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” I beboerarbejdet – som drejer sig om 

sundhed – er udgangspunktet hverken sygdom, 
lidelse eller helbredelse. Udgangspunktet er det 
helt normale liv med helt almindelige ønsker og 
helt almindelig lyst til at gøre noget i 
fællesskab. Vi er nødt til at forstå det, og vi er 
nødt til at skelne mellem det og frivillighed og 
patientforeninger. Det kommer til kræve noget 
snak, for vi er ikke vant til at forstå den slags 
eller at skulle lave den form for skelnen. 

fra en af teksterne på de næste sider 
 
 
 

”Man kaster et reb op i luften og begynder at klatre 
Knud W. Jensen 
grundlægger af  

kunstmuseet Louisiana 
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Indledning 
 

En rapport er som regel det sidste punktum i et arbejde. Man har 

arbejdet, analyseret og skrevet. Med rapporten er det hele 

overstået.  

 

Dette er ikke en rapport.   

 

Det er snarere et afsæt. Der er ikke noget herfra-og-dertil i 

Korskærparken og Sønderparken. Der er hele tiden en begyndelse, 

som griber tilbage og fremad. En rapport har ofte et afsnit med 

anbefalinger. Jeg har ikke beskæftiget mig med anbefalinger. Der er 

heller ikke noget resumé.   

 

Hver gang, jeg tager hjem til Aarhus fra Fredericia, er det med ny 

inspiration, nye overraskelser, nye måder at se tingene på i bagagen. 

Det gælder, hvadenten jeg deltager i arrangementer med mange 

deltagere, møder eller samtaler på tomandshånd.    

 

På de følgende sider vil jeg beskrive noget af det, jeg uden forbehold 

bliver inviteret til at være en del af. Samtidig vil jeg sætte det ind i 

nogle forståelsesrammer, som jeg arbejder med, og jeg vil også give 

nogle bud på noget af det, der efter min mening er nødvendigt at 

gøre og tage stilling til. For at gøre det, må en kritisk vinkel komme til 

syne, og den har jeg ikke forsøgt at skjule.  

 

Helt bevidst har jeg ikke skrevet om nogen af de livshistorier, jeg hele 

tiden støder på i Korskærparken og Sønderparken. De fortælles 

bedst af dem, der ejer dem - hvis de vil. I min udgave ville historierne 

også bare blive billeder, der stivner, når man trykker på udløseren, 

og sådan er virkeligheden jo ikke. Livshistorierne udvikler sig hele 

tiden. 

 

Til gengæld har jeg skrevet om både stort og småt. For den 

uopmærksomme iagttager er der næsten ubetydelige ting, 

sommetider kun ord, som har stor betydning i beboerarbejdet. Der 

er omvendt også meget omtalte og tilsyneladende store dilemmaer, 

som i praksis er uden betydning. De er i mine skriverier blevet til en 

række brikker til et puslespil, et kalejdoskop, om man vil. Det 

betyder, at man kan læse der, hvor man gerne vil læse, og man kan 

springe de sider over, man ikke synes er værd at beskæftige sig med.  

 

01 
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Mine ambitioner er ikke, at det, jeg har skrevet, skal læses af så 

mange som muligt eller blive bemærket af aktuelle meningsdannere. 

 

De er meget større.  

 

Jeg ønsker, at de aktiviteter og initiativer, som beboerne i 

Korskærparken og Sønderparken løfter i flok, må slå rod i de 

tankegange, der får vægt i arbejdet med velfærd og sundhed.  De er i 

al deres stilfærdighed banebrydende og viser nye veje, hvor 

sundhedsarbejde virker, fordi det ikke er institutionaliseret. 

 

Jeg ønsker også, at jeg må lære så meget af arbejdet i Korskærparken 

og Sønderparken, at min indsigt må vokse, og jeg bliver bedre 

kvalificeret til opgaverne med offentlig innovation, platformsarbejde 

og sociale virksomheder. 

 

Mens jeg skrev, havde jeg den kommunale forvaltnings 

medarbejdere og ledere i tankerne. Men alle, der vil gøre sig 

ulejlighed med at læse, er velkomne! 

 

Beboernes arbejde med sundhed ser ud til at være et sundt arbejde. 

Måske er det selve arbejdet, der gør det sundt. Jeg er ikke i tvivl om, 

at beboernes arbejde og indsatsen fra 3 x Susanne (Susanne 

Andersen, Susanne Salling og Susanne Vangsgaard) indeholder et 

utal af læringsmuligheder. Jeg har prøvet at beskrive nogle få. Hver 

gang, jeg er i Fredericia, får jeg øje på nogle nye. Og der er mere end 

nok til alle.  

 

De er gratis for den, der lukker øjne og ører op. 

 

 

Jens Peter Jensen 

MidtLab 

 

August 2012 

 

P.S.  

Tekstafsnittene på de næste sider er nummereret. Gør mig en 

tjeneste: send mig en mail på Jens.Peter.Jensen@midtlab.dk med en 

liste med numrene på de fem afsnit i denne samling, som du mener, 

har størst relevans for dit arbejde med kommunale opgaver! 
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Hvorfor tale om platforme? 
 

 

’Platform’ var det ord der faldt os ind, da Geoff Mulgan (CEO hos den 

britiske innovationsfond NESTA - www.nesta.org.uk), og jeg i en 

fælles brainstorm for et par år siden prøvede at få fat på, hvad den 

offentlige sektors opgave vil være fremover - specielt i betragtning af 

at: 

         

- den offentlige sektor har store problemer med at leve op til de 

mål, den selv har sat 

- der er et politisk pres for at gøre mere for mindre 

- den offentlige sektors opgaver konstant udvikler sig i retning af 

mere differentiering 

- øvrige sektorer i samfundet i stigende grad deler overordnede 

målsætninger med den offentlige sektor. Det gælder først og 

fremmest civilsamfundet (den tredje sektor), men også store 

dele af den private sektor 

- den enkelte borger - eller grupper af borgere (communities) 

selv agerer på egne vegne eller på vegne af andre borgere 

- silotænkning præger alle sektorers arbejde - incl. den 

offentlige, den private og den tredje 

- bureaukratisering også præger sektorerne 

- der i stigende grad ser ud til at være en erkendelse af, at 

offentlige ydelser og kontinuerlige demokratiske processer er 

forbundne størrelser 

- der er meget snak om empowerment af borgere uden at der for 

alvor sker noget af betydning 

- der tales om ’det hele menneske’ mange steder i den offentlige 

sektor, uden at ’det hele menneske’ deltager i samtalen, og 

uden at det har indflydelse på daglig praksis 

- handling i den offentlige sektor aldrig kommer før ord, dvs. at 

man foregiver, at alt kan planlægges på forhånd 

- projektgørelsen af nye initiativer medfører en uoverkommelig 

distance til den daglige praksis – projekterne bliver til nye, 

midlertidige siloer, der ikke har forbindelse til rutiner 

- den offentlige sektor tilsyneladende har svært ved at forlade 

traditionsbaseret praksis, selv når eksperimenter viser nye og 

bedre veje 

  

Vi satte os for at finde steder og initiativer, hvor folk helhjertet lykkes 

med at arbejde udover alle disse barrierer. Hvem åbner dem? 

02 
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Hvordan gør de det? Hvordan rammer de en fælles tankegang? 

Opstår det fælles undervejs eller er det der allerede? Hvilke blinde 

vinkler har vi, som vi skal åbne for at se nye perspektiver? 

 

Mange flere spørgsmål meldte sig. Vi søgte svar og flere spørgsmål 

med en overbevisning om, at vi ikke skulle jagte sjældenheder, for 

der måtte være talrige eksempler. Det var kun et spørgsmål om at 

lukke øjne og ører op.  

