelbart har, når de sidder i deres klinikker rolle, det er 16 

det der er formålet. Så med tiden bliver de bedre og bedre og bedre til de her metoder, men lige nu 17 

så handler det om at de bare skal få en tiltro til at de kan og en viden om at de kan få nogle aha 18 

oplevelser ved at stille nogle andre spørgsmål, end dem de stiller til hverdag. 19 

I: Ja. Så hele den der kvalitetsfokus man forestiller sig ligger i sundhedsvæsnet, eller jo skal være i 20 

sundhedsvæsnet, den er ikke blevet båret over i det her projekt fra deres side af? 21 

L: Jo, altså nede på Ringsted særligt, ved at de øh, altså at de f.eks. har ville lave, altså at ville ha 22 

alting transskriberet, ikk. 11 interviews transskriberet og så sidde og bruge, altså det tager lang tid 23 

når man også skal passe en masse patienter og pårørende og familie derhjemme og sådan noget ikk. 24 

Og det er da klart at dels fordi de er lidt usikre på hvordan gør vi det her, og er de så bange for at 25 

misforstå noget, men det er også fordi de er opdraget til at det skal være kvalitet og der skal være 26 

styr på tingene, hvor på Herlev er de sådan, det har vi ikke tid til, det er helt umuligt for os, vi dør 27 

på det her hvis vi skal gøre det, og så er det ikke sjovt længere, derfor så gør vi det bare bum bum 28 

bum og så skriver vi det op på et whiteboard og sådan noget, der kan du også diskutere kvalitet, 29 

men alternativet er at de ikke gør det. Så det er hele tiden sådan en afvejning af op imod hvad er 30 

formålet her. Og så ja, du laver nogle misforståelser, men det det handler om det er at indgå i en 31 

dialog hvor du bliver mere lydhør og hvor du har vished om at der er andre sandheder end den du 32 
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lige ser der foran dig lige nu og du vil få adgang til nogle af de her sandheder såfremt du dygtiggør 1 

dig inden for de her metoder, ikk.  2 

I: Jo… så det er også lidt med at komme væk fra den der… altså at tingene skal være 3 

evidensbaseret, og kunne se at tingene fungerer, ikke i alt selvfølgelig, men at få tingene vendt og 4 

sige vi kan godt prøve og se hvad der sker, altså vi kan ikke på forhånd udse den fulde kvalitet af 5 

tingene… 6 

L: Nej men det er jo hele det der ligger i at arbejde med innovation ikk. Men altså evidens… det er 7 

en kæmpe barriere. 8 

I: ja… 9 

L: Jo, men det er ikke udtalt på de her afdelinger. Men det er det på rigtig mange andre. 10 

I: Ja, altså generelt… 11 

L: Ja, altså det lyder så plat når vi siger så går vi ud og laver nogle observationer og nogle 12 

interviews, og de er bare sådan hvad kan vi bruge det til. Men altså jeg har gjort det gentagende 13 

gange og øhm, jeg har også lavet sådan nogle 48 timers studier, jeg var ude på en lukket afdeling, i 14 

et andet projekt, for børn og unge og følge dem, og hvor at, selvom man ikke må tage et billede så 15 

kom jeg alligevel til det nogle gange og jeg fik skrevet nogle citater ned i min hånd, fordi de må 16 

helst ikke se at man skriver noget ned fordi de har paranoia mange af dem ikk. Og øh, men alligevel 17 

vi fik lavet noget ok materiale, vi sagde ikke noget om at det her er øh, grundigt lavet for det var det 18 

på ingen måde, men vi gav dem bare nogle ideer om at der er nogle ting der ikke fungerer her i 19 

forhold til et nyt byggeri der skulle laves. Og det der var formålet det var at give de arkitekter der 20 

skulle bygge, en indsigt i hvad er det, hvem er det de bygger til. Psykiatriske patienter, særligt børn 21 

og unge, de er anderledes end hvis det er de bygger til dem selv, og det skulle de forstå, det var det 22 

der var formålet med det. Og så kom det ret hurtigt frem, bare det at vi fortæller om nogle 23 

eksempler, nogle patientfortællinger om hvordan det har været at stå ude i slusen, det er der hvor de 24 

bliver kropsvisiteret og de bliver overtalt til at gå med ind på en psykiatrisk afdeling, men når de 25 

først er derinde, så har de ingen rettigheder i forhold til at de ikke selv kan vælge hvornår de 26 

kommer ud og de ved heller ikke hvornår de kommer ud, modsat et fængsel, så det er faktisk lige en 27 

tand værre end et fængsel vil jeg mene. Så øhm… det er meget vigtigt at de kommer på den anden 28 

side af slusen, så det er sådan et overtalelses rum og så for at fortælle hvordan det bliver brugt i dag, 29 

så tog jeg billeder af det, hvordan det fungerede, og jeg fortalte nogle historier hvordan det var 30 

blevet brugt og så tydeligt kan en arkitekt se gud det der det duer jo ikke det vi har skitseret her. Vi 31 

har skitseret to døre, men der burde være tre døre, det burde også være større og i øvrigt sådan som 32 
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det ser ud i dag så er der Anders And og små børnestole, men teenagere de kan altså ikke sidde på 1 

børnestole, og de bliver irriteret over at se på Anders And og for øvrigt er der mange af dem der er 2 

på stoffer i det øjeblik de står der, så de skal ikke på Anders And, hvad ved jeg, alt muligt ikk. Og 3 

det er sådan rimelig pick and dirty at du kan komme med sådan nogen altså der er nogen… 4 

fortællinger og det er så data nok til at give en ide til arkitekter om at de skal gøre deres arbejde 5 

anderledes. Så det er hele tiden afvejninger, hvis vi ikke gør det….. hvad er end resultatet så, ikk. 6 

Nogen gange skal der ikke så meget til, nogen gange skal der rigtig meget til. 7 

I: Ja…. 8 

L: F.eks. udvikling af telemedicin, der skal et stor batteri til ikk.  9 

I: jo lige præcis… øhm hvad….øhm… det ligger jo også lidt i forlængelse af det her, du snakkede 10 

jo om en kulturændring jo, kan du prøve og sætte nogle flere ord på hvad du mener med 11 

kulturændring? 12 

L: Jamen ok nu vi snakker om evidens. Evidens det er inden for behandling, men det er jo ikke det 13 

der er vores fokus. Jeg kunne aldrig drømme om og fortælle en klinikker hvordan de skulle 14 

behandle en patient. Det er overhovedet ikke, det er ikke mit gebet og jeg vil aldrig røre ved det, det 15 

ved de bedst selv, eller nogen andre gør det. Men organisatorisk udvikling, det ved vi noget om, og 16 

der går udviklingen så stærkt, dels på grund af at vi har en presset sektor, dels fordi patienterne 17 

udvikler sig rigtig stærkt, øhm det er nogle nye generationer der kommer til, nogle helt andre behov, 18 

og det kommer til at udfordre de klinikere der er der her nu i dag ekstremt  meget, fordi de kan være 19 

super eksperter på egen sygdom, og hvad ved jeg, så har vi nogle globale forandringer også, der gør 20 

at vi måske får flere som går med tørklæde, eller ikke taler dansk eller hvad kan det være, et eller 21 

andet, eller man får nogle læger der ikke taler dansk, altså den organisatoriske udvikling den skal 22 

speedes op, den skal ikke være lige så langsom som behandlerudviklingen, fordi at omverden har 23 

sådan et stort pres, er meget meget dynamisk og det skal den organisatoriske udvikling også være, 24 

derfor skal det ikke køre efter samme evidensbaserede fremgangsmåder, for når sådan noget er for 25 

langsomt, hvis du sætter tempoet ned på den organisatoriske udvikling i forhold til at alting skal 26 

være evidensbaseret kommer der overhovedet ikke til at være et match i forhold til omverdens pres. 27 

Men inden for behandling, det er noget andet, du kan lave kæmpe fatale fejl hvis du går ud og så 28 

laver en lille brugerinddragelse på en ny behandlingsform eller sådan noget, ikk. Så det vil jeg helst 29 

ikke, altså det er en anden ting. 30 

I: Ja, så det rent struktur f.eks. eller hvad når du siger kulturændring? 31 
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L: Ja, nej, men altså, jeg kigger bare på den organisatoriske udvikling, det er det der er vores fokus 1 

ikk, at det er den der skal ændres, og der skal en kultur, altså et middel til at nå den ændring, og lave 2 

en omstillingsparat organisation.  3 

I: Så det er noget med værdierne og normer for adfærd der ligger i de forskellige afdelinger og 4 

hospitalet som helhed, du tænker på? 5 

L: Ja, men fordi at jeg tror der er mange som har taget den her evidensbaseret og lidt langsomme 6 

tilgang til sig, også i hvordan man skal opføre sig som menneske og hvordan man skal udvikle en 7 

afdeling.  8 

I: Ja… Så det er simpelthen de normer der er indlejret i afdelingen der helt skulle ændres? 9 

