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Agenda
1. Sundheds-udfordringer – kalder på nye ledelsesformer
2. Naturens Rige – et eksempel på ledelse af mental sundhed
gennem samarbejde på tværs og borgerinvolvering

Kendetegn ved ulighed i sundhed
Borgere – og herunder udsatte borgere – falder mere og mere
ved siden af offentlige organisationer, foreninger og aktiviteter
Samtidig bliver ansvaret for sundhed ofte individualiseret:
Det er din egen skyld (=isolation, ensomhed, in-aktivitet)
Følelsesmæssig tristhed=minimerer evnen til at handle
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Kendetegn ved ulighed i sundhed

Vores samfund er i bevægelse
og vi søger efter meningsgivende fællesskaber
Bevægelser i mellemrummet mellem institutioner
er ofte ikke strukturelt underbygget

Kendetegn ved ulighed i sundhed

Vi handler rationelt og kommer ofte for hurtigt til
at definere problem/løsning.
Vi skal også lære at se, hvad der er i
MELLEMRUMMET mellem problemet/løsningen
Det stiller krav om en poetisk og æstetisk
opmærksomhed på de underliggende
“sound-tracks”

Vores løsninger har skabt nye problemer
=Vidensformer er blevet isoleret
= KROP OG HOVED ER BLEVET ADSKILDT
Skoler er blevet ‘testing-zones’ – social fantasi er udgrænset
Ensomhed både blandt unge og ældre
Udsatte (fx mænd)
Fraflytning fra landområder
Digitalisering skaber ‘kolde kroppe’
Robotter overtager vores arbejde
Politikerlede/demokratisk underskud
Klima-krise
Arbejdsliv skaber stress
Livsstils-sygedomme
Vi skaber mere af det samme (fravær af innovation)

Mental Sundhed handler
også om offentlig ledelse
Problem Labyrint
Det handler ikke kun om, at vi har brug for
at effektivisere og skabe “mere velfærd
for mindre”. Vi har skabt en problem
labyrint:
- Kropsliggjorte vaner og erfaringer, der
er svære at bryde
- Simple løsninger, der aldrig undslipper
sin egen rationalitet
- Endeløse udpegninger af problemløsning, der fokuserer så meget på
stimulus respons, at man slet ikke ser
al det, der sker imellem S&R
(Li & Lin, 2011)
- Hvor styringsteknologier spænder ben
(Weicks brandmænd)

Fælles-skabte “helhedsløsninger” betyder ikke
at vi kan finde frem til én rationel løsning, men
at vi må se sammenhænge og skabe fælles ny
værdi imens vi går sammen….
Samarbejde på tværs og borgerindvolvering er
et forsøg på at se sammenhænge og at skabe
ressourcer sammen

Sund By Netværket vil gerne
skabe lighed i sundhed ved:

- At skabe aktiv deltagelse
- At gøde jorden for lokale
fællesskaber
- At eksperimentere med
nye samskabende
ledelsesformer
- At muliggøre nye løsninger
- At se helheder og at
arbejde holistisk

Helhedsløsninger=BYER ER BLEVET GENSTAND FOR LEDELSE
I BYENS RUM KAN VI LEDE PÅ MELLEMRUM
En opmærksomhed i Sund By Netværket

Liveable Cities – vi kan skabe levende byer
Hvordan kan vi hjælpe borgere til at tage ejerskab for
deres lokale sted?
Hvordan kan vi skabe netværk, hvor både det vertikale og
det horisontale mødes?
Hvordan kan vi blive lidt anderledes end da vi kom?
Hvordan kan vi iagttage os selv fra ”planetens” perspektiv
i stedet for fra en mere begrænset organisations
perspektiv?

NYE FORMER FOR VELFÆRDS-VÆRDI
New Public
Management

Velfærd som ”output”
Repræsentationer af
virkeligheden
Tal
Modeller
Mål
De muliggør kontrol og
magt på distance
ET TODIMENSIONELT
HANDLERUM
Der skaber mere kontrol

New Public
Governance

Velfærd som kommunikation
Netværksrelationer,
der bliver til gennem
kommunikation og dialog
og kommunikation
Kommunikation muliggør
selvledelse og anknytning
Der forhandles om ressourcer
ET SPROGLIGT HANDLERUM
Der skaber flere samtaler om
det vi lige har gjort

Fællesskabt og mærkbar
velfærd
”Helhedsløsninger”