 

Samtidig var vi klar over, at eksemplerne kun ville være synlige, hvis 

vi involverede os i dem. Vi er nødt til – og ønsker - at indgå i 

arbejdet, for ellers får vi ikke øje på noget af interesse. Den 

erkendelse er blevet bekræftet adskillige gange. 
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Hvad kan platforme være? 
 

 

Man skal ikke arbejde længe med offentligt sundhedsarbejde og 

socialt arbejde, før nogle centrale spørgsmål dukker op. De 

spørgsmål, som satte os i gang med platformsbegrebet, var blandt 

andre: 

 

• Hvorfor i alverden taler den offentlige sektor om ’inddragelse 

af borgere’ eller for den sags skyld om ’medinddragelse af 

borgere’, når der er tale om borgernes eget liv? 

• Hvorfor sætter den offentlige sektors repræsentanter sig for 

det meste for bordenden, når det er borgerens liv og 

interesser, det gælder?  

• Hvorfor overser medarbejderne i stat, region og kommune 

jævnligt forhold, som har betydning for borgeren, bare fordi 

disse forhold ikke giver medarbejderne mulighed for at udøve 

deres fag og faglige autoritet? 

  

Kunne man ikke forestille sig, at det kunne være anderledes – altså, 

at offentlige medarbejdere arbejder ud fra en tankegang, der er 

mere ydmyg, mere nysgerrig, mindre fokuseret på egne ydelser som 

løsninger?  

 

Det kan man selvfølgelig godt. Men vi brugte spørgsmålene som 

udgangspunkt, for vi søgte efter steder, hvor den offentlige sektor: 

 

• finder plads som den faktor, der kvalificeret og effektivt 

etablerer et rum/en platform, hvor mange kræfter i 

samfundet træder til på en naturlig måde og viser nye veje 

for løsninger, som den offentlige sektor aldrig på egen hånd 

ville kunne identificere endsige udføre. 

• ikke er helt og totalt fokuseret på kvaliteten af egne ydelser, 

men på resultater.  

• optræder nysgerrigt og risikovilligt i forhold til egen rolle i 

fællesskab med andre samfundsressourcer 

• åbent og interesseret opsøger læringspunkter for sig selv og 

borgere i velfærdsudvikling 

 

Sundhedsarbejdet i Korskærparken og Sønderparken er i min 

opfattelse et rigtig godt eksempel. Her bliver det også synligt, at 

arbejde med fastlagte koncepter ikke er muligt, for tingene udvikler 

03 
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sig konstant. Ringe spredes i vandet tilsyneladende af sig selv. 

Deltagelse i aktiviteter skaber nye aktiviteter. Det er ikke særlig 

komplekst (et ellers yndet ord i offentlig forvaltning) eller bundet til 

særlige teorier. Det er helt enkelt at forstå, når man er involveret. 

 

Ligeså enkelt – men måske angstprovokerende for en traditionel 

offentlig tankegang – er det, at arbejdet kun fungerer, hvis man 

accepterer, at: 

 

• Det tager tid at nå til det punkt, hvor ringene begynder at 

spredes næsten af sig selv 

• Det ikke drejer sig om detaljeret planlægning men om 

ubetinget ’commitment’ 

 

”Har vi råd til det?”, kunne man spørge. For dem, der er involveret 

i platformsarbejdet, vender spørgsmålet anderledes: ”Har vi råd til at 

spare på den måde, vi plejer at spare på?” eller ”Hvor mange penge 

spilder vi på at spare ved hurtige sving med sparekniven?” 

 

De eksempler på platformsarbejde, jeg har set indtil nu, viser nogle 

fælles træk: 

 

• Bæredygtighed (altså at noget kan bære sig selv) er den 

erklærede eller usagte målsætning 

• Arbejdet foregår på kanten af den offentlige sektor og på 

kanterne af de offentlige siloer 

• Der er nye former for risikovurdering, til eksempel: den 

største risiko er at fortsætte som vi plejer 

 

Når jeg spørger folk, der er involveret i platformsarbejde, hvad de 

selv kalder arbejdet, får jeg svar som: 

 

• Det ligner en basar, hvor alt muligt forskelligt mødes, og hvor 

folk tilbyder det, de kan 

• Det er et værksted, som fungerer i døgndrift, og som 

producerer til fælles gavn. 

• Det er en affyringsrampe, hvor ting opstår og bliver skudt af, 

så man kan se, om de kan bruges. 

• Det er en rangerbanegård, hvor vi rykker rundt med tingene 

og sætter dem sammen på en anden måde, så de kører bedre 

og når frem i tide.
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Et eksempel: 

Den britiske organisation Fab Pad hjælper unge 

hjemløse med at få en fast bolig. En evaluering 

foretaget af regeringens ”Office of the Third Sector” 

viser, at for hver £ 1, regeringen investerer i Fab Pad’s 

arbejde, hentes der £ 8,38 i besparelser på 

omkostninger i sundhedsvæsenet, på fald i udgifter til 

socialt arbejde og på nedgang i tilbagevenden til 

hjemløshed. 

 

Er der en økonom til stede? 
 

 

Vi har et forskruet forhold til økonomi i den offentlige sektor. Det 

er som om faget halter år efter den øvrige udvikling. Når det går 

godt, dvs. når der er rigtig gode takter i samarbejdet mellem 

fagprofessionelle og borgere, taler vi ikke om økonomi. I den 

sammenhæng er det nærmest et fy-ord.  Når det går skidt, dvs. når vi 

igen skal spare, og når den offentlige sektor svigter, så taler vi en hel 

masse om økonomi. ”Det er da også for galt!” siger vi, når medierne 

kaster sig over spild af ressourcer på hospitaler og den manglende 

koordinering af regionale og kommunale indsatser. Det er det også, 

men vi ved helt basalt ikke, hvad vi snakker om. Vi kan ikke 

gennemskue tal eller lave vores egne kvalificerede vurderinger.  

 

Det må vi ændre på. Vi er nødt til at kunne snakke økonomi, også 

når det gælder sunde offentlige engagementer som 

sundhedsarbejdet i Korskærparken og Sønderparken.  

 

Sundhedsprojektet i de to boligområder har et årligt budget på  

 

Kr. 1,3 mio. 

 

incl. lønninger og husleje til lejligheden Ullerupdalvej 41. Det må 

siges at være et beskedent beløb. En gang i mellem laver jeg lidt 

hovedregning for mig selv i toget hjem fra Fredericia: Hvor mange 

udgifter spares på sundhedsbudgetter i kommune og region på 

grund af sundhedsprojektets tilstedeværelse? Jeg kommer ikke frem 

til et konkret tal, for så mange data har jeg heller ikke at arbejde 

med. Men en simpel hovedregning giver mig en sikker fornemmelse 

af, at sundhedsprojektet er en rigtig god forretning! Jeg vover uden 

at tøve et hurtigt overslag, som fortæller, at projektet sparer sig selv 

hjem nogle gange på et år. Jeg vil gerne modsiges, hvis der er nogen, 

der har mere kvalificerede bud på økonomien.  
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Professor Ove Kaj Pedersen fra CBS deltager i mange debatter om 

samfundsudvikling i de danske medier. Han er god til at formidle og 

kan sætte gang i interessante debatter. I 2011 udgav han bogen 

”Konkurrencestaten”. Her bruger han begrebet ’økonomisme’ med 

følgende forklaring: 

 
”Vi er gået fra idealet om et deltagerdemokrati til et 

markedsdemokrati, hvor borgeren er forvandlet fra deltager til 

’bruger’ og ’kunde’… Reformer er tidligere blevet begrundet 

med demokrati, lighed og forestillinger om det gode samfund. 