L: Jeg har en lille film, jeg ved ikke, altså jeg har den ikke med her, vi snakkede faktisk lige om den 10 

i dag, det er Jette som er kardiologi på Herlev hospital, hun er overlæge jeg ved ikke om hun er 11 

ledende overlæge, nej det tror jeg ikke hun er, hun er meget øhm, højt på strå inden for den sådan 12 

behandlingsmæssige, ikke det organisatoriske tror jeg, øhm, og hun prøver at beskrive hvad det 13 

egentlig er som vi udsætter klinikkerne for. Som klinikker er du vant til at du har en tese der skal af- 14 

eller bekræftes og så laver du et kæmpe forskningsstudie på det, og du ved hvilken sti du skal ned af 15 

for det har du planlagt, selvfølgelig kan der være nogle krumspring undervejs, så der er noget som 16 

man bliver nødt til at lave om, men der er altså en fremgangsmåde, der er fuldstændig standard, så 17 

andre kan gå ud og gentage samme fremgangsmåde, og det tager mellem 6 og 10 år, øhm, og det vi 18 

går ind og gør, det er at vi beder dem om at sige, vi ved ikke hvilken sti vi skal gå ned af, og vi ved 19 

heller ikke helt hvor vi skal havne. Det er jo innovation. Det er ederman’me åndsvagt for en 20 

klinikker, altså det virker jo dybt useriøst. Men det er fordi det kan, det er et andet område vi beder 21 

dem jo ikke om at gøre det med altså… behandlingsformer. Vi beder om at gøre det f.eks. med 22 

udvikling af nye IT redskaber eller hvis der skal laves en mere organisatorisk ændring eller prøv og 23 

tænk i hvordan du behandler dine, øh eller hvordan behandlingen foregår ude på afdelingerne 24 

anderledes eller sådan noget, ikk.  25 

I: Ja. Så det er adfærd i forhold til patienterne, omgangen med hinanden og måden man tænker på… 26 

L: Det kommer jo så an på hvilket projekt man har ikk. Altså hvis det er et nyt IT devise, altså så 27 

kan man sige, nå men så skal vi lave noget med brugerinddragelse og så skal vi lave to innovations 28 

workshops og bum bum bum, men indholdet og sådan det kan du jo ikke forudsige. Altså når du 29 

starter…. 30 

I: Så kultur er meget det her med normer og adfærd, hvad tænker du ledelsens rolle skal være i det? 31 

L: Altså… hvad? 32 
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I: I den her kultur ændring, hvad tænker du at ledelsen skal byde ind med her? 1 

L: Altså hvis vi taler ledelse på en afdeling, så skal de øhm…  de skal have nogle overvejelser om 2 

de overhovedet vil det. Hvorfor gør de det her, hvorfor vil de have en kulturforandring. Det kan 3 

godt være de ikke selv syntes det er nødvendigt, men så skal man heller ikke presse det ned over 4 

hovedet på folk, fordi så det aldrig succes. Men øh, hvis de ser værdien af det, så øhm, og de har en 5 

helt klar vision med det, hvorfor de skal ændre en kultur, det kan f.eks. være en ny ledende 6 

overlæge der kommer på en afdeling, og tænker gud hvor er det her bare slet ikke som på min 7 

gamle afdeling og… de bremser sig selv på så mange områder, øhm, de bremser sig selv ved aldrig 8 

at stille spørgsmål til måden de gør ting på. Der er en overlæge som i en alder af næsten 60 år , 9 

sagde sit job op for at tage til en helt ny landsdel for at få samme type arbejde men på en ny 10 

afdeling. Netop fordi hun syntes at hendes gamle afdeling var gået i stå. 11 

I: Okay? 12 

L: De var alt for selvfede og de… det der med udvikling det havde de slet ikke øje for.  13 

I: Nej? Okay… 14 

L: Hvor hun så fik, eller kom hen et nyt sted, ikk. Så havde hun været leder, så havde hun forsøgt at 15 

ændre afdelingen, men når man ikke er leder så kan det være rigtig svært.  16 

I: Ja, tror du medarbejderne oplever at det er svært at komme igennem med sådan noget? (tavshed) 17 

skal det komme top down for at kunne lykkes i denne verden? 18 

L: (Lang tavshed) Ja, det vil jeg mene. I hvert fald skal ledelsen være bevidst om det. 19 

I: Være åben over for det.. 20 

L: Ja, men der kan jo være alt muligt, der kan jo være nogle ildsjæle undervejs, som bare, men som 21 

regel, ledelsen sætter altså bare nogle rammer og hvis de ikke tillader at der er ændringer, jamen så 22 

kommer der heller ikke ændringer. Med mindre der så er en top top ledelse som så går ind og 23 

presser nogle ændringer igennem, ikk.  24 

I: Jo selvfølgelig. Men oplever du at Herlev, og Ringsted for den sags skyld, arbejder de strategisk 25 

med innovation? 26 

L: Det gør de. Øhm… 27 

I: Ja? Så der er sat nogle mål på det f.eks.? 28 

L: (Lang tavshed) Nej jeg tror ikke der er sat sådan nogle håndgribelige mål, øhm… men der, jeg 29 

tror der er, uden at vide det med sikkerhed, f.eks. sagde de vi søger ikke kvalitetsprisen igen i år 30 

med det her projekt, selvom vi er velvidende om at vi faktisk godt kunne gå hen og vinde, fordi at vi 31 

har søgt det sidste år, vi vandt det også der, så de syntes det vil være…. Det vil være for åndsvagt, 32 
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folk de… jantelov og sådan noget ikk. Men de har da… en indstilling til at de hele tiden vil gøre sig 1 

bemærket ikk. Det er jo også sådan indlejret kan man sige, i dem, at de har nogle effekt mål ikk, det 2 

at være nummer 1 på nogle forskellige områder.  3 

I: Okay… så der er det der konkurrence element i det, at ville være bedst… 4 

L: Ja, det har det meget udpræget der på den afdeling. 5 

I: Ja… 6 

L: Kan du huske f.eks. der fra temadagen, hvor Mads og Solveig bare var yearh hvor fedt, for vi er 7 

bare de bedste, og sådan ikke. Vi skulle have haft en journalist med i dag og bum bum bum. Sådan 8 

er det jo meget… (griner) 9 

I: Ja det var lidt sjovt (griner) Øhm… lige et sidste spørgsmål. Hvordan tænker du at det her projekt 10 

kommer til at støtte op omkring en kultur ændring? (lang tavshed) Kan det det? 11 

L: hmm.. ja det tror jeg.  Netop fordi vi også har arbejdet meget fysisk altså øhm… det handler ikke 12 

bare om uddannelse hvor du skal sætte dig ned og læse, det involverer en større gruppe mennesker, 13 

øhm… det involverer også patienter og forhåbentligvis så kommer datamaterialet ind og påvirker en 14 

lidt emotionelt, det er det der er mit håb, det er det jeg tror på, når man bliver påvirket emotionelt så 15 

rykker man nogle ting. Øhm, det er meget involverende, øhm.. f.eks. når du laver en workshop, det 16 

involverer medarbejderne, det er ikke kun en lille projektgruppe der bliver involveret, det er flere 17 

mennesker, men selvfølgelig nogen der udvikler til en start ikk, og er tovholder på det. Øhm, og så 18 

alt det der med at klippe-klistre selvfølgelig, altså at være fysisk omkring det, og når du så skal 19 

analysere materialet, du sætter dig ikke bare ned sådan her, nej du skal stå op og du skal sætte post-20 

its op og sådan noget, altså det er meget.. det er fysisk også undervejs, ikk. Det tror jeg er en force. 21 

I: Ja? 22 

L: Men det ved jeg ikke, altså jeg håber det da, at det kan være… men bare det at en afdeling 23 

beslutter sig for at gøre noget, og afsætte tid til det så er der allerede hul igennem ikk. Så er der 24 

allerede sket en eller anden form for kulturforandring.  25 

I: Ja bestemt. 26 

L: Altså når man tale rom det så kommer der fokus på det.  27 

I: Ja. Altså det du måler er også det du får. 28 

L: Ja. Altså vi laver den her baseline måling, og der håber vi jo der kommer et udfald. Det er jeg 29 

bare bange for at der ikke gør, fordi man, vi vidste jo ikke hvad man skulle måle på. Altså… vi 30 

vidste jo ikke hvor ideer ville komme og sådan noget, vel, så…. Nu prøver vi alligevel. 31 

I: Nej. Altså den baseline, er det et krav der ligger at den skulle foretages? 32 
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L: ja, det er et krav fra Erhvervs og Byggestyrelsen. Det skal jo…. Vi skal indsamle dataen inden 1 

projektet er afsluttet. Det er jo fuldstændig, altså fuldstændig håbløst at måle en kulturforandring, 2 

altså inden projektet officielt er lukket og slukket, ikk. Så gør man det jo et år efter, eller sådan 3 

noget, ikk. Men altså… det kan vi ikke.  4 

I: okay. Så det er simpelthen et krav fra deres side? 5 

L: ja. Så det er lidt hul i hovedet, men sådan er det.  6 

I: ja… lige sidste spørgsmål, jeg har lagt mærke til at det her med kulturforandring, det er ikke 7 

noget du sådan har nævnt…. 8 

L Nej. Nej det…. Interesserer dem ikke. 9 

I: nej okay. Så det er simpelthen bevidst fordi du tænker det gider de ikke snakke om alligevel? 10 