Velfærd er: Sensationer
Virkelig følte oplevelser af
velfærd imellem os. Vi gør
og mærker velfærd.
Ressourcer er noget vi
skaber sammen. Vi og
samfundet er i bevægelse.
ET MÆRKBART HANDLERUM.
En begivenhed, der skaber
flere nye begivenheder
(værdiskabende platform)

Opgaven sætter holdet (leader-ship)
Fra mål til formål
(fx undervisning til læringsprocesser, fra
Frivillighed til mikro-frivillighed, fra
udsatte borgere til, at vi er alle sårbare
og det åbner for en kreativ kompetence)
At se det fremmed og det
ekstraordinære og at invitere det med
ind i processen: At se det nye i det, vi
hele tiden gør

Fællesskabt velfærd
Borgerinvolvering og samarbejde
på tværs

Det handler ikke “kun” om kommuneinvolvering eller borgerindvolvering –
men om GENSIDIG INKLUSION
Både borger og medarbejde/organisation
må være åbne for at tage nye skridt
sammen

Hvordan lede lokale deltagere på
tværs af roller, siloer og grænser til
at færdes vel sammen?

Naturens Rige
SUND BY NETVÆRKET
Vallensbæk Kommune
Viborg Kommune
Middelfart Kommue
Ringkjøbing Skjern Kommune
Herning Kommune
Næstved Kommune
Rødovre Kommmune

Målgrupperne er forskellige fra kommune til kommune (stressramte, udsatte, alle borgere,
børn/bedsteforældre og lokale deltagere mm). Målet er eksempelvis at:

•
•
•
•
•

Skabe livsmod
Forbundenhed
”Stærke relationer” på tværs af grænser (fx på tværs af generationer)
Sundhedsfremmende relationer på tværs af roller, siloer og organisationer
Tilknytning til/ansvar for naturen og det lokale sted

Fællesskabelse
- borgerinvolvering og samarbejde på tværs
Byplanlægger

Viden om
opbygning af
uderum
Kulturmedarbejder

Sundhedsmedarbejder

Viden om
kulturelle
processer

Viden om
konkrete
uderumsaktiviteter

Natur
Velfærd =
Mental
sundhed

Mødes fire gange i
Sund By netværket
Borgeren

Ukendt
aktør

Viden om sig
selv/det
lokale
område

Arbejder videre med
opgaver derhjemme

Mental sundhed bliver forstået som det at færdes vel. Det bliver et verbum. Noget vi gør sammen.
At færdes vel betyder også, at vi skaber vejen imens vi går sammen.

FÆLLES-SKABELSE AF NATUREN

METODEN
1. Reformulér opgaven så alle bliver
aktive aktører (fx vi skaber bynatur
sammen, vi skaber sunde relationer, vi
er sammen om børnene mm)

2. Kortlægning af ressourcer i
området
3. Invitér andre til at kortlægge
ressourcer. Undersøg området
sammen. Brug jeres viden og
sanser i forhold til: Hvad kan blive
til her?
4. Æstetiske møder, der tiltrækker og
skaber lyst til deltagelse
5. Proto-typer: Skab næste møde
sammen.

6. Skab en involverende evaluering

FÆLLES-SKABELSE AF RESSOURCER

Velfærds-organisering som et landkort af
ressourcer vi ser og skaber sammen.
Det vi ser og synliggør skaber vi mere af
En metode til at skabe velfærdsopgaven
som fælles-processer: en platform
Byens rum bliver ikke kun at kunne komme fra
A-B
Byens rum bliver mærkbare oplevelser, der
skaber nye oplevelser.
Byens ‘veje og infra-struktur’ bliver som vand,
der ikke er på arbejde, men som hele tiden er i
bevægelse

FÆLLES-SKABELSE AF RESSOURCER

Næstved Kommunes skabelse af ressourcer ved andet møde. At tegne
understreger at ressourcer ikke bare er. Vi skaber dem sammen.
Ressource-mobilisering som et håndværk (interaktion mellem viden,
teknikker, institutioner, natur, by mm)

