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GODDAG OG RAMMER

10.15-10.30
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Hvem er jeg – Lone Dawe

• Selvstændig konsulent, coach og psykoterapeut – bl.a. 
fokus på leder- og ledelsesudvikling, teamudvikling og 
trivsel: individuelt og i teams: siden 2009

• Ekstern lektor DUT: Fagleder og underviser på Diplom i 
Ledelse Personligt lederskab 

• Ekstern lektor CBS – Cand.Merc.Psyk., kognitionspsykologi 
forandringsledelse og ledelsespsykologi

• Coach for ledere og medarbejdere omkring ledelse og 
selvledelse - kommunale, statslige og private 
organisationer. 

• Privatpraktiserede psykoterapeut – par og individuelle forløb
• Mindfulnessinstruktør (MBCT)
• Seniormanager/chefkonsulent, i Deloitte og Mannaz: 2003 -

2009
• Økonomidirektør på Det Kongelige Teater: 2000 - 2003
• Kontorchef i Finansministeriet: 1995-2000
• Fuldmægtig i Arbejdsministeriet 1990-1995
• Cand.Scient.Pol. 1990, coach 2005 og 

Psykoterapeut 2010
• Læs mere om mig: www.dawe.dk
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Hvem er I?

• Fortæl din kollega om 
noget, som du synes du 
er god til
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MIT NAVN ER……



Hvordan vi arbejder i dag

Korte faglige 
oplæg

Dialoger/øvelser

Hvad I bringer 
videre
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Stil spørgsmål?
Lyt til hinanden?

Bring meninger og holdninger ind i fællesskabet?



Rollefordeling spilleregler

• Lone:
– Skabe nytænkning (indhold og proces)

– Lede dagen – fx at holde tiden

– Gruppen, dens relationer og udvikling

• Gruppen:
– Være respektfulde og nysgerrige 

• på hinandens perspektiv

• de oplevelser, som I kan få

– Bidrage med jeres perspektiv
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Dagens program 

10.00 Velkommen – den 
formelle del

10.15- Godmorgen og 
rammesætning for indhold og 
proces

Mine forventninger og udbytte

10-30  Vi deler erfaringer

10.45 Kommunen i dag: Forstå 
den moderne kommune og 
dermed dine rammer 

11.45 Pause

12.00 Få sundhedsfremme på 
dagsorden – forstå dine 
kollegaers tænkemåder

12.30 Frokost

13.30 Skab merværdi i din 
kommune: Lær at lyt og stille de 
rigtige spørgsmål

14.30 De gode erfaringer: Hør 
om dine kollegas erfaringer og 
hvordan de fik indflydelse i 
deres kommuner 

14.50 Opsamling på de gode 
erfaringer 

15.15 Eftermiddags pause

15.45 Hvad ønsker din chef sig 
af dig og Sund By Netværket 

16.15 Genbrug og recyceling: At 
kopiere og bruge andres ideer. 

16.45-Afrunding på dagen
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Fortæl om dine forventninger
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Jeres forventninger
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• Hvad ønsker I skal 
være anderledes når I 
tager hjem i morgen?

• Hvordan vil I bidrage 
til at skabe 
forandringen?

• Hvad vil I ønske jeres 
kollegaer bidrager 
med?

Dialog i plenum 



VI DELER ERFARINGER

10.30-10.45
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Mine erfaringer

• Gå sammen to og to. 

• Del jeres ”skemaer” over projekter

• Hjælp hinanden med at få sat 
skemaerne op på vores fælles 
oversigt

• Hvis du synes, der mangler 
oplysninger på din makkers skemaer, 
så spørg din makker og få evt. 
tilføjet oplysningerne til skemaet. 
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Balkortet og speeddating

• I morgen – er der Speeddating

• Du skal have udfyldt dit balkort
– Kig på oversigten over projekter

– Udvælg hvilke projekter, du ønsker at høre om

– Der er 3 danse

– Få aftalen på ”dit balkort” i løbet af i dag

– Husk at balkortet både kan:
• Pardans – kun for to

• Fællesdans – en fortæller om sit projekt til flere

• En der leder - fortælle om sit projekt

• En der følger – hører om projekter
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Balkortet 
Tilhører: Majken  

      Fortæller             Lytter 

 