Men nu begrundes de ofte med effektivitet og 

konkurrenceevne.” 

 

Jeg tror, han har ret. Jeg er også enig i hans vurdering et andet sted 

i bogen, hvor han argumenterer for at der, hvad økonomisme angår, 

ikke er den store forskel på højre og venstre side i det politiske 

spektrum. Med andre ord: Vi skal ikke bilde os selv ind, at 

’økonomisme’ og den noget støvede og tøvende holdning hos 

økonomerne overfor helt nye problemstillinger i sundhedsvæsenet 

har noget med partipolitik at gøre. Den undskyldning har 

forvaltningerne ikke at læne sig op ad. 

 

 

 

Så efterlysningen i overskriften er alvorligt ment. Det er samtidig 

en invitation til et samarbejde, hvor innovationsarbejdet følges op af 

et tilsvarende arbejde på økonomisiden.  
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24/7 – eller faste arbejdstider? 

 

 

På Slagelse Sygehus ville de i første omgang ikke kunne få armene 

ned igen i begejstring over sundhedsprojektet i Korskærparken og 

Sønderparken. Her klager afdelingsledelsen på ortogeriatrisk afdeling 

over tilrettelæggelsen af arbejdet hos fem sjællandske kommuner. 

”Vi arbejder syv dage om ugen, men kommunerne har en fem-dages 

uge!”, som afdelingssygeplejersken siger det.  

 

Måske ville hun alligevel kunne få armene ned igen, hvis hun 

vidste, at sundhedsprojektet ikke kun praktiserer en slags syv-dages 

uge, men også kører med flydende arbejdstid i løbet af sådan en uge. 

Det er ikke sikkert, at hun havde lyst til at byde sine medarbejdere 

det. 

 

Og det er der vel ikke nogen, der har lyst til? Men sådan kan 

betingelserne være, i hvert fald i perioder. Hvornår er ikke til at vide, 

og enhver form for planlægning kan smuldre på et øjeblik. 

 

Men er det nu også nødvendigt? Svaret er entydigt et JA! – det er 

det nødt til at være, for sygeplejerskerne vurderer i situationen, 

hvornår og hvorfor det er nødvendigt, og deres vurdering er den 

eneste, der tæller. Her er der tale om selvledelse i fuld udfoldelse, og 

personaleadministrative systemer må klare det besvær, det kunne 

give. 

 

I ledelseskredse taler man om incitamenter på en lidt underlig 

måde, som står i stærk kontrast til troen på, at det er 

medarbejdernes såkaldte ’ejerskab’ til opgaven, der giver den gode 

løsning. Men i sundhedsprojektet kan centralt fastlagte incitamenter 

ikke bruges. Karriereløft giver ikke mening som ambition. Frihed til 

selv at tilrettelægge opgaven og definere opgaven er det eneste 

incitament, der kan komme på tale – men den frihed er jo samtidig 

en betingelse for at opgaven kan løses… 

 

Der er også nogle, der taler om, at vi skal genopfinde kaldet, at vi 

skal støtte dem, der ser arbejdet som et kald. Jeg tror ikke meget på 

kaldet som drivkraft. Det har for stærkt et skær af at være udset til 

opgaven. Eller indeholder en stærk trang til at hjælpe andre.  
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Jeg tror mere på, at drivkraften er en sund interesse i at se, hvor 

faget kan bære hen, når man bruger det som afsæt for at finde 

mening med det – et stort personligt ønske om at være til gavn, 

gerne på steder, hvor andre giver op. Faget bliver til personen, og 

omvendt.  

 

Når den drivkraft sættes fri, må overenskomster, 

arbejdsstandarder og HR-afdelinger følge trop og finde ordninger, 

der passer til den praksis, der udøves. For ledere drejer det sig om at 

tage mod til sig og slippe medarbejderne fri – kropsnær styring og 

kontrol har sjældent befundet sig godt i selskab med ildsjæle.  
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Midlertidig udgift 
eller investering? 

 
Der sker ikke noget ved at betragte udgifterne til sundhedsprojektet 

som en midlertidig udgift eller en bevilling – ingenting, faktisk - slet 

ingenting… 

 

Meget mere spændende er det, hvis udgifterne bliver set som en 

investering. Så kan vi se det som et bidrag til udvikling af en ny 

offentlig forretningsmodel.  

 

I den sammenhæng betyder det ikke noget, hvor stort beløbet er. 

Det interessante er, som ved enhver anden investering: 

 

• hvad investeringen bliver brugt til  

• hvilken form for udvikling den giver anledning til 

• hvilket udbytte den løbende kommer til at give 

• hvilke øvrige investeringer den tiltrækker 

• m.v. 

 

 Den indledende investering er allerede foretaget. Men hvordan kan 

andre investere? Der er forskellige svar, men det mest enkle er: ved 

at deltage med sit eget arbejdsområde. Det betyder, at folk, der har 

med ældreomsorg at gøre, investerer ved at indgå med egne 

kræfter. Det samme gælder andre forvaltningsområder – og det 

gælder også beboerne i områderne. Så jo mere, beboerne indgår, 

desto større investering, desto flere ressourcer er der at gøre godt 

med.  

 

En kommune er jo ikke en forretning! Nej, men perspektivet kan 

alligevel anvendes og kan bruges til at åbne for nye perspektiver. Det 

usunde i det mest almindelige projektperspektiv er, at man slider og 

slæber for at skaffe ressourcer til veje og bruger tiden på at forbruge 

dem. Når der ikke er flere, er det hele slut. Investeringsperspektivet 

er længere og mere inddragende.  

 

I investeringsperspektivet kan man bruge flere synsvinkler. Man taler 

om cradle-to-cradle økonomi, om cirkulær økonomi i stedet for 

lineær økonomi. Principperne herfra kan bruges i sundhedsprojektet: 

 

• Brug energi fra vedvarende kilder 

• Byg modstandskraft op gennem diversitet 

06 



 18  

• Betragt spild som en ressource 

• Gør forbrugere til en del af produktionssystemet 

• Reducér materialeforbruget 

 
Det kan der udvikles meget mere på, og investeringsperspektivet og cradle-

to-cradle økonomi er ikke kun foreholdt det arbejde, der går til at 

producere varer.  
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Kan sundhedsarbejdet  
være en virksomhed? 

 
Hvad nu, hvis nogen skulle betale for sygeplejerskernes indsats? 

Eller at nogen skulle betale for borgernes indsats?  

 

Beboerne i Korskærparken ynder at sige, at sygeplejerskernes 

arbejde ikke er kommunalt. Dermed mener de naturligvis, at 

arbejdet er for godt til at være kommunalt. Det er både en kritik af 

traditionelle kommunale systemer og en glæde over at være en del 

af noget, der fungerer med energi og fleksibilitet. 

 

Men – hvad nu, hvis det passede, at sundhedsarbejdet ikke er 

kommunalt? At det i stedet for havde sin basis på kanten af det 

kommunale – at det var en non-profit virksomhed? 

 

Jeg kan sagtens forestille mig, at det kunne blive tilfældet. Jeg vil 

forsøge at få fat på, hvad det kunne indebære: 

 

• Det er allerede lidt på vej, for flere beboere er ansat på deltid 

i projektet – er det en linje, der skal forfølges og udvides, eller 

er der tale om undtagelser? Hvis beboere ansættes til at drive 

værket, kunne man spørge om, hvem arbejdsgiveren skal 

være? I længden er det uholdbart, at kommunen er 

arbejdsgiver. I et selvorganiseret beboerarbejde er 

kommunen ikke troværdig som arbejdsgiver. Der må en 

anden og måske ny virksomhedsform til. 