L: Jeg tror ikke det er det som der, fordi så…. Hvis man taler om kulturforandring, så kritiserer du 11 

også, så er der noget der ikke er godt nok. Så øhm.. 12 

I: ja…. Så der er noget farligt i det? 13 

L: Ja. Så det, for dem handler det om patientinddragelse, og vi vil gerne blive bedre til det og det. 14 

Øhm… kulturforandring er lidt negativt fordi det er noget med, at man ikke er indstillet på den 15 

rigtige måde. Altså det er lidt nemmere at sige at du siger ikke goddag på den rigtige måde til folk, i 16 

stedet for at du siger jamen det er fordi du er for lukket eller… du er for ditten eller for datten, ikk. 17 

Altså… ja, det var også et dårligt eksempel, men altså… hmm… kulturforandring det er også fordi 18 

jeg har et andet, altså Djøf blik igen ikk. Hvor at, de vil gerne blive klogere på deres patienter for 19 

det er det det handler om. Og så vil de gerne lære at omsætte den viden til noget konkret. Punktum. 20 

Men nede i Ringsted kommer der også en kulturforandring, og der har også været et lille opgør med 21 

ledelsen, altså… og når man har nogle bruger citater, så er det en anden dialog du har, end hvis det 22 

bare er jeg siger, jeg syntes at ….. Så øhm…  23 

I: ja… Altså det er jo rigtig interessant, ja… at…. Så det er et spørgsmål om at vi skal have lavet 24 

den her, eller I skal (griner), den her prototype, den skal jo simpelthen appellere til…. At åbne op 25 

for det her brugerinddragelse, man skal kunne få solgt den på en spændende måde, fordi så vil det 26 

automatisk komme, man begynder at tænke på en anden måde. 27 

L: Ja, det håber jeg. Altså…. Det arrangement jeg var til i går, det var nede i Roskilde, øhm, og det 28 

var øhm interproffessionel læring, jeg tror det hedder Selskab for Interprofessionel Læring, tåbeligt 29 

navn, øhm… der holdt det, det var egentlig meget godt, det handlede om patientinddragelse, og jeg 30 

begyndte at få nogle visioner om hvad patientinddragelse kan være. Også omkring hvordan kan vi 31 

løse nogle af de problemer vi står over for lige nu. Og der kan man tale om empowerment og bla bla 32 
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bla, men lige pludselig så jeg bare det her makkerskab mellem klinikere og patient. Øhm… og det 1 

her er et lillebitte skridt på vejen, det vi arbejder med nu, hen imod det der makkerskab, fordi at er 2 

du sindssyg, hvis du introducerer makkerskabstankegangen nu, men det kan være at man får en 3 

større indsigt som klinikker i patientens, ikke som patient men som menneske, så man måske kan se 4 

nogle andre værdier, og nogle andre kompetencer i dem end det man ser når man sidder med en 5 

kittel på. Men det kunne være sådan et eller andet forbedrende element til at man måske kunne 6 

arbejde længere hen imod makkerskabstanken på sigt. Fordi er du gal mand, man kunne spare 7 

mange ressourcer på den måde.  8 

I: Ja…? 9 

L: Altså hvor at man som klinikker siger, nå men okay, jeg er kun en delmængde af løsningen fordi 10 

at du skal blive rask. Altså… 11 

I: ja. Men det kræver jo et stort skifte i deres identitet… 12 

L: Ja. Ja er du gal.  13 

I: Ja, for det er jo mig du kommer til når du er i stykker og så laver jeg dig og så går alle glade 14 

herfra… 15 

L: Ja, og du er afhængig af mig.  16 

I: Jeg tænker også på det at man i projektet her taler om brugere i stedet for patienter, der er jo 17 

umiddelbart en stor forskel. 18 

L: Jeg tror meget det er os.  19 

I: Ja? Det kan da godt være… 20 

L: Altså Center for Sundhedsinnovation og så er der Enheden for Brugerundersøgelser. Jeg tror det 21 

er sådan en djøficering.  22 

I: JLen det kan da godt være. Så de vil stadigvæk bruge ordet patient? 23 

L: Ja det tror jeg. Men altså hvis jeg siger bruger, så tænker de aldrig sig selv som bruger. Det er 24 

kun patienter og pårørende. Hvor at jeg også anser dem som værende brugere. Men altså, det skal vi 25 

ikke…. Altså så bliver vi aldrig færdig. 26 

I: Nej… Øhm… jeg har vist taget rigeligt af din tid nu, øhm… jeg tror også vi kom rigtig godt 27 

omkring, øhm har du nogle spørgsmål eller kommentarer du vil have knyttet inden jeg slukker for 28 

den der? 29 

L: Hmm… Ikke andet end at du godt må blive ved med at spørge ind, altså undervejs hvis der er 30 

noget du syntes der er spændende. Øhm… og noget du gerne vil have fod på og sådan noget.  31 

I: Ja tak. Også bare sådan at sende en mail med noget… 32 
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L: Jaja. Sagtens. Og så skal du stadigvæk selv være vedholdende i forhold til at sørge for at du 1 

kommer med til nogle arrangementer og sådan nogle ting, for jeg glemmer det. For det går lidt 2 

stærkt, og der er desværre også lidt en tendens til at de føler det er lidt grænseoverskridende at der 3 

kommer fremmede med. Det har jeg ikke oplevet før, det syntes jeg er ret ærgerligt, men sådan er 4 

det bare. Jeg tror det er fordi det er dem der er under luppen.  5 

I: ja ja, og det er det jo også. Jamen det kan jeg sagtens… jeg syntes jeg har forsøgt de gange jeg har 6 

været med, sådan ligesom og… men det er jo en hårfin balance fordi hvornår er så jeg er så passiv 7 

at de tænker nu læner hun sig bare tilbage og kigger på os… Så jeg syntes helt ærligt også at det har 8 

været lidt svært… 9 

L: ja… 10 

I: Ja… men så var det det. 11 
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Bilag	6:	Interview	med	sygeplejersken	Mette	1 

M: ”Jamen det var jo os der ville tale om de, fordi vi tænke det er jo sådan noget praktisk, det kunne 2 

vi løse og gøre noget ved (griner), og vi kunne sætte skærme op og vi kunne det ene og det andet, 3 

men det var de stort set ligeglade med”  4 

I: Hvordan fungerer den metode? 5 

M: Jamen jeg syntes den er meget go, når man altså lige har fundet ud af den, fordi man sidder og 6 

tænker nå skal vi klippe det ud, og nå og hvad skal der så ske, ikk, og, altså det virkede sådan lidt 7 

børnehaveagtigt sådan lige når man starter, ikk.     8 

M: Jeg syntes det man kan blive lidt frustreret over, det er det der med at nu laver vi sådan et 9 

projekt her og vi finder nogen, eller primært lærer vi jo nogle arbejdsmetoder vil jeg sige som vi 10 

kan bruge, ikk, øhm samtidig med at vi hele tiden har sablen over nakken ikke, altså det er sådan 11 

lidt…. 12 

I: Du tænker det her med at skulle spare 13 

M: Ja ja, altså vi bliver jo hele tiden skåret ned og vi bliver fyret og vi bliver det ene og dety andet, 14 

ikk, så er det svært nogen gange at forene de der ting med, yes vi skal sprudle og vi skal innovere 15 

ikk, og så kører rundsaven bag ved os, ikk. Altså det er lidt svært nogle gange. Men på den anden 16 

side så er man også nød til og, øh og have, hvad skal man sige, have noget positivt med i sin, i sit 17 

arbejdsliv, ikk.  18 

I: Jo. 19 

M: Man er nød til at udvikle hele tiden, ligegyldigt hvor snævert det bliver (griner) 20 

M: Det er mere det der med, at man kan jo godt se mange gode ting man gerne ville , som man ved, 21 

nå men det kan bare ikke lade sig gøre. Så det er mere det med at der er nogle ting som er meget 22 

mere spændende og man som personale syntes er meget betydningsfulde som man bliver bremset i, 23 