Rødovre Kommunes Islev Trekantsgrund

FÆLLES-SKABELSE AF AKTIVITETER

Der arbejdes på at inddrage lokale aktører, men fokus er også på særligt udsatte borgere. Målet er at skabe et område,
som borgeren får mere lyst til at bruge og selv begynder at få lyst til at tage medansvar for. Området er fredet, hvilket
mange områder omkring Vestvolden er.
Det har været svært at rekruttere i villaer og boligblokke. Det har hjulpet at tage udgangspunkt i biblioteket, hvor der i forvejen afholdes arrangementer, hvor
det så har været muligt at få kontakt med borgerne. Den sundhedsansvarlige starter med at lave et spørgeskemainterviews på biblioteket. Desuden
involveres Hjerteforeningen og Naturfredningsforeningen.
Også samtaler med arbejdsformidlingen. .Nu begynder de så småt at starte med at gå i gang med at omforme udeområdet, så det også bliver mere
inviterende og attraktivt at bruge:
Kommunen lader græsset vokse. Græsstier etableres ved kun at slå græsset nogle steder. Kommunens arkitekt arbejder med ideer som strandstole, stubbe til
motion, hængekøjer og insekthotel.

Først var planen, at den nærliggende børnehave skulle deltage, men med håbet om at skabe en mere lokal forankring inviteres hele børnefamilier til et
weekendarrangement.
Vi taler om, at nogle nyttearbejdere, som er gode til tømmerarbejde, kan være med til at lave nogle af tingene. Vigtigt, at nogle føler ejerskab i forhold til
insekthotellet. Det er ikke en børnevenlig grund: Den kan ikke indhegnes. Så ikke mulighed for fri leg, men man kan godt gå der.
Så det skal være et springbræt til Vestvolden. Dette er en udfordring især i forhold til boligblokken. Men børnefamilierne er interesseret.

Efterhånden skabes også ideer som ”mindfulness i naturen”, hvor bibliotek og natur kan kombineres og også henvende
sig til både socialt udsatte og til familier i området. Ideen er, at først læres metoden på biblioteket – derefter går man ud.

Jobcenter og sundhedscenter involveres også i at lave disse gåture.
Hjerteforeningen overvejes også: De har også forløbsprogrammer: Hjertemotion; brug dem, der bor i området.

Desuden kan andre gåture udspringe fra Trekantsgrunden.
Trekantsområdet tænkes med disse aktiviteter at kunne blive et mødested, et springbræt til naturen,
som borgerne bruger på nye og mere involverende måder.

LOGBOG RØDOVRE KOMMUNE

INVITER DELTAGERE MED PÅ
TVÆRS AF ROLLER
Fra MÅL til FORMÅL
At styre den urbane natur
på distance og derefter lade
borgerne ”flytte ind”
Versus

At interagere med naturen
og med borgerne
og derigennem skabe bedre liv
skridt for skridt. Derigennem
forandrer både naturen sig,
organisationen og borgerne sig
Mental sundhed bliver
AT FÆRDES VEL I ALLE
PROCESSER

“Lines of Life”, Tim Ingold 2016

Naturen som fællesskabt “uderum”
skaber nye organiseringsformer
Invitationen og borgermødet bliver centrale:
De skal kunne tiltrække borgere og give dem lyst til at
deltage aktivt og skabe velfærd sammen

Fælles-skabelse på tværs genererer nye begivenheder
Informationsmødet om naturområdet bliver til ”Skovturen” med rødternede
duge, der åbner op for at borgerne selv begynder at give deres bud på,
hvordan de gerne vil mødes (protoype på nyt møde)

Deltagerne bliver seismografer
de ser og skaber endnu ikke
sprogliggjorte mikro-aktiviteter

Seismografisk fællesskabelse borger til borger
(=menneske til menneske)
”Vi arbejder sammen om, hvad der virker i forhold til vores aktiviteter
ude i naturen. Vi er på jagt efter, hvad der tiltrækker folk og får dem til
at blive og ikke bare hoppe op på sin knallert og køre hjem i sin carport
og aldrig komme igen. Er det naturen, er det det sociale, er det maden
eller stedet. Sammen undersøger vi den oplevelse af kvalitet, som vi er
sammen om at skabe. Det gør vi, fordi vi hele tiden vil styrke den
kvalitet”
En frivillig, der arrangerer vandrerturer og fysisk aktivitet i naturen fra Ringkjøbing
Skjern Kommune. Han fortæller om, hvad han er blevet opmærksom på.
Det handler ikke bare om at eksekvere et nyt sundhedsprogram. Det handler derimod
om konstant at undersøge, hvad der kan forbinde os til det ’rene’ og ’autentiske’ liv.
Hvordan kan vi skabe de gyldne øjeblik imellem os (gensidig inklusion).