 

• Jeg mener, at sundhedsprojektet i Korskærparken og 

Sønderparken arbejder på et princip om at sikre 

bæredygtighed i beboernes og boligkvarterernes liv og 

dagligdag. Men er sundhedsprojektet selv bæredygtigt? Jeg 

har flere gange talt for, at man skulle ophæve det som 

projekt og i stedet for erklære, at der er tale om ny praksis. 

Men hvad vil det betyde?  

 

• Når vi taler om bæredygtighed, må vi mene, at noget er i 

stand til at bære sig selv. Hvad er mest bæredygtigt: en 

byrådsbeslutning i krisetider eller en socialøkonomisk 

virksomhed? Et så vigtigt beboerdrevet arbejde som det, der 

foregår i de to boligområder i Fredericia, er vel ikke tjent med 

at være afhængigt af skiftende opfattelser i byrådet? Det 
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kunne være mere stabilt og mere i tråd med ’stol på egne 

kræfter’ ånden i boligområderne, at arbejdet kom til at bære 

sig selv i en virksomhedsform – at det blev gjort til politikfrit 

område. 

 

• Vi er nødt til at bygge bro mellem sundhedsarbejde og 

økonomi på nye måder. I dag består broen i, at 

sundhedsarbejdet er en omkostning. Men når vi ser på 

resultaterne af sundhedsarbejdet i de to boligområder, kunne 

det være lige så relevant at tale om indtægter. Det kræver 

ganske vist et nyt syn på økonomisammenhænge, men det 

burde kunne lade sig gøre. Der er erfaringer at hente i 

udlandet, som er værd at lytte til. I England arbejdes der 

blandt andet med såkaldte Social Impact Bonds, som er 

investering mod forventede resultater. Et eksempel: En 

selvorganiseret gruppe har påtaget sig at få rehabilitering af 

fængselsindsatte til at fungere bedre. De bliver målt på, om 

de indsatte får nye domme eller kan starte et nyt liv uden 

kriminalitet. Noget lignende overvejer man at gøre prøve 

indenfor sundhedsvæsenet. 

 

• Ved at bruge en virksomhedsform, vil det blive tydeligt for 

alle og enhver, at sundhedsarbejdet ikke er et isoleret 

eksperiment, en legeplads for de dristige, men et værdifuldt 

skridt ud i en ny praksis. Sundhedsarbejdet leverer rent 

faktisk ind i daglig praksis. Enhver virksomhed skal levere 

samtidig med, at den eksperimentere – det gælder også for 

sundhedsarbejdet i virksomhedsform. Det vil være en af flere 

måder at tage skridtet fra projekt til ny praksis. 

 

• En ofte overset egenskab ved en socialøkonomisk virksomhed 

er, at den ikke skal beskæftige sig med lange idéskabende og 

idévurderende processer. Den skal ikke arbejde med 

spørgsmål som: ”Hvilke ideer har du, som vi kan vurdere og 

analysere?”. Den er nødt til at arbejde på en anden måde, og 

må spørge: ”Hvilke planer har du eller kan du udvikle, som vi 

kan sætte i gang?” Sådan foregår meget af beboerarbejdet i 

Korskærparken allerede nu. 

 

• Sundhedsarbejdet i de to boligområder har et 

frivillighedsbegreb, der ikke er særlig tydeligt. I det fortsatte 

arbejde vil der være behov for at tegne konturerne af 

frivillighed meget skarpere op. Offentlige virksomheder og 

myndigheder trænger til at se forskelligheden i frivilligt 

arbejde. Frivilligt arbejde kan ikke skæres over en kam. Vi har 
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allerede nu en hel vifte af forskellige former for frivillighed. 

Og den bliver hele tiden bredere. Man beslutter sig ikke for at 

være frivillig, men for at deltage og indgå i fællesskaber. 

Nogle steder ender det frivillige arbejde med at de frivillige 

etablerer en non-profit virksomhed for at kunne håndtere 

arbejdet bedre – og viften af forskellige former for non-profit 

virksomheder er lige så bred som frivillighedsviften. 

 

I Danmark er vi til en vis grad på ukendt grund, når det gælder non-

profit virksomheder, der arbejder med fokus på sundhedsområdet 

og socialområdet. Nogle vil mene, at vi allerede har Red Barnet, 

Kræftens Bekæmpelse, Blå Kors og mange andre NGOer på feltet.  

 

Men – og det er vigtigt – her er der ikke tale om hjælpearbejde! 

Det er noget helt andet end NGO-arbejde, når folk laver en direkte 

kobling mellem egne livsvilkår og sundhedsarbejde i samarbejde 

med andre. Det er også noget helt andet end det 

patientforeningsarbejde, som det foregår i SIND og Hjerteforeningen 

(de er bare eksempler, der er utallige andre). I beboerarbejdet – som 

drejer sig om sundhed – er udgangspunktet ikke sygdom og lidelse.  

 

Udgangspunktet er det helt normale liv med helt almindelige 

ønsker og helt almindelig lyst til at gøre noget i fællesskab. Vi er nødt 

til at forstå det og vi er nødt til at skelne mellem det og frivillighed og 

patientforeninger. Det kommer til kræve noget snak, for vi er ikke 

vant til at forstå den slags eller at skulle lave den form for skelnen. 
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Der er kolleger,  
men ingen brugere 

 

Da jeg første gang hørte Susanne Andersen sige, at beboerne i 

Korskærparken er hendes kolleger i sundhedsarbejdet, var det som 

om noget faldt på plads. Samtidig begyndte jeg at forstå, at den 

kollegiale relation udelukker, at der kan være tale om brugere. Og 

hvis der ikke er brugere, er der heller ikke leverandører. 

 

Den kollegiale relation kan godt foldes ud, i hvert fald som den 

kendes fra de arbejdsorganisationer i almindelighed: 

 

• Der er tale om et arbejdsfællesskab 

• Arbejdet foregår på lige fod 

• Sommetider går det godt, sommetider ikke 

• Der er en indbyrdes afhængighed 

• Det er ikke personlige bekendtskaber, men man 

har tættere forhold til nogle end til andre 

• Kollegaskabet er ikke selvvalgt. Det er altså ikke 

frivilligt. Men udbyttet bestemmes af begge 

parters velvillighed og måder at samstemme 

arbejdsindsats på 

• Der arbejdes med et fælles værdisæt, men ud fra 

forskellige baggrunde, motivationer og 

kompetencer 

• Personligheder, vaner og præferencer bliver 

tydelige og får betydning for arbejdet 

• Arbejdsfællesskabet er som udgangspunkt ikke 

selvvalgt. Det er et arbejdsvilkår 

• Der udvikler sig med tiden et dybere kendskab til 

personlige arbejdsmetoder. Man lærer hinandens 

tankegang at kende og får en dybere respekt for 

forskellige måder at håndtere tingene på 

• Der er fælles oplevelser og erfaringer, som kan 

gøre det lettere, men også mere komplekst, at 

arbejde sammen 

• Et kollegaskab kan have stor betydning for den 

enkelte, uden at nogen kan gøre rede for 

betydningen – man kan som kollega være glad for 

at være en del af et kollegaskab uden at kunne 

formulere, hvorfor man er det 
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Selv om der er tale om en liste, der er taget fra arbejdslivet, 

hvor alle får løn for at komme og yde en indsats, kan den 

sagtens bruges til at beskrive den relation, der er mellem 

medarbejdere og beboere i sundhedsprojektet.  

 

Man kunne også bruge sammenligningen som et første skridt 

til at tænke om sundhedsprojektet i virksomhedsbaner. En 

virksomhed er ikke nødvendigvis et foretagende, hvor der 

udbetales løn. Så sammenligningen holder, uanset løn eller 

andre økonomiske mellemværender. Vi har brug for at lære at 

arbejde med virksomheder, der ikke ser ud som de traditionelle, 

profitbaserede forretninger. Der er brug for at udvikle 

virksomhedsmodeller i den forstand, at vi bliver i stand til at 

kunne beskrive, hvad vi gør, hvordan vi gør det, og hvad vi vil 

med det, vi gør. 