øh, økonomisk, samtidig med at vi i øjeblikket hele tiden bliver pålagt at skal føre skemaer og 24 

skemaer og skemaer, ikk. Altså vi er jo, alting skal krydses af og tjekkes op hele tiden, ikk. Altså 25 

det er lidt dræbende i øjeblikket ikk, fordi vi kører amerikanske tilstande fordi vi skal godkendes af 26 

joint commision, ikk.  27 

M: (…) i stedet for at vi nu bare skal tjek, tjek, tjek, og stikke et termometer i alle vegne, og du skal 28 

sprit lige den der flade, og så pyt med at du ikke spritter 7 andre flader som måske var mere 29 

nødvendige, ikk. Altså det er sådan noget, at du så gør alle de der ting du skal sætte kryds ved (…) 30 

som om man glemmer helt, altså vi har sådan set læst i mange år for at blive sygeplejersker, vi har 31 
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lært at observere, vi har lært at reagere på de her observationer vi gør os, ikk. Og nu skal vi bruge så 1 

umanerligt lang tid på at sidde og sætte kryds ved de der ting vi er uddannet til at gøre (…) altså så 2 

kan du gå ind og gøre de ting du skal gøre, og så sætte krydser ved de ting du skal gøre, men det er 3 

jo ikke nogen garanti for at det har været et godt forløb for patienten. Men du har sat en masse 4 

krydser!     5 

I: (…)Hvad er det der gør det innovativt? 6 

M: (lang pause) nå men er jo det at du, at du øh, bruger patienterne og måle, øh… altså du får dem 7 

bragt ind og du bruger dem til at måle på med det samme eller hvad skal man sige, altså de kommer 8 

med noget feedback meget hurtigt, ikk. Altså det har jeg været vant til på en anden afdeling, hvor 9 

det bare ikke hed noget fint, altså vi kaldte det patientaften(Fortæller om patienterne på den 10 

afdeling)(…) så vi fik noget feedback på det som vi gik og gjorde, som vi troede det her var super 11 

godt, ikk. Så man kan få ændret nogle rutiner og ændret sit syn på nogle ting, hvor vi kan måske gå 12 

og tro at det er meget meget vigtigt at vi gør sådan og det er måske slet ikke så vigtigt, men der kan 13 

være nogle ting som er meget mere vigtige, ikk.  14 

I: Så du har arbejdet med det før, hvor det bare hed noget andet? 15 

M: Ja, og det har jeg altid syntes var godt. For det er jo dem det drejer sig om, og det er jo sådan set 16 

dem der allerbedst kan udtale sig om hvad de syntes om det. Og hvad for nogle ting de godt vil have 17 

ændret. 18 

M: (…) men absolut at man har patienterne med, ja.  19 

I: (…)Hvordan oplevede du den her brug af de her metoder (på temadagen, red.), f.eks. at man fik 20 

udleveret de her patientdagbøger og skulle sidde i de her grupper og tale om det, og… 21 

M: Altså nogen syntes jo det er hat og briller, ikk, og syntes nærmest det var, arh ikk, og andre de 22 

var mere positive til det ikk, så det er meget blandet i personalegruppen syntes jeg.  23 

I: Ja, hvad er det de syntes der er hat og briller ved det? 24 

M: Jamen de syntes det er tidsspilde og de syntes at det kommer der ikke så meget nyt ud af og 25 

sådan, men så kan jo også sige at nogen af dem er jo ikke, altså vi er jo en, en øh bred skare eller 26 

hvad man skal sige ikk, eller blandet personaler, altså alle sekretærerne er jo også med sådan en dag 27 

ikk, og alle dem der har funktioner end her hvor vi går blandt patienterne, ikk. Og der kan man sige 28 

at der er tingene måske ikke så direkte vedkommende for dem 29 

M: (…)Jeg syntes alligevel at langt de fleste har en rimelig positiv tilgang til det der bliver fundet 30 

på, ikk. Der er ikke, øh, altså nu havde vi også en temadag om surstråling her for længere tid tilbage 31 

(…) med hvordan man virker når man kommer på arbejde og hvordan en person fuldstændig kan 32 
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ødelægge et arbejdsmiljø og sådan noget, ikk. (…) så det har jo gjort at fremover, hvis nogen 1 

kommer og ser mærkelige ud så skal de bare kysses, ikke, indtil surstrålingen holder op, ikk(….) 2 

Men det gør også at vi ligesom kan sige noget til hinanden uden at blive for personlige (…) det har 3 

virkelig gjort noget ved de ting man kan sige til hinanden, altså. 4 

M: (…) fordi vi har jo nogle faste rammer, vi kan jo ikke gøre dem større (sengeafsnit, red.), men 5 

om der så er ting vi kan gøre anderledes inden for de rammer (…) vi har de her tre stuer hvordan 6 

syntes I(patienterne, red.) vi kunne gøre det? 7 

I: Er i en kreativ afdeling? 8 

M: (…) Det er jo en ung afdeling(…) trods mange ydre omstændigheder syntes jeg vi får det til at 9 

fungere, vi får det til at glide og øh, altså jeg syntes opfindsomheden er stor. 10 

M: (…) det giver noget mere ping-pong og være flere personer (…) det vi er her det syntes jeg er 11 

fint fordi der er forskellige aldre og forskellige indfaldsvinkler og det giver mere liv (om 12 

afdelingens størrelse)  13 

M: (…)Og jeg syntes der er meget, altså det er ikke alle der kommer og finder på ting hele tiden, og 14 

det er nok også meget godt, men der er en del som hele tiden kan finde på et eller andet, ikk(…) det 15 

gir noget dynamik, altså.  16 

I: gælder det alt? 17 

M: Ja, så har vi en hun har en nytte have, ikk, så hun kommer med blomster og skifter ud (…) 18 

(…) der er mange plus-mennesker her, syntes jeg(…) 19 

I: Så må jeg jo spørge, det lyder som om der en en høj motivation her? 20 

M: Jamen det syntes jeg også. 21 

I: Ja? Også i forbindelse med projektet her? 22 

M: Ja. 23 

I: Ja? Er det noget i arbejder på eller er det det der med at være motiveret? 24 

M: Altså vi, øh… jeg syntes virkelig vi prøver og holde hinanden fast i at være positive og 25 

imødekommende(…) vi er også på en afdeling hvor vi hele tiden, hele dagen får nye mennesker ind, 26 

og nye mennesker med, der sidder og er bange for hvad de fejler, ikk, så det er utroligt vigtigt at 27 

man hele tiden er meget opmærksom på hvordan man møder de her mennesker, ikk. Og det tror jeg 28 

vi alle sammen er bevidste omkring, og prøver at være positive og imødekommende (snakker 29 

herefter meget om det med at møde patienterne i så sårbar en situation) 30 

I: (…) hvad tænker du om den(værktøjskassen) og det den skal bruges til?  31 
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M: Det syntes jeg er fint nok. Den er fin fordi så kan man lige hive den frem og så kan man sige, 1 

jamen så skriver I fem ting hver, ikk (…) og på den måde har man tingene samlet, ikk og så kan 2 

man gøre det, ikk. (…) 3 

I: Ja? Så det er noget der ville kunne fungere i praksis her ved jer? 4 

M: Ja, det ville man godt kunne, altså… (… herefter snakker vi om sammenhæng mellem emnet og 5 

metoden, hun fortæller om Ringsteds brug af kamera, ord siger rigtig meget).  6 

I: men I har jo gang i rimelig mange ting så? 7 

M: ja ja, jeg syntes det er en meget levende afdeling(…) der er hele tiden noget der bliver arbejdet 8 

med, ikk, vurderet og revurderet (…) og det er meget struktureret ikk 9 

I: Nu har I jo været medinitiativtager på projektet, så har I fået det ud af det I regnede med? 10 

M: (meget lang pause) 11 

I: Det var måske et godt spørgsmål (griner) 12 

M: Det var et rigtig, rigtig godt spørgsmål fordi jeg har ikke været med fra starten (…) (…)Prøve 13 

nogle nye metoder, først med dagbøger og så interviews og høre med Ringsted og sådan (…)fordi 14 

man får udvidet sin horisont på den måde der ikk, (…) og det gør også at man ikke er så bange for 15 

at prøve andre metoder eller kaste sig ud i ting(…) 16 

I: Hvis du skulle give et råd (…) 17 

M: (…) jeg tror det er vigtigt man vælger en lille område og prøver det på først, eller bliver det for 18 

stort og for trælst og for tungt og så bliver man ikke færdig og så får man ikke glæder ved at se et 19 

resultat, vel, (…) der er mange små-projekter som kommer i gang nu her i efteråret, ikk og de virker 20 

måske meget små men, men så kan man også blive færdig og man kan se et resultat af det (her taler 21 

vi om det de selv skal i gang med)og jeg tror også at det at man får afsluttet små projekter, det 22 

sætter nye ting i gang, frem for at man slår det for stort op, og bliver kvalt og tænker det gider jeg 23 

bare ikke mere, så tror jeg det er bedre, altså jo mindre jo bedre vil jeg næsten sige, og så hellere 24 

lave mange små og så lade det sprede sig ikk(…) 25 

26 
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Bilag	7:	Interview	med	overlægen,	Lene	1 

(Indledning til interviewet) 2 

I: I har jo været medinitiativtager på det her projekt og du er en af dem der har været med øhm.. 3 

L: Jeg har været med helt fra starten ja.  4 

I: Ja, hvordan har din oplevelse generelt været af projektet og forløbet omkring det? 5 