Session 1:   Majken: alkoholprojekt Sanne 

 

Session 2  Kathrine: Ældre indsats Makjen 

 

Session 3  Majken: Unge mødre  Kathrine,  

    Sanne  

    Majken og  

    Ulrike 

 

 

Angiv hvem du skal tale med: Placer dit  eget navn, så du ved, 

om du skal f ortælle eller lytte. Skriv også hvad det er du skal 

f ortælle om og evt. også lytte t il.  
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KOMMUNEN I DAG: 
FORSTÅ DEN MODERNE 
KOMMUNE OG DERMED 
DINE RAMMER 

10.45-11.45
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Pause

• Tag en du ikke kender med til pause 
og introducer jer for hinanden

• Aftal at I spiser frokost sammen –
også gerne med nogle andre, du 
kender

• Sørg for jeres biologiske behov: 
Kaffe/the, frisk luft, toiletbesøg 
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FÅ SUNDHEDSFREMME PÅ 
DAGSORDEN – FORSTÅ 
DINE KOLLEGAERS 
TÆNKEMÅDER

12.-12.30
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Hvem har ret?
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Multivers verdensopfattelse

• Vi er alle i vores egen 
verden

• Vi ser ud i universet fra 
vores egen verden

• Her får vi (måske) øje på 
andres verden

• Vi forstår kun andres 
verden ud fra vores verden

• Vi har begrænset udsyn
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Amerikans talemåde:
Don't judge someone 
until you have walked 
a mile in their shoes.

Hvordan får du din 
kollegas sko på?



Diskursive logikker og 
ledelsespositionen

19
DTU Diplom 

Center for Videreuddannelse
29.01.2016

Politiske diskurser
• Hierarkisk magt,
• Bureaukratisk styring
• Baseret på formelle love
• Regler og politisk logik

Rationelle diskurser
• Økonomisk og rationel
• Styring og planlægning
• Baseret på rationelle
• Beslutninger og valg

Lederen som 
fortolke af 

krydspresset

Faglige diskurser
• Fagets logik og løsninger baseret 
• på erfaringer og forskning i faget

Sociale diskurser
• Værdiledelse, sociale relationer
• Følelser, trivsel og motivation
• Baseret på viden om psykologi

Lützen og Lønborg s. 29

SBN 
Koor-

dinator



Logikker i din hverdag

• Fortæl din sidekammerat 
om, hvordan du oplever 
de forskellige logikker

• Kom gerne med konkrete 
eksempler 
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Nu skal du 
bare 

høre……..



Så er der frokost

• Tag din nye netværkskollega/ en du 
kender mindre godt med til frokost 

• Stil følgende spørgsmål til hinanden:
– Hvad er du glad for, mest stolt at, du har 

gjort/har opnået/medvirket til som Sund By 
Netværks koordinator?

– Hvad tror du andre kan lære af dine gode 
resultater?

• Husk også at brug tiden på evt. at få 
udfyldt dit balkort

Vi ses igen kl. 13.30
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SKAB MERVÆRDI I DIN 
KOMMUNE: LÆR AT LYT 
OG STILLE DE RIGTIGE 
SPØRGSMÅL

29-01-2016 22



Dialog

Typer af kommunikation

Åben

Lære om sig selv og 
den anden

Udforske problemet

Tåle ubehag i en tid

Samtale

Vinder og vinder

Leve med forskelle

Lukket

Beskytte sig og 
forsvare sig

Bearbejde den anden

Have kontrol

Diskutere

Vinder og taber

Være rigtig

Konflikt

Diskussion



Kommunikation
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Afsenders 
virkelighed

Modtagers 
virkelighed

Ønskede 
mening

Opfattede 
mening

STØJ

Verbale besked
Meta kommunikation
Non verbale besked

Feedback



Konsekvenser for kommunikation

• Vi kan ikke forstå hinanden
• Men vi kan forsøge
• Den, der lytter, har altid sin 

sandhed om det, der er sagt
• Tal mindre 
• Spørg mere  
• Lyt mest 
• Så kan du få noget at vide 

om, hvilken sandhed lytteren 
har fået
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Lytteniveauer