 

Tilbage til kollega-betegnelsen: Hvis de folk, som tidligere blev 

kaldt for brugere, nu er blevet til kolleger, så er der vel ikke 

brugere tilbage? Sikke en lettelse, hvis man kunne slippe for at 

tale om brugere og brugeres behov!  (Lidt drilagtigt kunne man 

nu også hævde, at kommunen er blevet til bruger – for 

beboerne leverer jo ydelser…) 

 

Når kolleger arbejder sammen, gør de det på lige fod. Når 

brugere arbejder sammen med leverandører af ydelser, er 

forholdet asymmetrisk. Den ene part, leverandøren, er den 

faglige ekspert, der ved, hvad der skal ydes – ydelsen skal 

udvikles af leverandøren, den skal sælges, den skal 

kvalitetssikres, og der skal være garantier.  

 

Når kolleger arbejder sammen, er der tale om et fælles 

arbejde, både når der skal udvikles, når der skal kvalitetssikres 

og når der skal udstedes garantier. Og salgsarbejdet bliver til en 

unødvendig omkostning. 

 

Der må været noget at hente for en kommune ved at indgå 

samarbejde med borgerne på kollega-basis – der må være nogle 

betydelige ressourceomkostninger, der ikke længere er behov 

for! 
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Med fagligheden i baglommen 

 

Jeg har lånt udtrykket fra sygeplejerskerne i Korskærparken og 

Sønderparken. Jo mere, jeg tænker over det, jo mere har jeg lyst til 

at beholde det og bruge det. 

 

Det har ellers været på mode at erklære fagligheden som barriere 

for innovation. Jeg tvivler på, at påstanden holder vand. Jeg tror 

mere på, at fagligheden er god at have, hvis man bliver så dygtig til 

sit fag, at man kan have den i baglommen. Jeg tror også på, at 

fagligheden kan udvikle sig, mens den ligger i baglommen. 

 

I 2009 udkom sociologen Richard Sennett’s bog ”Håndværkeren” 

på dansk. Han taler om, at det tager oceaner af tid for en murer, en 

musiker eller en forsker at lære at beherske sit fag. 10.000 timer er i 

underkanten, siger han. Men udviklingen stopper ikke med 

beherskelsen. ´Den faglige kunnen bliver ved med at være et 

startpunkt for ny udvikling. Sennett har en stærk pointe, når han 

viser, at der i praksis ikke er forskel på intellektuelt niveau mellem 

akademikeren og den trænede håndværker. Begge reflekterer hele 

tiden over arbejdet. De gør det bare på forskellige måder. Krop og 

hoved hænger sammen for håndværkeren. 

 

En anden pointe er, at ”håndværket fungerer frigørende, fordi 

håndværket sætter målestokken for arbejdet uden for sig selv”.  

 

Det kræver måske en forklaring. En håndværker frembringer nogle 

konkrete resultater: en stol, en elinstallation eller en klassisk 

koncert. Det er resultatet, der tæller – det er frigørende, for når den 

målestik gælder, er der ikke nogen konkurrence med andre 

håndværkere. 

 

Sennett har også en advarsel til arbejdspladser, hvor faglighed 

spiller en stor rolle i sproget mellem lederen og medarbejderne, fordi 

lederen gerne vil være coach for medarbejderne. Her bliver ’den 

rigtige måde at gøre tingene på’ til autoriteten. Her bestemmer den 

overordnede, hvad der er bedst at gøre.  

 

Det er min opfattelse, at der i sygeplejerskernes arbejde i 

Korskærparken og Sønderparken er mange af håndværkerens fine og 

møjsommeligt opbyggede kvaliteter. Som i Sennett’s beskrivelse af 

håndværket har de en resultatorientering, en stor respekt for 
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materialet og en søgen efter andre, der på deres egne måder kan 

bidrage til fælles resultater – og så er der refleksion over arbejdet, så 

man kan blive helt stakåndet! 

 

De har høje standardkrav til deres eget arbejde. Det betyder ikke, 

at de har faste opfattelser af, hvad ’den rigtige måde at gøre tingene 

på’ kunne være. Som det er tilfældet med håndværkeren, er det 

resultaterne – og dermed udbyttet - der tæller. 

 

Jeg har svært ved at forestille mig, at sygeplejerskerne kunne have 

bevæget sig ud over sundhedsfagligheden, hvis de ikke havde haft 

den med stort overskud. ’Fagligheden i baglommen’ er på den måde 

en meget præcis beskrivelse. Man skal have en faglighed for at 

kunne gå ud over den. Det kunne være mange forskellige fagligheder 

og ikke nødvendigvis en sundhedsprofessionel.  

 

Når ringene bredes til andre områder – arbejdsområder eller 

byområder – kan jeg godt forestille mig, at folk med andre 

fagligheder i baglommen kan frembringe lige så gode resultater, bare 

på en anden måde, forstås. 
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Projekters ulidelige selvoptagethed 

 

Der kommer et tidspunkt i ethvert projekts liv, hvor… 

 

Jeg har flere gange talt for, at sundhedsarbejdet i Korskærparken 

og Sønderparken er bedst tjent med at få dets status som projekt 

ophævet. 

 

Det er selvfølgelig ment som en kompliment til sundhedsarbejdet. 

Der er frembragt bemærkelsesværdige resultater, og fremtiden ser 

lovende ud – så netop derfor må det være på tide at gøre noget. 

 

I virkeligheden er beboerarbejdet allerede ved at ophæve 

sundhedsarbejdets projektstatus, fordi de tager sagerne i egen hånd. 

Man skal huske, at beboernes aktiviteter jo ikke er – og ikke kan 

være - en del af det kommunale projekt. 

 

Projekter har en indbygget tendens til at fokusere på sig selv: 

 

• Har vi opnået det, vi ville? 

• Går tingene i den retning, som vi ønskede? 

• Er der noget, der står i vejen for os? 

• Har vi styr på vores aktiviteter? 

• og så videre…  

 

Der er en risiko for, at projektets selvoptagethed får det til at 

lave sin egen silo. Det kan være sat i verden for at gå på tværs af 

offentlige siloer, men laver i al ubemærkethed sin egen. Det laver 

grænser mod omverdenen og koncentrerer sig om sit eget liv. 

 

Derfor er det alfa og omega for et projekt som sundhedsarbejdet 

i Korskærparken og Sønderparken, at det hele tiden bryder de 

grænser ned, som det selv har lavet. Beboerne er allerede godt i 

gang – det sker på de indre linjer i foreningsarbejdet, og det sker 

udadtil, når de foreslår, at de skal være ambassadører i kontakten 

til andre boligområder i Fredericia. På beboersiden opbrydes 

projektets grænser ligeså snart de begynder at spørge, om det er 

et kommunalt projekt eller et beboerprojekt? 

 

Ligeså vigtigt er det, at kommunen også bryder grænser ned. 