Seismografiske fagprofessionelle
• “Nu er det ikke kun mig, der tegner landkort. Vil du tro det, borgerne gør
det også. De ser ressourcer og tager ansvar” (Næstved)

• “Da, jeg stod derude på grunden og så, hvordan borgerne interagerede
med stedet, blev jeg meget mere nysgerrig på deres oplevelser. Og jeg blev
inspireret til at tænke planlægningen af stedet på nye måder. Jeg begyndte
at tænke i processer til at kunne involvere endnu mere” (Viborg)
• “Vi troede egentlig, at det var gåturen i den vilde skov, der ville gøre
forskellen for mændene – det at de går ved siden af hinanden. Men det
var egentlig også det, at forberede ildstedet der særligt syntes at virke.
Dét at gøre noget sammen” (Middelfart)

Politik bliver til livspolitik med lille p
Politikkerne ville noget andet med stedet. Det var mere et
prestige projekt. Og et projekt, der ikke nødvendigvis
tilgodeser de stressramte borgere. Vi inviterede derfor både
politikere, ledere, arbejdsformidling og en tidligere stressramt
til at gå en tur i området.
Borgeren kunne eksempelvis fortælle, at hun ønskede nogle
bænke, der er mere tilbagetrukket. Hvor man er mere i proces
med sig selv. Politikerne fortalte, at de lærte noget om
borgerne og om stedet den dag.
Vi kunne godt have brugt endnu flere af den slags vandreturer
på tværs af roller i projektet. Det skaber en hel anden form for
møde og viden om, hvad der er brug for. Men det var en start
(deltagerobservationer, Vallensbæk)

Demokratiske Rodskud

Den formelle organisation ”opblødes” naturens rige
slår rod ”inde i” organisationen
Personalemøder bliver til på nye måder: åbner op for nye
social entreprenøriske handlemåder med borgerne

Ord og ideer
kom frem i den
særlige
stemning:
Hængekøjer
Suppevogn
Naturens rum
Hvordan kan vi
sætte aftryk
Danne ringe
Mulighed for at
træne i det fri
Flygtninge og
natur
Hvad er det,
der virker
Hvad gør
naturen ved os

Personalemøde i hængekøjerne i skoven

Velfærdsnær evaluering fra
RKSK

Seismografisk Fællesskab
- at kunne tune sig ind på det fælles ekstraordinære og at lade det emergere

Fælles-skabelse af platform
Team:
Et lederskab
Enhed
Konsensus
Beslutning

Alle tager lederskabet på sig
Mærker og ser, hvad der er på vej
Respondere på det
Vedvarende og formskiftende processer
Stærkere og dybere relationer på tværs af
roller, siloer og grænser
Generøsitet
Oplevelse af at høre til det lokale sted. Tage stedet tilbage
- det er disse ’vage’ elementer, der skal skabe de
lederskaber, der muliggør stabilitet,
når formelle regler, jura, instrukser mm ikke længere,
er dem, der primært styrer, kontrollerer og overvåger
rammerne

Hvad har vi lært?
Processen skaber ny viden:
”Jeg troede slet ikke, at det var den måde, vi skulle arbejde med det på. Jeg er
vant til at lave en plan eller at have en. Nu handler det om at definere en
opgave og om at få andre til at være med til at tage fat i den – og så ellers at se,
hvad den kan blive til og hvordan vi kan folde den ud sammen. Det skaber nogle
helt andre muligheder”
Processen udfordrer dem, der er vant til hierarki og på forhånd givne roller
”Det er meget udfordrende for os, vi er vant til at have hver vores opgaver. Nu
skal vi pludseligt tænke sammen på tværs af miljø, teknik, sundhed, borgere og
politik. Det er en krævende proces – og der er flere, der har meget svært ved at
slippe deres domæne. Jeg prøver igen og igen at puffe dem blidt. Vi har virkelig
manglet en leder, der kunne se værdien af vores arbejde og formidle det
videre”
Nature Public Relations
”Vi er blevet så grebet af arbejde med naturen, at vi gerne vil tænke natur ind i
alle vores strategier” (deltager fra Viborg Kommune)

Bud på seismografiske forholdemåder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Inviterende fremfor udelukkende
Involverende fremfor informerende
Hjælpende fremfor udfordrende
Lyttende fremfor talende
Talende fremfor skrivende
Afsøgende fremfor afventende
Opsøgende fremfor stillestående
Spørgende fremfor gættende
Fællesskabende fremfor grænsedragende
Støttende fremfor dominerende