L: jeg syntes virkelig det har været rigtig, rigtig spændende, også fordi jeg havde slet ikke forstået 6 

at en del af projektet var processen. Og det har jeg syntes var rigtig spændende. Altså jeg har været 7 

med i noget kvalitetsudvikling i mange år, i 90’erne var jeg på sådan et kursus, så jeg har altid 8 

syntes at sådan noget med patientinddragelse og gruppeinterview og alt sådan noget har været 9 

spændende. Det er jo derfor jeg gerne ville være med, men jeg havde slet ikke forestillet mig den 10 

der dimension med processen også skulle med, det var spændende, så det har jeg syntes var en 11 

rigtig øjenåbner. 12 

I: Ja? Hvad har det giver dig at du har fået den dimension på? 13 

L: Øhm…. Jamen altså at når man skal lave noget nyt, så skal man også tænke proces og ikke kun 14 

tænke mål, ikk? 15 

I: jo. 16 

L: Altså hvad for en proces er det man vil øhm, bruge, hvad er det for nogle redskaber man vil 17 

bruge i stedet for bare og fokusere på målet. Hvordan går man forskellige veje og hvordan kommer 18 

man lige derover. 19 

I: Ja? Så at være i processen er også en udfordring i sig selv? 20 

L: ja.  21 

I: Ja. Så tænker jeg, det her projekt hedder jo innovativ patientinddragelse, hvad lægger der i de 22 

ord?  23 

L: Innovativ det betyder vel netop at man ikke har fastlagt præcist hvordan det er at man vil 24 

inddrage patienterne, men at man ligesom tager det hen af vejen og siger jamen hvor, sådan er det i 25 
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min verden i hvert fald, hvad, altså, øhh… Vi startede jo f.eks. med dagbøger, jamen hvad var det vi 1 

fik ud af dagbøgerne, før vi egentlig tog beslutningen om hvad videre, det kunne jo godt være vi 2 

ville have lavet enkelt patient interviews, i stedet for fokusgruppe, afhængig af hvad vi havde fået 3 

ud af de der dagbøger. Sådan forestiller jeg mig det er, at det netop er processen der er det 4 

innovative. 5 

I: Ja? Så man kan sige, øhh… altså forskellen ligger i at man selvfølgelig altid arbejder med 6 

patientinddragelse, men det er måden man går til patienterne på der… 7 

L: Ja, altså det, altså udkommet man får af sit første lille undersøgelse, den har betydning for hvad 8 

man vælger videre, frem for at man bare har lagt sådan en fuldstændig skema, med den bås, den bås 9 

og den bås, sådan som vi plejer at gøre i vores projekter, ikk. Og har fuldstændig fastlagt hvad der 10 

skal ske, fra punkt A til vi når målet, ikk. 11 

I: Ja, så der er meget fokus på målet normalt? 12 

L: Ja. Fuldstændig fikseret på målet. Det andet er jo i princippet bare en irriterende ting der skal 13 

overstås på vejen, ikk. 14 

I: Ja? Så må det jo virkelig, som du siger, være en øjenåbner det her? 15 

L: Ja, fuldstændig. Det har det også været. 16 

I: Ja? Og syntes alle det, at det har været spændende? 17 

L: Ja. Det tror jeg, altså alle dem der har været med. Nu skal du jo have (Sofie) her bagefter som jo, 18 

som ikke har været med, som kun har været med den der dag hvor vi havde temadag, ikk, så det 19 

bliver jo rigtig spændende at høre hvad hun har fået ud af det, for hun har jo ikke på samme måde 20 

siddet i processen og fået den der fornemmelse af hold da op hvor det spændende det her.  21 

I: men generelt er din fornemmelse at folk syntes det har været spændende? 22 

L: Ja det tror jeg. 23 

I: Ja. Ok. Nu bringer du jo temadagen op, så hvis vi går tilbage til den, hvordan oplevede du det 24 

med at side i grupper med patientdagbøgerne? 25 
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L: Jamen, jeg havde jo været med til at planlægge det, så jeg sad hele tiden sådan lidt i helikopteren 1 

og så på om de nu også syntes det var lige så sjovt som jeg syntes de skulle syntes, altså jeg havde 2 

travlt med at holde øje med dem, og min gruppe var ikke sådan særligt positive, jeg var lidt skuffet 3 

over dem, altså de var… arh, de gad ikke rigtig og de syntes, arh hvor sjovt kunne det være og 4 

sådan noget, så det var lidt frustrerende vil jeg sige. Altså lige præcis der hvor jeg sad, men når jeg 5 

så kiggede rundt så var de andre rigtig glade og syntes det var sjovt og vi har fået rigtig mange 6 

positive tilbagemeldinger. Men lige præcis min lille gruppe var svær at trække op. 7 

I: Jamen hvad var det øhm… 8 

L: Jamen de gad det ikke! Og så var jeg måske ikke go nok til at få gang i processen fordi jeg 9 

tænkte nå men så, jamen kom nu, og jeg er normalt vældig dominerende så jeg var lidt bekymret for  10 

at gå ind og påvirke alt for meget ikk. Så det var lidt svært. 11 

I: Ja? Så kan man sige at det er et spørgsmål om motivation? 12 

L: Ja, det tror jeg. 13 

I: Ja. Nu var det jo også sådan at alle skulle deltage. 14 

L: ja. 15 

I: Tror du det gør en forskel, at alle skal deltage frem for at lade det være op til dem der er 16 

interesseret? 17 

L: Ja, men på den anden side kan man også risikere at man bliver skuffet, fordi man ikke får det ud 18 

af det man havde forventet, her kommer folk jo og havde ingen forventninger, eller måske for 19 

mange af dem negative forventninger for de orkede det jo egentlig ikke altså, og jeg oplevede 20 

mange af dem, altså hold da op hvor var det egentlig sjovt.  21 

I: Ja? 22 

L: Så altså… jeg tror det var vigtigt at det blev styret så meget som det blev. Hvis ikke det havde 23 

været det, så tror jeg de havde blevet meget mere negative. Men hvis folk selv siger det her vil vi 24 

gerne være med til og det så bliver styret så meget, så tror jeg de tænker jamen argh, vi får jo slet 25 

ikke lov til. Så jeg vil sige at hvis det havde været frivilligt og det havde været så styret så tror jeg 26 

ikke det havde været så stor en succes.  27 

I: Nej. 28 
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L: Kan du godt følge mig i forskellen?  1 

I: Ja sagtens. (…) Hvordan oplevede du folk (på temadagen, red.) tog imod måder at gøre det på 2 

(metoder)? 3 

L: Jeg tror de øhm… jeg tror egentligt de sagde jamen sådan er det og så gør vi sådan. 4 

I: men de metoder har så givet jer det I gerne ville have? 5 

L: Ja.  6 

Tre temaer fra temadagen som arbejdes videre med: fluen på væggen, hjemmesiden skal forbedres 7 

og anæstesi samarbejdet. 8 

I: (…) I er jo generelt involveret i en masse? 9 

L: Ja, men det skal man vel også være ellers så går man jo i stå (griner) 10 

I: Jo jo, bestemt. Men når tingene så at synke ind tror du? 11 

L: (pause) Ja, det tror jeg. Vi lever jo, der er hele tiden forandring, vi lever jo, vi når jo aldrig og 12 

synke ordentligt ind, vel fordi så havde vi 14 senge og nu er der 6 senge, og så er der fyringsrunder 13 

og så skal de ikke være inde 5 dage, men 1 dage og lige om lidt så skal det hele foregå ambulant, og 14 

så… folk, der er ingenting der når at synke ind, jeg tror de tider er forbi hvor man får lov og synke 15 

ind. 16 

(…) vi får ikke lov til at læne os tilbage (vi snakker om afdelingen er en fusion af to afdelinger fra 17 

to sygehuse, 10:39) 18 

(…) De er enormt engageret, sygeplejerskerne, de syntes tingene er sjove, ikk, altså 19 

I: (…) er I en meget kreativ afdeling? 20 

L: (lang pause) på nogen punkter tror jeg vi er, og på andre ikke. Altså jeg tror, ja det er vi nok. 21 

(snakker herefter om at afdelingen ikke er fysisk belastende og det gør en forskel.)(…) så der er 22 

mange forløb og mange under-huden-forløb  (…) men det gør jo at der bliver brugt rigtig meget tid 23 

på samtaler og hvordan det har været, og går meget op i og gå tilbage og sige hvordan var det forløb 24 

og gud vide om vi ku ha gjort det anderledes (…) så på den måde er den kreativ. 25 

I: (…) jeg hører I kører sådan nogle eftermiddage 26 
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L: Det er sygeplejerskerne gode til, ja.  1 