Kommunen skal ikke bryde beboernes grænser ned, den opgave 
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tager de selv. Kommunen skal bryde sine egne grænser ned. Det 

gælder på flere fronter: 

 

• i forhold til andre sagsområder i det kommunale 

områderegister. Det kunne være jobformidling, pleje og 

omsorg, skoler og meget mere 

• i forhold til andre medarbejdere på sundhedsområdet 

• i forhold til sagsbehandling mellem forvaltningsgrupper på 

rådhuset 

• i forhold til måden at håndtere projekter på. Det er vigtigt, 

at man tøjler sin planlægnings- og styringsiver. En god 

øvelse er at sætte sig tungt på sine hænder og være 

imødekommende overfor det, der vil komme – som for det 

meste vil være uforudsigeligt  

 

På en måde kommer det til at dreje sig om at komme foran 

projektet. Det er risikostyring, for man forhindrer projektet i at 

blive en silo - en sæbeboble der er udsat for vejr og vind - ved hele 

tiden at flytte projektets nye værdifulde viden og erfaring over i 

praksis andre steder. 
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Langsom handlekraft og 
en anden slags beslutninger 

 
Sundhedsarbejdet i Korskærparken og Sønderparken er som en 

dåseåbner til en konservesdåse, hvor mange vigtige spørgsmål har 

været gemt og nu dukker op. 

 

Et af de spørgsmål, der ser dagens lys, er: 

 

Hvad er det at være handlekraftig? 

 

Der er en tradition for, at ledelse viser handlekraft ved at træffe 

hurtige beslutninger. Den er en måde at vise omverdenen på, at man 

påtager sig et ansvar og tager sin opgave alvorligt. Men i 

sundhedsarbejdet i de to boligområder står det tydeligt frem, at man 

kun kan finde ud af, hvad opgaven er ved at tage forholdet til 

personer alvorligt. 

 

Når man opdager det, bliver handlekraft til noget andet. Det er 

ikke længere et spørgsmål om at kunne træffe beslutninger på tid. 

Handlekraft bliver en sag om at ville involvere sig med andre og at 

lade opgaven stå åben, indtil den viser sig gennem samarbejdet.  

 

Beboerne er blevet spurgt om, hvad kommunen efter deres 

mening skal gøre. Hvilke barrierer skal fjernes? Hvad skal der til, for 

at sundhedsarbejdet kan udvikle sig videre? Svar på de to spørgsmål 

og mange flere kommer i en lind strøm.  

 

Men det er jo ikke gjort med det. Hvis snakken stoppede der; hvis 

de kommunale medarbejdere hastede tilbage til rådhuset for at 

diskutere, hvilke svar, der var vigtigst at arbejde videre med; og hvis 

de derefter gik i gang med at finde overkommelige løsninger på de 

vigtige svar – så var vi ikke kommet et skridt videre! Så var snakken 

bare en af de velkendte spørgeundersøgelser, der giver stof til 

forvaltningsarbejde.  

 

Snakken skal fortsætte, hvis der skal være mening med galskaben. 

Beboernes svar er jo ikke oplæg til kommunale løsninger. De er 

oplæg til samtale og samarbejde. Løsninger er en del af det 

samarbejde, og det er handlekraftig ledelse at indgå i det 

11 



 29  

samarbejde. Det er også handlekraftig ledelse at opdage, at andre 

parter end de kommunale – måske beboerne selv – er de bedste til 

at gøre noget ved det, som beboerne har peget på som vigtige 

emner at tage fat på. Det er også handlekraftig ledelse at finde ud af, 

at kernen i sagerne er en anden end den, som beboerne troede, at 

den var - og en anden end den, kommunen troede den var.  

 

Spørgsmålet om handlekraft kalder et andet spørgsmål frem fra 

konservesdåsen: 

 

Hvilke beslutninger er de vigtigste i sundhedsarbejdet? 

 

Der er selvfølgelig en masse forskellige slags beslutninger. Når det 

drejer sig om sundhedsarbejdet, er det specielt to slags beslutninger, 

der falder i øjnene: 

 

1. Handlingsanvisende beslutninger 

2. Ressourceskabende beslutninger 

 

Den første type er den vi kender mest til i det arbejde, vi laver til 

daglig i offentlige organisationer. Det er beslutninger, der bliver til 

efter en skabelon, som ser sådan ud: 

 

”Hvad er problemet?” 

”For hvem, hvornår og hvordan er der et problem?” 

”Hvad kan vi gøre for at gøre problemet mindre eller fjerne det?” 

”Hvilken løsning kan vi stå ved og har vi råd til?” 

”Hvem har bolden?” 

”Så er det til en side – næste!”  

 

Den anden type beslutninger kan ikke sættes på formel på samme 

måde. Der er ikke en fastlagt proces, der fører frem til dem. Men det 

er den type, beboerarbejdet bruger mest. Man kan kende den på, at 

beslutningerne: 

 

• Ikke er fokuseret på løsninger 

• Bruges til at mobilisere ressourcer – hvis de ikke er der, 

kommer arbejdet ikke videre 

• Lader løsninger opstå hos ressourcerne, dvs. de personer, 

der tager sig af arbejdet 

• Ændrer sig i takt med arbejdets udvikling 

 

I beboerarbejdet har man ikke truffet et valg mellem forskellige 

slags beslutninger. Når man bruger den anden type beslutninger, 

skyldes det, at det er den mest naturlige i den type arbejde – mens 
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den første type beslutninger ikke giver de resultater, som giver mod 

på at fortsætte arbejdet. 

 

 

Nu skal man ikke tro, at beboerarbejdet har de ’bløde’ 

beslutningsprocesser, mens den offentlige sektor står med de 

’hårde’ beslutninger.  

 

I beboerarbejdet og foreningsarbejdet kan beslutningsprocesser 

ligne og være ligeså krævende som dem, en selvstændig iværksætter 

skal leve med. I den korte udgave kan processen se sådan ud: 

 

”Hvad er din plan?” 

”Har du fundet nogen, der vil støtte dig og gøre arbejdet?” 

”Hvad synes du, vi skal gøre?” 

”Har vi overskud til det?” 

”Kommer du tilbage med et nyt forslag?” 

 

Når man samarbejder på tværs af grupper, foreninger og 

organisationer, som bruger forskellige typer af beslutninger i det 

daglige arbejde, kan der opstå misforståelser og konflikter. Det 

nytter ikke at prøve på at få alle deltagere til at arbejde med den 

samme type beslutninger. Der er i stedet for brug for en forståelse 

for de forskellige arbejdsforhold, der gælder for deltagerne. Og den 

forståelse kan det sagtens tage tid at opnå. 

 

At kunne foregribe konflikter er også en slags handlekraft, som 

kræver øvelse og en særlig indlevelseskraft. Den handlekraft er vigtig 

i det tværgående arbejde. Den kommer tydeligt til udtryk i 

sygeplejerskernes arbejde i Korskærparken og Sønderparken, og den 

vil være en efterspurgt ressource andre steder. 
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Når det, der er indlysende godt, 
Ikke længere er godt nok 

 
Der er mange gode hensigter, mange velmenende hænder og en 

vrimmel af ideer. Det er der også omkring Korskærparken og 

Sønderparken. 

 

Man skal bare tænke sig gevaldig godt om, for i mange tilfælde er 

det slet ikke godt nok! Der er for mange tankeløse – men velmente – 

tilbud, som dumper ind ad brevsprækken hos dem, som andre gerne 

vil hjælpe. 

 

Jeg kan give en forklaring ved hjælp af eksempler andre steder fra: 

 

TV2|ØSTJYLLAND bragte d. 8. maj 2012 denne tekst på sin 

hjemmeside efter et indslag i de regionale nyheder: 

   ”150 millioner spildt på meningsløs integration  
Mange integrationsprojekter i Gellerup er spild af 

penge. I hvert fald hvis man spørger beboerne i 

området. 

Ifølge TV2|ØSTJYLLANDs oplysninger er der blevet brugt 

150 millioner kroner på diverse integrationsprojekter i 

området, men mange af dem tager slet ikke 

udgangspunkt i beboernes behov. 