Ledelse af fællesskabt velfærd om:

At få borgeraktiviteter til at slå rod på
tværs – ikke om at implementere nye
projekter med kort levetid “derude”
MÅL: EN BÆREDYGTIG
PLATFORM FOR FÆLLESSKABELSE

At få netværket af aktiviteter til at drive
sig selv ved at tiltrække og give “lyst” til
deltagelse – ikke at kontrollere at andre
når det givne mål
At skabe relationer der helt ned i den
mindste mikro-aktivitet emmer af
kvalitet, da det kan skabe ny
uforudsigelig og kvalitativ bedre værdi –
ikke at gøre borgeren til et passivt objekt
for en plan
At se værdien af gave-økonomien og ikke
kun se på penge økonomi

Seismografisk lederskab
Ledelse handler om at “se”
ressourcer alle steder her og nu og
om at se afvigelser som potentielle
muligheder for merværdi
Udgangspunktet er, at byer,
organisationer og mennesker er i
bevægelse. Derfor må lederskabet
være i bevægelse og se bevægelse.
Sættes kroppen i bevægelse
følelsesmæssigt og fysisk sættes
tanken også i bevægelse. Velfærd=
Bevægelses- Gyldne øjeblikke.
kompetence
Styringsteknologier bliver til
skabelsesskabelsesteknologier:
Æstetik, kunst, musik, aktiv lytning,
eller forholdemåder…
Er der noget der er nyt, er der ikke sat ord på
det før. =Mulighed for merværdi

Flere bundlinier
o
Byplanlægger
Viden om
opbygning af
uderum

o
Sundhedsmedarbejder

Kulturmedarbejder
Viden om
kulturelle
processer

Viden om
konkrete
uderumsaktiviteter

Natur

o

o

Velfærd = Mental
sundhed

o
Borgeren
Ukendt aktør

Viden om sig
selv/det lokale
område

Individuel: En oplevelse af en kvalitativ bedre
velfærd gennem naturaktiviteter (’at sætte sig
fri fra rigide forventningsstrukturer’)
Social: En lokal sammenhængskraft gennem
naturaktiviteter
Økonomisk: Det lokale urbane naturområde
bliver mere attraktivt gennem naturaktiviteter
Organisatorisk: Erfaringerne med at bruge
aktiviteter i naturen til at styrke det
tværfaglige arbejde kan bruges i forhold til
andre områder.
Naturen: Aktiviteterne skaber en bevidsthed
om naturen, der gør, at vi forholder os mere
bæredygtigt til den, og interagerer med den
frem for styre den.

Mental sundhed bliver forstået som det at færdes vel. Det bliver et verbum. Noget vi gør sammen.
At færdes vel betyder også, at vi skaber vejen imens vi går sammen.

Borgerinvolvering og samarbejde på
tværs
6)
Velfærdsnær
evaluering
der kan
skabe lyst
til at
deltage

1) Reformulér
problemet, så det deles
2) Kortlæg og
gro ressourcer
i pilotgruppe

3) Involvér flere
deltagere
5) Spred
gerne aktionerne
eller inviterer
flere med

4) Transformér formelle
møder til æstetiske møder i
naturen, der kan skabe lyst til at
være sammen. Skab oplevelser
af forbundenhed.
Er kvaliteten stærk nok – kan det
generere nye møder

1) Reformulér problemet, så alle bliver aktive deltagere og
ikke objekt for handlinger.
2) Kortlæg ressourcer: Tegn landkort over området og dets
aktuelle ressourcer
3) Involvér flere i processen, og inviter dem til også at tegne
deres landkort. Led efter potentielle, nye stier og
forbindelseslinjer.
4) Brug gerne æstetiske metoder til at forstærke den
sanselige oplevelse: Lav en Skovtur i stedet for et
informationsmøde.
5 Eksperimenter med prototyper: Få deltagerne til at skabe
en ny begivenhed og afprøv den! Spred aktiviteten: Inviterer
flere deltagere med til at skabe den nye begivenhed, og
inviter dem til at lægge deres ideer til.
6) Skab en inspirerende, velfærdsnær viden om de velfærdsstier, som I er ved at skabe gennem fotos, tegninger, essays
og lydoptagelser, der synliggør selve oplevelsen af
velfærden, og det at færdes vel (snap-log, tegninger og
kreativ skrivning).