(…) at man stopper op of siger har vi fået det vi skulle ellers må vi gå tilbage igen. Refleksionen er 2 

rigtig vigtig.  3 

(vi snakker om kassen og det at Louise nævnte der skulle være en hotline ind til dem) (…) Det tror 4 

jeg er rigtig vigtigt for folk at vide, inden de ringer, jamen er det en gratis konsultation man får eller 5 

skal man pludselig til at finde nogle penge inden man kontakter dem, ikk.   6 

I: hvis vi tænker sådan helt overordnet på processen, helt fra start og til hvor vi er nu, var der så 7 

nogle ting man kunne gøre anderledes i forhold til hvad I ville opnå? 8 

L: Nej, det man kan sige er at øhm, hvis jeg skulle ha valgt i dag så ville jeg nok have prøvet at ha 9 

valgt nogle andre emner, fordi  at vi jo nok egentligt kendte svaret, men at vi jo syntes at det skulle 10 

være,  at øhm, at vi har lært rigtig meget af processen (…) men jeg tror måske egentligt det er meget 11 

godt at vi har fokuseret meget på processen i stedet for resultatet, fordi vi jo stort set kendte 12 

resultatet, jeg syntes så også at det var en øjenåbner lidt det der med at de faktisk var så tilfredse da 13 

de gik, vi vidste det jo godt et eller andet sted, men vi havde jo ikke dokumentation for det. (…)men 14 

sådan sidder vi jo ikke i hverdagen, vi løser jo vores problemer sådan hen af vejen, der er jo ikke 15 

sådan nogen hvor vi sidder derovre vi aner egentlig ikke hvordan vi skal gøre her. Det ville jo være 16 

en ny situation, hvor man siger hvordan løser man lige det problem. (…) vi forsøger ligesom og 17 

tænke i, at vi skal huske og tage patienterne med  18 

I: Jeg spørger til deres indflydelse i design af projektet 19 

L: (…) det har vi jo fordi vi jo ligesom selv har været med til at vælge hvad for nogle metoder vi 20 

skulle bruge her, vi har ligesom fået en palet og så kunne vi vælge ud fra den. Men samtidig syntes 21 

jeg også vi har haft brug for den vejledning vi har fået, altså 22 

I: jeg fortæller om sablen der blev nævnt og spørger til pres 23 

L: Jeg tror det kan ses meget forskelligt afhængig af hvor man sidder henne, jeg sidder jo i 24 

lægegruppen og vi bliver jo ikke på samme måde belastet af, (…) hvorimod sygeplejerskernes 25 

dagligdag bliver påvirket i meget højere grad (…) det jeg syntes der er værst er at vi lever under 26 

sådan en truende ledelse hele vejen op fra regionerne og hele vejen ned, altså man har lidt den der 27 

hele tiden, at hvis man brokker sig for meget, så hvis der skal laves en fyringsrunde, så er det nemt 28 
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at komme af med dem, ikk (…) og det kan ikke undgås at, specielt i sygeplejegruppen, at betyde 1 

noget, de bliver utrygge og kede af det, og når man er det så er man også mindre tilbøjelig til at 2 

syntes det er sjovt at lave nye ting og nytænkning.   (…) og i nogle perioder er det tydeligt at de er 3 

mindre motiveret end i andre perioder. 4 

Hun referer til Ven-turen som en pop-op oplevelse som man kan leve højt på længe.  5 

I: har du mødt skepsis omkring projektet? 6 

L: ja, der er nogen der syntes det er spild af tid (…) de syntes ressourcerne i afdelingen kunne være 7 

brugt bedre, og hvad får I ud af det og, selvfølgelig er der det, og der er nok flere i lægegruppen end 8 

sygeplejegruppen der syntes det (…) hvorfor skal vi bruge så meget tid og energi på det, vi kender 9 

jo svarene (…) Det er jo skepsis og de gider i hvert fald ikke og være med i nogle af de projekter og 10 

så fred være med det, så slipper de for det (…) 11 

(…) man skal ikke blive blind af målet (…) 12 

(…) vi er jo opdraget på en helt anden måde end sygeplejerskerne, det er jo meget med at det skal 13 

måles og vejes og det er jo op ad bakken kan man sige, (…) ”organiseret spild af tid” (…) så man 14 

kan sige at tage lige præcis vores dagbøger hvor der ikke er noget lys i den anden ende kan man 15 

sige for vi bliver jo ikke klogere, det er måske ikke så go en ide 16 

Til sidst snakker vi om deres normale projekter som her er forsøg med patienter, hvor hun fortæller 17 

de er mere vant til at der kun er en vej og en lille ændring skal skrives her og der og alle vegne, og 18 

jeg siger, jamen det er jo også noget helt andet end dette her. ”Ja men det er jo den verden vi er vant 19 

til at gå i”  20 

 21 

22 
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Bilag	8:	Interview	med	sygeplejersken	Sofie	1 

(…)Jamen umiddelbart syntes jeg det er fantastisk, spændende projekt. Øhm Og også det med 2 

dagbøgerne, altså det er noget nyt i forhold til patienterne og finde ud af hvad deres oplevelser reelt 3 

er af det, vi kan tit have nogle faglige begrundelser for hvordan de egentlig går og oplever det og 4 

har det, som måske ikke altid harmonerer 100 procent med hvordan de egentlig går og føler det, og 5 

så på den måde måske kan optimere arbejdsgangene bedre ud fra de forventninger og oplevelser de 6 

har (…).  7 

(…) selvom man selvfølgelig ud fra litteraturen ved alt muligt andet også hvordan patienterne 8 

oplever det, men noget mere brugbart på vores afdeling, som projekt på vores afdeling.  9 

(…) og så det med at det bliver praksisnært ved at vi undersøger i egen afdeling, for det gør noget 10 

andet, også for motivationen og drivkraften, syntes jeg i hvert fald. 11 

Hun fortæller også at der ikke kom noget frem som de ikke var klar over.  12 

(…) også og få det måske optimeret noget bedre, fordi vi syntes vi gjorde det godt, men man kan jo 13 

altid gøre det bedre, ikk.  (…) og så er det lige og finde ud af jamen hvad er der så generelt for de 14 

her patienter som så kan forbedre det øhm, arbejdsgangene.  15 

I: (…) Hvad betyder det for dig, de to ord, hvad betyder det at patientinddragelse er innovativt? 16 

S: Altså innovativt det tænker jeg er noget nyskabende og patientinddragelse at man øh at man 17 

ligesom inddrager patienterne ud fra deres oplevelser, øhm… og for at få mere fokus på hvad det 18 

betyder for dem at være i hospitalsverden og hvad vi kan tilbyde dem, øhm og hvordan de oplever 19 

det. Øhm og så om vi ud fra deres oplevelser kan tilrettelægge vores arbejde så det bliver bedst 20 

muligt for dem.  21 

(…) jeg tror det har været et godt skub kan man sige fordi det bliver meget mere praksisnært, 22 

egentligt på en eller anden måde og nytænkende, det der innovativt (griner)(…) så det tror jeg har 23 

været anderledes i hvert fald, end hvad vi har været vant til før.  24 

I: Er det et optimeringsspørgsmål, tænker du? Er det et spørgsmål at effektivisere og økonomisere, 25 

eller er det mere et spørgsmål om at tiderne skifter (…)  26 
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S: Jeg tror mere det er tiderne skifter og patienterne kræver at være i fokus, jeg har ikke set det her 1 

som noget effektivseringsmål, øhm, (…) det er kvalitetsmål for patienterne og for vores 2 

arbejdsgange og afdelingen.  3 

Jeg spørger til oplevelsen af temadagen. 4 

S: (…) det var sjovt og det satte nogle andre ting i gang og blev lidt mere kreativ og fik nogle andre 5 

ideer og sådan kan man også gøre det, og(…) 6 

I: (…) det er jo en anden måde at tænke på, kan du tage det med dig og bruge i din hverdag? 7 

S: (lang pause)det ved jeg faktisk ikke hvordan jeg egentligt skulle øh, nej, det ved jeg ikke helt. 8 

Men man ville nok kunne bruge det til nogle f.eks. til teammøder(…) der ville man godt kunne få 9 

nogle af de her ting ind, men i den direkte patientpleje det ved jeg ikke(…) 10 

I:(…) Er projektet kreativt ? 11 

S: Ja, det syntes jeg. 12 

I: og er I kreative? 13 

S: Ja, det var vi på temadagen i hvert fald (griner) 14 

I: Er I også sådan kreative i jeres hverdag? 15 

S: Øh, ja det tror jeg nok vi er egentligt. Vi prøver at være det i hvert fald. 16 

I: Ja? Hvordan f.eks.? 17 

S: Jamen det kan være ved forskellige patientproblematikker eller problemer og være lidt kreative 18 

og prøve og finde ud af hvordan kan vi så takle det på en anden måde end lige denne her standard 19 

siger vi skal gøre.  20 

I: (…) har projektet ført til konkrete ændringer i jeres hverdag eller måder at gøre tingene på? 21 

S: Jeg syntes ikke rigtig vi er nået dertil endnu (…) vi er blevet mere bevidste om hvad patienternes 22 

oplevelser har været i de forskellige områder vi har kigget på(…) 23 

(…) man får nogle andre måske briller og mere praksisnært i forhold til patienterne(…) Råd til 24 

andre afdelinger.       25 

26 
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Bilag	9:	Interview	med	lægesekretæren	Karina		1 