Et af de mislykkede initiativer er en handicapcafé for 

trafikofre. Ifølge Helle Hansen, der er formand for 

Gellerupparken, er det blot et af de mange initiativer, 

der har slået helt fejl. Behovet for sådan en café er 

nemlig ikke stor i Gellerup.  

Helle Hansen mener, at der mangler overblik og indsigt 

i, hvad beboerne i Gellerup egentlig har behov for.  

- Vores haveforening "Grønærten", som har 124 haver 

spredt ud over hele Gellerup, havde 40 års jubilæum for 

to år siden. Alligevel ringede et projekt omkring at lave 

nogle haveområder i udsatte boligområder her sidste 

sommer, siger Helle Hansen til TV2|ØSTJYLLAND.  

Projekterne får automatisk penge fra fonde og 

offentlige kasser.”  

 

Formanden for Diabetesforeningen i Randers, Peter Mørch, har 

samme holdning og deler erfaring med beboerarbejdet i Gellerup. 

Han siger, at Diabetesforeningen bliver rendt over ende af 
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pengestærke organisationer, der har et hav af velmente 

projektforslag som tilbud til foreningen. Problemet er bare, at ni ud 

af ti projektforslag ligner hinanden. De vil gerne gøre en indsats for 

at få diabetikere til at dyrke mere motion og spise mere sundt.  

 

 Der er rigtig mange, der gerne vil hjælpe, og der er tilsyneladende 

penge nok. Alarmerne lyder højere og højere. Diabetesforeningen og 

Novo Nordisk skrev på først side i en pjece fra 2008:  

 
”Den 8. april 2008 vil: 

 64 danskere få konstateret diabetes,  

28 danskere med diabetes vil dø,  

og diabetes vil koste det danske samfund 

over 86 mio. kr.”  

 

Det er jo tal, der er til at forstå. Og de får sikkert også mange til at 

hanke op i sig selv og vække hjælpegenet: 

 

Peter Mørch hælder nu mere til, at folk med diabetes faktisk har en 

ekspertise, som kan gøre gavn hos resten af samfundet med viden 

om fødevarer, spisevaner og effektiv motion. Så måske skulle sagen 

vendes på hovedet for at give mening? 

  

Jeg vil gerne påtage mig at formulere Peter Mørchs og Helle 

Hansens fælles budskab i den firkantede udgave:  

 

Vi er interesseret i at høre fra dem, der vil interessere sig for, hvad 

vi allerede kan og gør og gerne vil kunne, og fra dem, der vil 

samarbejde med os på det grundlag. Resten interesserer vi os ikke 

for.  

 

Det er et solidt og fornuftigt budskab, Man vil også kunne høre det 

i Korskærparken og i Sønderparken. Når man tager det budskab 

alvorligt, er der meget, der har fine chancer for at blive godt nok. 

 

Der ikke er brug for de store økonomiske ressourcer, hvis 

budskabet tages alvorligt. Det fremgår tydeligt af sundhedsarbejdet i 

Korskærparken.  
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Når sundhed er meget  
mere end sundhed 

 

 

Hvordan er vi kommet af sted med at definere sundhedsarbejde 

som en ekspertsøjle, der har fået sit helt eget liv, sine egne 

standarder, sin egen stolthed? 

 

Når jeg er i sundhedsarbejdet i Korskærparken og Sønderparken, 

dukker det spørgsmål op med en større styrke, end jeg ellers kender 

det. Samtidig er jeg vældig tryg ved, at det er sygeplejersker, der har 

taget ansvaret for et arbejde, der i den grad bevæger sig uden for 

livet i sundhedsvæsenets ekspertsøjler.  

 

Trygheden skyldes nok først og fremmest, at sygeplejerskerne 

meget bevidst og med vilje arbejder udenfor ekspertsøjlen. Det er 

den indsigt, valget repræsenterer, som giver den tryghed, jeg helt 

tydeligt deler med beboerne i områderne. 

 

Jeg behøver ikke at redegøre for de områder (ekspertsøjler?), som 

sundhedsarbejdet kan sprede sig over, hvis vi folder det ud. Vi kan 

sammen eller hver for sig begynde et sted og blive ved med at folde 

ud i en uendelighed.  

 

Interessant nok i sig selv, men det virkelig interessante vil altid 

være, hvad vi gør ved den indsigt, vi skaffer os i udfoldningen. Når vi 

tager fat på det perspektiv, varer det aldrig ret længe, før vi rammer 

et spørgsmål, som offentlige organisationer over alt i verden stiller 

sig selv:  

 

”Kan vi gøre det, vi rigtig gerne vil, indenfor de rammer, vi har?” 

 

Det lette svar vil være: ”Nej, ikke i det tempo, vi helst vil se tingene 

ske i, så vi flytter”. Ja, men hvorhen? Sundhedsarbejdet flytter sig 

ikke nødvendigvis hurtigere af, at man hopper over i en anden 

sektor. Det er meget muligt, at man føler sig bedre tilpas et andet 

sted, men der er ingen garanti for, at effekten af indsatsen er større. 

 

Det afgørende er altså ikke, hvilken sektor, man er i. Tingene flytter 

sig ikke nødvendigvis hurtigere.  
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Andre steder, hvor ting lykkes på samme måde som i 

Korskærparken og Sønderparken, kan man se medarbejdere (og 

sommetider afdelinger og hele organisationer) bevæge sig ud på 

kanten af den offentlige sektor for at række ud til andre dele af 

samfundslivet. Det er da en overvejelse værd, at sygeplejerskerne i 

Korskærparken og Sønderparken ”bare” ved at gøre det, der giver 

mening, bevæger sig ud på kanten af den offentlige sektor! Det siger 

noget om, at den offentlige sektor er under forandring. Der er ingen 

grund til at beskytte det kommunale arbejde (eller det offentlige 

arbejde i det hele taget). Der er mere grund til at sørge for, at det 

kommunale arbejde slipper grænsekontrollen for selv at blive bedre. 
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Det der går godt, kan ikke  
være kommunalt – eller? 

 

Det er virkelig påfaldende, at mange af de aktive beboere i 

Korskærparken og Sønderparken ikke mener, at sundhedsprojektet 

er et kommunalt projekt. I virkeligheden har projektet slet ikke noget 

med kommunen at gøre, for: 

 

• ”Det tunge, besværlige, ufremkommelige og langsommelige – 

det er det kommunale!” 

 

• ”Det lette, elegante og det der giver resultater – det er det 

beboerne selv laver i samarbejde med sygeplejerskerne!” 

 

Det er for så vidt nemt nok at forstå den holdning, for 

sundhedsarbejdet er og kan kun blive opfattet af beboerne som en 

oase midt i det kommunale forvaltningslandskab, der stadig er lige så 

besværligt at være udsat for, som det plejer at være. Udenfor 

sundhedsoasen er beboerne stadig kategoriseret som brugere med 

alt, hvad det indebærer.  

  

 På den måde vokser presset helt naturligt på de andre kommunale 

forvaltningsområder. Det gode samarbejde på sundhedsområdet 

forlænger ikke tålmodigheden med kommunen på de andre 

områder, hvor det kommunale system har indflydelse på borgernes 

liv. Tværtimod, i virkeligheden. Det er på relativt kort sigt uholdbart, 

hvis ikke de øvrige forvaltningsområder følger i sundhedsarbejdets 

kølvand. Den mistænksomhed, der på forhånd præger beboernes 

holdning til kommunen, ser ud til at vokse. 
 