1. Indre lytning: Jeg 
lytter til mig selv

2. Fokuseret lytning: 
Jeg lytter til det, 
du siger

3. Global lytning: Jeg 
lytter til det, 
du/jeg siger, 
hvordan du/jeg 
siger, og hvad 
du/jeg ikke siger
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Cirkulær logik - sammenhænge

Lineær logik – årsag virkning

Orienterings-
spørgsmål

Adfærdspåvir-
kende spørgsmål

Relations-
spørgsmål

Hypotetiske
spørgsmål

KaptajnDetektiv

Antropolog Kunstner

Kilde. Karl Tomm

Orientering 
og afdækning
Fortid

Påvirkning
Fremtid

4 spørgsmålstyper



Øvelse: Ensomhedsforebyggelse 
blandt mænd

• 20 minutter

• Del jer op i grupper på 4 personer:
– Netværkskoordinatoren

– Forvaltningschefen

– Institutionslederen

– Økonomichefen

• I skal have en dialog om projektet 
ensomhedsforebyggelse blandt mænd

• Brug øvelsen til at lytte og spørge

• For at blive klogere på de andres perspektiv

29-01-2016 28



Opsamling i plenum

• Hvad overraskede dig i de andres 
perspektiv?

• Hvordan kan du bruge 
”overraskelsen” til at få projektet i 
hus?

• Hvordan gik det med at spørge og 
lytte og være i dialog
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DE GODE ERFARINGER: 
HØR OM DINE KOLLEGAS 
ERFARINGER OG 
HVORDAN DE FIK 
INDFLYDELSE I DERES 
KOMMUNER
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Hvem skal du høre på

• Jesper Ejstrup, Holsterbro kommune

• Eva Dalum Olsen, Århus kommune

• Louise Barkan Staal, Frederikssund 
kommune
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Individuel 
refleksion:

• De 3 mest meningsfulde 
pointer om betingelserne 
for min indflydelse:

I dyader:
• Del dine 

3 pointer

Vi samler 
op i 

plenum:

• Hvad har du hørt fra 
din kollega, som du 
synes var særligt 
interessant? 
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HVAD ØNSKER DIN CHEF 
SIG AF DIG OG SUND BY 
NETVÆRKET
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Oplæg 

• Otto Ohrt, bestyrelsesformand

Om SBN på DK-turné…
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Proces

• Snak ved bordene om, hvad 
cheferne/lederne i din 
kommune kunne ønske sig 
af SBN?

• Udfyld ”kontakt” skema til 
SBN netværket
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Cheferne i min kommune vil gerne vide mere 

– derfor vil jeg gerne kontaktes 

 

Navn:  

Kommune: 

 

Jeg ønsker at blive kontaktet af 

SundByNetværkets sekretariat om: 

1 

2 

3 

4 
 

 

Husk at aflevere dit skema til Charlotte Isager. 

Kan også sendes pr. mail: CIP@kl.dk 

 



GENBRUG OG 
RECYCELING: AT KOPIERE 
OG BRUGE ANDRES IDEER 
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Hvem skal du høre på

• Winnie Holm Lorentzen, Haderslev 
kommune

• Henrik Borggren, Køge kommune
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Individuel 
refleksion:

•Hvad skal jeg huske fra i dag?

•Hvorfor skal jeg huske det?

•Er der noget, som har været særligt godt/skidt?

I dyader: •Del dine tanker

Vi samler 
op i 

plenum:

•Er der noget 
vi skal 
justere til i 
morgen?
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DAG 2 
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GODMORGEN
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Dagens program

• 9.00 God morgen

• 9.30 Idebørsen: Få 
gode ideer fra andre og 
del din(e) bedste

• 10.30 Koordinator med 
effekt: Hvornår lykkes 
du med at få talt 
sundhed ind i 
kerneopgaverne 

• 11.15 Pause

• 11.30 Fra ide til 
handling

• 12.15 Mit næste skridt 
– hvad vil jeg gøre i 
morgen

• 13.00 Madpakke to go
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Vi har flyttet rundt på jer 

• Så I lærer flere at kende

• Sig goddag til dem, I ikke kender 
endnu

29-01-2016 43



Komme til stede meditation
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IDEBØRSEN: FÅ GODE 
IDEER FRA ANDRE OG DEL 
DIN(E) BEDSTE

Dag 2 9.30-10-30
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Speed-dating