K:(…) også fordi der var noget for alle kan man sige, fordi nu er jeg jo sekretær og tit er det jo mest 2 

plejepersonalet der kører showet var jeg ved at sige, altså…. Det er mest relateret til dem der har 3 

med patienterne at gøre, vi sidder jo ligesom mere omme bag i, ikk.   4 

K:(…) også og lave det der hvis man nu fik fuldstændig frie tøjler hvad ville man så gerne have for 5 

et, hvordan virkeligheden skulle være ikk, eller verden sku se ud, ikk.   6 

K:(…) og især os i sekretærgruppen fordi vi (…) og derfor kan man jo godt syntes at nogle ting skal 7 

laves om eller blive nemmere hvis man gør sådan og sådan, ikk.  8 

K:(…) den gang, det har vi jo altid, havde vi rigtig mange notater (…) så kan vi ikke få lov til at 9 

blive tilbage og skrive fordi det er jo sikkert ikke noget for os alligevel (griner) men det var rigtig 10 

godt. 11 

I: (…) den her værktøjskasse, vil man godt kunne bruge den i en travl hverdag her på afdelingen? 12 

K: Man vil nok godt kunne det på vores afdeling, tror jeg for den er forholdsvis struktureret, så det 13 

vil jeg tro.”  14 

K: Jamen jeg tror vi har lavet lidt fis, altså også dem der vandt konkurrencen og sådan noget, ikk, 15 

om det kunne blive til noget ikk, og sådan noget, ikk, for det er jo meget skægt, ikk altså alle de der 16 

tanker der var oppe om det, ikk, om det over hovedet kan lade sig gøre for det var jo sådan noget 17 

hvor man bare kunne komme med de højst flyvende tanker var jeg lige ved at sige.” 18 

 K:(…) jeg tror nok at dem der vandt den der konkurrence, at det er noget de går videre med, men 19 

jeg ved det ikke.” 20 

I: Er der sådan generelt mange projekter kørende og mange forandringer? 21 

K: (lang pause) Narh, (…) altså der er jo projekter, men også EDB systemer, det syntes jeg mere er 22 

forandringer hele tiden (…) men det bliver forhåbentlig bedre når vi får elektronisk patientjournal, 23 

det er ligesom forløberen, ikk.  24 

K:(…) der er jo et medicin modul, et operationsmodul og røgten modul (…) og de snakker ikke 25 

sådan helt på tværs af hinanden, men det er blevet bedre (…) men man skal logge sig ind i alle 26 

modulerne, eller alle stederne, ikk. (…) der er nogle  af dem hvor man kan gå fra et system til et 27 
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andet og så husker den patienten, men det er først lige startet her. Så jeg syntes mere det er det der 1 

trætter i hverdagen, var jeg ved at sige, at man, og så kommer der noget nyt, og man kan jo ikke 2 

sådan sige det gider jeg ikke, eller det interesserer jeg mig ikke for, det er jo et arbejdsredskab, 3 

PC’en ikk, og dokumentation for at man har gjort det man skulle, ikk.  4 

I: (…) har i (sekretærerne, red.) snakket om hvad I sådan i jeres funktion tog med jer derfra 5 

(temadagen, red.) som I kan bruge i hverdagen? 6 

K: Nej, nej ikke rigtig, altså jeg tror vi venter… vi syntes det der vinderprojekt var rigtig godt, især 7 

fordi det også lidt var vores hverdag, men altså… det har vi snakket om at hvis det blev virkelighed, 8 

hvis man kunne føre det ud i livet, så ville det også lette vores hverdag, ikk.  9 

I: Ja? På hvilken måde ville det lette…? 10 

K: Jamen det var noget med at patienten ikke behøvede at komme til narkoselægen hvis vores læger 11 

og sygeplejersker vurderede at de var sunde og raske nok til kunne klare (..) som jeg tror de har på 12 

Vejle eller, fordi vi skriver jo journalen i dag akut, så patienten kan få den med ned til narkoselægen 13 

med det samme, ikk, mens hun er der samme dag, så hun ikke skal ind en ekstra dag, ikk, og hvis vi 14 

ikke skulle det så ville vi jo ikke hele tiden have en sygeplejerske der pustede en i nakken, om man 15 

ikke kan skrive den for patienten sidder og venter, ikk.  16 

K:(…) men det er jo en lang dag du skal ud i huset, ikk, og mange steder og også fordi nogen af 17 

dem kommer jo langsvejs fra, ikk, så… så prøver man jo at ordne det hele samme dag, og så bliver 18 

det jo sådan lidt mere for os alle sammen, at det skal accelerere lidt hurtigere, ikk, fordi mængden af 19 

skrivning forsvinder jo ikke, det er bare… så kunne man selv ligesom bestemme hvad man ville 20 

prioritere først, ikk. 21 

I: (…) men du syntes det er nogle gode temaer der er valgt? 22 

K: Ja, det syntes jeg. 23 

I: Ja, er det noget du kommer til at være med i fremadrettet? 24 

K:”(…) jamen det tror jeg, men det er også, tror jeg den afdeling der er her, øh, man kan ikke blive 25 

glemt eller gemt (…) de er forholdsvis gode til at inddrage alle personalegrupper (…) jeg syntes 26 

ikke der er nogen af personalegrupperne der får lov til at sige det gider vi ikke eller…  27 



Marianne Munk  Kandidatafhandling, Cand.Merc.Psyk.     CBS, efterår 2011 

Side 143 af 149 

 

I: Har projektet medført nogen sådan helt konkrete ændringer i din hverdag? 1 

K: Nej! Ikke endnu, men jeg håber det kommer.  2 

I: Ja, og det er specifikt det her med patientjournalen… 3 

K: Ja, det håber jeg kommer 4 

K: ”(…) det er omfattende, der er meget registrering, det er der, der er rigtig meget registrering. 5 

Hun fortæller at akkreditering  gør det bedre for patienten, men mere besværligt for dem. 6 

K: ”(…) men det er jo indtil det bliver hverdag, ikk, altså , det bliver jo sikkert ligesom den 7 

værktøjskasse indtil man har lært at bruge den og sige hov den er jo lige der, ikk, for Camilla og 8 

Betina der var her havde jo også lavet de der fine patientforløb i mapper ikke, og det er jo sådan 9 

noget med at husk nu… slå op i mappen og kig, ikk, for der står stort set alt hvordan vi gør, ikk, og 10 

tegne tog fortalt, ikk. 11 

Vi taler om den skabelon for patientforløb de har udviklet (og vandt kvalitetsprisen for!)- en 12 

patientforløbsbeskrivelse  13 

K:(…) det er meget sådan gør sådan og sådan (…) den er rigtig go.  14 

K:(…) men det har jo også medført at vi holder de der patientforløbsmøder med røntgenafdelingen 15 

og får øh… nogle uenigheder af vejen, eller uenigheder, uhensigtsmæssigheder, også for at 16 

optimere patientens forløb, ikk.  17 

K:”(…) det er rigtig godt for der sker mange forandringer, og hvordan er det nu vi får henvist 18 

patienten til der hvor det er bedst og hurtigt 19 

K:(…) især efter det der vinderprojekt med at de ikke skulle til narkoselægen, men hvis de 20 

stadigvæk skulle derned, så ville det være rart hvis de går ned til blodprøver, f.eks. fra vores, 21 

sekretærernes side, hvis patienten gik til blodprøver og røntgen af lungerne og så gik til 22 

narkoselægen som det sidste, fordi så kunne vi skrive den heroppe uden at patienten sad og ventede 23 

og så kunne narkoselægen læse det på skærmen dernede (…) i stedet for at man skal printe det ud 24 

og lægge den i journalen og så sidder hun heroppe og venter på at vi skriver den, ikk og så skal hun 25 

ned og vente videre ikk.  ”(…) så er hun jo rundt i huset med det samme, og så kunne man måske 26 

spare en halv times ventetid, ikk.  27 
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K:(…) altså det sår jo nogle frø og det er jo også fra temadagen, det med narkoselægen, ikk  1 

K:(…) og især også som minoritetsgruppe havde jeg nær sagt, altså sekretærer ikk, (…) men derfor 2 

syntes jeg temadagen var god, fordi man fik inputs fra de forskellige grupper, ikk  3 

K: (…)Altså man glemmer lige at når man skal lave noget så er det også dem der reder sengene, der 4 

skal med og dem der laver maden nede i køkkenet der skal med og, (…) altså der er mange brikker 5 

der skal gå op, ikk. Altså man kan godt operere fem mere hvis man har en læge til det, men der skal 6 

også ligesom være (griner) senge og mad og ja, laboranter og alt muligt andet, ikk.  7 

8 
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Bilag	10:	Sidste	interview	med	Louise	1 

Spillet skal være et middel til at konkretisere problemet så processen kan designes rigtig 2 

L:(…)Men det er også et mål at ændre en kultur(…) 3 

L:(…) der er jo mange af klinikerne de har jo fokus på at det er noget konkret og noget fysisk der skal 4 

ændres, hvor vi har måske en organisatorisk forståelse for at det er det ikke, det her spil f.eks., 5 

værktøjskassen what ever (…) det er et middel til at ændre en kultur (14:39) 6 

I: (…) så det er en best practise for at gribe en proces an, et forløb an? 7 

L: Ja præcis 8 

Louise tvinger et fysisk element ind i planlægningen af processen, for at sikre alle deltager. Spillet 9 

skal strukturere en gruppedynamik  10 

L:Spillet har ingen værdi i sig selv. Det er gruppedynamikken der er interessant og den er så vigtig 11 

når man arbejder med projekter og forandringer. 12 

L:(…) altså læger er skolet til at se og strukturere tingene på en speciel måde. 13 

L:(…) vi konstaterede rigtig hurtigt da vi startede op at der en nul-fejlskultur her, og det er jo fordi, 14 

at begå fejl så er der mennesker der dør og den eneste måde man kan undgå at lave fejl på det er at 15 

lave en masse sikkerhedsforanstaltninger (…) 16 

L: (…) det er jo ikke en pølsefabrik det her, der er mange der omtaler det her som en pølsefabrik 17 

L:(…) altså vi har de her standardprocesser, og så får vi noget som ikke altid følger de her standard 18 

processer (…) det vil sige at du har lige lagt en plan for at håndtere alle der her heste, kør og grise 19 

og får og hvad ved jeg, og som er unge og gamle og alt muligt ikk, og så lige pludselig så (…) så 20 

der er simpelthen så mange ukendte variable i det her og måden man går til det på er, som jeg ser 21 

det simpelthen at opstille systemer, men man skal altså også have en variabel der siger man kan 22 

ikke forudsige alt, og derfor skal vi have nogle andre kompetencer, nogle fleksible kompetencer og 23 

nogle analytiske kompetencer som kan håndtere denne her (..) usikkerhed. 24 

 L: (…) jamen det er jo ikke dårligt, det skal jo bare suppleres op med noget andet, ikk. 25 

L:(…)Altså jeg har lige været oppe og snakke med Søren (ledende Overlæge, red.) som fortalte mig 26 

at der er mange som får traumer på grund af det her med at begå fejl , altså det er virkelig sådan 27 

noget der kan traumatisere en læge (…)  28 
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(Vi snakker nulfejlskultur og jeg siger at de overfører den jo til alt andet)  1 

L: ”ja, det gør de lige præcis. (…) men de gør det jo allerede, der er en masse beslutninger der 2 

bliver truffet undervejs og lappe-løsninger og sådan noget fordi det skal man (…)så de gør jo en 3 

masse, men de gør det bare af nød og ikke bevidst. men det er også at få øjnene op for det område 4 

hvor man træffer så mange beslutninger som ikke er evidensbaserede  eller what ever . 5 

L:(…)men det er for at få øjnene op for de opgaver de håndterer på den måde, og så sige, I skal 6 

stadig gøre som I plejer med hensyn til behandling, men prøv nu og se på det arbejdsområde som I 7 

ikke behandler på den måde, der skal I også have nogle strukturer og nogle rammer og I skal have 8 

noget viden om hvordan I håndterer det, det må ikke bare være sådan noget ad hoc og tilfældighed 9 

og nød (…). Og det er det vi tilbyder dem, vi kigger på hvordan de håndterer ,øh, f.eks. udvikling 10 

som også bare foregår fuldstændig tilfældigt, ikk, undtagen inden for behandlingsområdet, det er jo 11 

forskning, der har de en vej, men de har ikke en tilgang med alt det andet.      12 

L:(…) altså dem der har valgt at blive læger og sygeplejersker det er et kald og det er behandling 13 

der er målet(…) alt det andet er anden prioritet. 14 

L: (…)og der er det jo meget at man har en tilgang der hedder man kaster det op i luften og sammen 15 

griber man nogle bolde og det har jeg forsøgt med dem og det faldt fuldstændig til jorden. De blev 16 

nærmest sure (…) Øhm i stedet for skulle jeg ha gjort det at (…) fordi så er de trygge og så virker 17 

det. Så vi bruger vores erfaring med at kunne konstruere en proces og komme med de der helt faste 18 

rammer (…) det fandt vi ud af ret hurtigt, vi lavede et træningsforløb og fortalte dem om hvordan 19 

og hvorledes og så har vi så kørt en stram proces med nogle skabeloner der skulle udfyldes og vi 20 

gør sådan og sådan og så videre og så videre, det har været super, så er de trygge og så kan vi godt 21 

overtale dem til at gå ind i det her fremmede land der hedder vi udvikler og gør tingene lidt 22 

anderledes hvis vi kommer med en helt stram pakke for hvordan vi gør det. Det er ikke sådan vildt 23 

og innovativt, men øh det fungerer. 24 

(Jeg fortæller om mine fordomme og min erkendelse i projektet, vi skal ikke tal om men hvor de er 25 

kreative)  26 

L: Men det kommer an på hvordan du definerer kreativitet for hvis du ser på hvor kreativ man skal 27 

være for lige pludselig at få et budget ovenfra (…) som er mindsket med ti procent, det kræver altså 28 

en hvis form for kreativitet at få det til at gå op i en højere enhed.  29 



Marianne Munk  Kandidatafhandling, Cand.Merc.Psyk.     CBS, efterår 2011 

Side 147 af 149 

 

L: Men der er måske også noget andet i det, for hvad vil man have ud af den kreativitet, vil man 1 

bare løse problemet ud fra de samme midler og ud fra den samme måde man løser problemer på ved 2 

at afskedige folk eller bede folk om at løbe hurtigere, eller finder man på noget helt nyt, siger man 3 

så, vi må simpelthen lave noget fuldstændig radikalt om eller vi må, vi må, i stedet for at hyre en 4 

sygeplejerske eller lægesekretær så hyrer vi en ingeniør som kan, du ved håndtere IT systemer 5 

anderledes, det er en anden form for kreativitet (…) og den tror jeg de har lidt svært ved, tænk ud af 6 

boksen, med at gøre tingene anderledes. 7 

L: (…)men man kan jo også kun være kreativ hvis man er inspireret, ikk, altså kreativ på den måde 8 

jeg taler om det, altså gøre tingene anderledes, ikk, det er hvis man får en ny viden om at man kan 9 

gøre tingene anderledes, ikk, og hvis der ikke er nogen der sidder inde med den viden så fortsætter 10 

man bare som man plejer, altså løse problemerne på den samme måde, og det er ligesom det der er, 11 

altså vi vil gerne have dem til at være åbne over for denne her, altså der er også nogle kilder til 12 

inspiration om måder at gøre tingene anderledes på det er der også på deres afdeling, de skal bare 13 

lære at finde de her kilder(…) 14 

Jeg fortæller om min kreativitets model 15 

L:(…)man kan kigge på den der model du lige har haft, ikk (…) en af grundende til at de er relativt 16 

kreative og der er meget motivation for at arbejde med det, altså ikk, (…) altså det kan gode være 17 

det bliver skåret hele tiden, men de har altså en vældig dygtig ledelse (…) den er altså god, f.eks. 18 

har de været på kursus så de netop kan tale om frustration for det er der, så de legitimerer dem (…) 19 

og givet dem en mulighed for at være legitime omkring deres frustrationer og skabt nogle rammer 20 

som der er behagelige at være i, ikk. Altså f.eks. en af de ting med det der sur-stråle (…) men hvis 21 

der er en der sur-stråler rigtig meget så er det tilladt at gå over og give vedkommende et kram eller 22 

et kys, hvilket har betydet at ledende overlæge har været over og give en tungeslasker til en rigtig 23 

sur-stråler. 24 

L: (…)Altså en af de nye ideer som de også arbejder nu, det er jo også at de vil (…) det er Lotte og 25 

så er det Henrik som der vil introducere en ny arbejdsopgave og det gør de på temadagen og så vil 26 

Henrik stå fuldstændig tørt og det er også på dagsordenen, så de går alle sammen og venter på det 27 

der åh nej endnu en arbejdsopgave som han vil introducere, og det skal være har du husket at rose 28 

din kollega i dag, det er en ide fra sidste temadag som så bliver implementeret, ikk, øhm så nogle 29 

uger efter (…) så vil Lotte køre sådan en kampagne hvor hun går rundt, hun siger ikke noget, hvor 30 

hun deler sådan nogle små teasere ud (…) små lyserøde konvolutter, hvor når du åbner dem, så 31 

ligger de i bakker og rundtomkring, har du husket at rose din kollega i dag, og så skal der være en 32 
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masse små ting hun går og ligger rundt om på afdelingen uden at sige noget og uden at folk opdager 1 

det, og så laver hun et stort karton fordi de har mange audits hvor de går og tjekker op på 2 

behandling(…) så vil hun lave sådan en roseklyngeaudit ikke, hvor alle navne på hele afdelingens 3 

medarbejdere er linet op og så skal man så sætte mærke på for hvor mange gange man er blevet 4 

rost.  (…) det er bare sådan et lille initiativ, ikk.   5 

Jeg påpeger at det er en go ide og at det viser at de har viljen og lysten til at gøre tingene 6 

anderledes, der skal andre midler til  7 

L: (…)og lige så snart man er introduceret til nogle nye begreber, som surstråling og så videre, ikk, 8 

så kan det være man tager bedre imod f.eks. et har du husket at rose din kollega i dag initiativ, ikk.      9 