• Formål: at I alle får lejlighed til 
at høre om andres projekter

• Proces: 

– 3 runder af ca. 10 minutter

– I får signal, når det er tid til at 
skifte partner
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KOORDINATOR MED 
EFFEKT:

Dag 2 10.30-11.15
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Lidt narrativ inspiration

Det 
narrative

Fortællingens 
struktur

Fra tynde til 
tykke 

fortællinger, 
unikke 

hændelser

Eksternalisering
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Narrative grundantagelser: 
• Vi skaber virkeligheden gennem 

vore fortællinger 
• Derfor kan vi også 

ny/om/samskabe en ny 
virkelighed



Fortællinger

• En fortælling kan aldrig omfatte hele rigdommen af vores 
levede erfaring. Der finder en selektionsproces sted. 

• En historie dannes ved, at nogle begivenheder udvælges og 
forbindes med hinanden i overensstemmelse med et særligt 
plot, mens andre vælges fra.

Tid

Plot

Tid

Plot

Betydning

Positiv

Negativ



Unikke hændelser – en vej til 
tykkere fortællinger

• Få øje på de undtagelser, der altid er

• Hvordan kan disse undtagelser 
bindes sammen til en ny (bedre) 
fortælling?
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Tid

Betydning

Positiv

Negativ

Dominerende 
fortælling

Alternativ
fortælling



Eksternalisering – at få problem 
og person adskilt

• Hvorfor:

– Få løsrevet mit problem fra mig

– Få frigjort følelser

– Og styrke min handlekraft

29-01-2016

Problemet
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Problemet



Interview en kollega

• Tag udgangspunkt i din 
koordinatorrolle?

• Hvornår lykkes du og har succes 
med at få talt sundhed ind i 
kerneopgaver i din kommune?

• Hvad kan du bruge dine 
erfaringer til ifht. en akutel
problemstilling?

• Hvilke udfordringer står så 
tilbage?
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Fortæl om 
dine 

succeser



FRA IDE TIL HANDLING

Dag 2 11.30-12.15
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Fra idé til handling

Det 
narrative

Forandringer

To 
projektstrategier

At sælge din idé
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Grundantagelser om at få sundhed ind i andres 
kerneopgaver: 
• Du ved noget særligt
• De andre ser ikke verden som du ser den
• Hvis du vil noget må du tage initiativ



Ikke-realiseret
forandring

Planlagt
forandring

Opdukkende
forandring

Realiseret
forandring

Bevidst
forandring

Hvordan bliver forandringer 
til?



To måder at skabe forandringer

Den store plan

• Den klassiske måde

• Opstil præcise mål

• Detaljer indsatsen

• Beregn ressourcer

• Lav en plan

• Skab ejerskab til 
ideen

• Design løsninger

• Implementer løsninger

At gribe øjeblikket

• Den ”nye måde”

• Sælg visionen

• Forstå behovene

• Skab ideer sammen

• Afprøv muligheder

• Evaluer og start forfra
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At pitche en idé

• Vær forberedt

• Vær tydelig på behov

• Vær tydelig på løsningen

• Vær engageret

• Tænk på modtageren

• Gør det kort
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MIT NÆSTE SKRIDT

Dag 2 12.15-12.45
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Mit næste skridt: 
En ny idé? 
Et nyt samarbejde? Andet…?

• Gensidigt interview i dyader:
– Hvordan kommer jeg videre? 
– Betydningen af et nyt projekt/ 

nyt samarbejde/ det nye?
– Få øje på, hvornår du/det 

lykkes?
– Min største bekymring?
– Til hvad/hvor/hvordan kan du 

hente hjælp i SBN?
– Hvad kan jeg eller andre hjælpe 

dig med?
– Hvad vil du så gøre i morgen?
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Først vil 
jeg høre, 

hvad 
Sanne 

mener. Det 
næste jeg 

så skal 
gøre er at 

…..



Farvel og tak for i dag

• Hvad har gjort en forskel for mig?

• Hvad vil jeg bringe videre?

• Husk at få din madpakke

• Kom godt hjem 
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Kontakt

• Præsentationen er udarbejdet af: 

– Lone Dawe

– www.dawe.dk

– lone@dawe.dk

– 2247 8500
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