Faktorer med betydning og virkning for det kommunale arbejde kunne 

være: 

 

• At arbejde på de øvrige kommunale indsatser sker i så tæt 

samarbejde med medarbejderne på sundhedsprojektet, at det 

bliver til en forstærkning af sundhedsprojektet. Det ligger lige til 

højrebenet, fordi sundhedsprojektet arbejder på en meget bred 

front og i virkeligheden afdækker kommunale svagheder 

 

• At beboernes anbefaling af en form for fremskudt sagsbehandling i 

Korskærparken og Sønderparken bliver taget alvorligt – og bliver 

iværksat hurtigt.  
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• At alle kommunale initiativer bliver taget op med beboerne i 

området på forhånd. Rettidig omhu betyder her fuld åbenhed fra 

starten og altid i rådslagning med beboerne. 

 

• At kommunale medarbejdere i samarbejdet med beboerne gør en 

dyd ud af at erkende svagheder hos kommunen og en interesse i at 

drøfte svaghederne med beboerne – for at finde ud af, hvem der 

kan bidrage til løsninger 
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Radikalitet ovenfra vil 
altid være noget abstrakt 

 

 

 Radikal innovation bliver markedsført fra toppen af mange 

offentlige organisationer. Og der er da rigeligt med begrundelser for, 

at der er brug for at tænke på andre måder, når velfærdsarbejdet 

skal udvikles i snævre økonomiske rammer. Kommer der så radikale 

resultater ud af topledelsernes trut i trompeterne? Det gør der kun i 

få tilfælde, og en af årsagerne er, at det ikke er topledelserne, der 

skal frembringe de radikale resultater. Truttet bliver til abstrakt 

musik i medarbejdernes dagligdag, og lyden dør ofte hurtigt ud – hvis 

ikke der sker noget andet. 

 

 Men det gør der! Den offentlige sektor har mange eksempler på 

radikal innovation. Sundhedsarbejdet i Korskærparken er et af dem. 

 

 Man kunne sige, at radikaliteten i sundhedsprojektet drives 

nedefra, og det vil være sandt i den forstand, at den ikke drives af 

den kommunale top. Den kommunale top giver plads, i hvert fald til 

projektet, og den har kun alt at vinde ved at fortsætte med at give 

plads, når sundhedsprojektet bliver erkendt som hverdag.  

 

 At radikal innovation bliver radikal nedefra, er også sandt, hvis man 

tager eksempler fra offentlige arbejdspladser i almindelighed i 

betragtning. Men kan man nu også tale om ’nedefra’ og ’ovenfra’, 

når det gælder sundhedsprojektet i Korskærparken og 

Sønderparken? Hvis vi tager udgangspunkt i, at projektet bliver til 

undervejs gennem beboernes arbejde, så giver begreberne ’nedefra’ 

og ’ovenfra’ ikke mening. Der er ikke nogen top og ikke nogen bund i 

beboerarbejde. 

 

 Så det vil være mest i takt med virkeligheden at sige, at 

radikaliteten kommer fra beboerne i boligområderne.  

 

 Vi er vant til, at radikalitet er noget bombastisk, noget med en 

hurtig vending på stedet, og så er alt anderledes. Men sådan er det 

ikke i Korskærparken og Sønderparken. Her udvikler radikaliteten sig 

– så langsomt, at man næsten kan se den vokse, og måske overser 

radikaliteten, fordi den tager form over tid. 

 

Kvindernes organisering og drift af motionsforeninger er blevet 

radikal, og vil givetvis udvikle sig med mere radikalitet. Det er også 
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radikalitet, at kvinder med anden etnisk baggrund på møder åbent 

diskuterer, hvordan deres mænd kan tage del i det fælles liv i 

boligområderne. Ved flere lejligheder har beboerne diskuteret, om 

og hvordan de kunne tage ansvaret for opgaver, der ellers har ligget 

fast i kommunalt regi. Så der er mere radikalitet undervejs.  

 

Det er så let at overse, at man kunne ønske sig et kamera, der fulgte 

udviklingen over et år, og man derefter kunne se året i lyntempo 

over et par minutter. Så ville radikaliteten sikkert bliver tydeligere.  

 

Præcist det samme fænomen har man kunnet iagttage i socialt 

arbejde i udsatte boligområder i England og i selvorganiseret arbejde 

blandt udsatte unge i Sverige. De der har været involveret lokalt, kan 

først se radikaliteten, når andre udefra gør dem opmærksom på den.  

 

Men de lokale har jo heller ikke brug for at se radikaliteten – de har 

brug for at se, at ting bliver bedre, når de medvirker til at de bliver 

det! 
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Der bor også mennesker 
andre steder i Fredericia 

 

Der skal kun 20-25 mennesker til at starte en stadionbølge. På få 

sekunder kan den have titusinder af deltagere, der rejser sig og 

sætter sig i en smuk bevægelse.  

 

Adfærdsforskere har kastet sig over fænomenet. De har prøvet at 

finde frem til, hvad der får folk til at slutte sig til en bevægelse. 

Tryghed ser ud til at være et nøgleord, for tilslutningen kan åbenbart 

ske, når det der foregår, er: 

 

• Let at efterligne 

• Gennemskueligt 

• Ufarligt 

 

Desuden skal deltagerne selvfølgelig allerede på forhånd have lyst 

til at være en del af et fællesskab – eller i hvert fald at acceptere 

andres tilstedeværelse og ønsker. Fællesskab opstår kun mellem 

ligemænd. 

 

Man kan jo ikke sammenligne en stadionbølge med beboerarbejde, 

men alligevel: 

 

Hvad skal der så til for at starte, og holde gang i, 

en bevægelse blandt beboere i boligkvarterer i Fredericia? 

 

Min opfattelse er, at bevægelsen allerede er startet. Folk fra andre 

boligområder i Fredericia søger kontakt til sundhedsarbejdet og 

beboernes foreningsarbejde i Korskærparken og Sønderparken. 

Kontakterne kommer i første omgang fra Skanseparken, nordbyen og 

midtbyen. Der er allerede et grundlag at bygge videre på. 

 

Jeg tror på, at kontakterne fra andre boligområder er noget af det 

vigtigste, der er sket i sundhedsprojektet. Her ligger et grundlag for 

bæredygtighed. Sundhedsprojektet har her en chance for ikke at 

lukke sig om sig selv. 

 

Vi kan godt bruge de tre punkter, forskerne fandt frem til, da de 

undersøgte stadionbølgen. De er alle tre grundpiller i 

sundhedsarbejdet i Korskærparken og Sønderparken. Og de må også 

være noget, som folk i andre boligområder lægger mærke til. 
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Beboerne i Korskærparken og Sønderparken har selv foreslået, at 

de skal arbejde som ambassadører for sundhedsarbejdet i de andre 

boligområder. Det er også vigtigt, både for bevægelsens muligheder 

for at vokse og for kommunens overvejelser. 

 

Det værste, kommunen kan gøre nu, er at give en bevilling til 

beboernes arbejde. Lige så slemt vil det være at stille en række 

medarbejdere til rådighed til organisering og styring af arbejdet.  

 

Hvis kommunen ikke kan holde sig tilbage fra at lave et projekt om 

samarbejdet mellem boligområderne, må den sørge for, at sådan et 

projekt bliver en ren intern sag på rådhuset. Her kunne man til 

gengæld godt organisere et arbejde, der skal finde ud af, hvordan 

man bedst holder sig fra at intervenere i boligområdernes 

samarbejde, og alligevel give udtryk for velvilje og støtte. En god 

melding at give beboerne kunne være:  

 

”Kommunen kommer ikke rendende for at gøre tingene for jer. Vi 

vil gerne holdes orienteret - hvad vil I fortælle os?” 
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Der er ikke plads til mellemlægspapir 
i samarbejdets madkasse 

 

Denne tekst bliver overflødig på et øjeblik! 

 

Det sker i samme nu, hvor det bliver rutine for den kommunale 

forvaltning, beboere og politikere at mødes og fortælle og diskutere i 

en fri dagsorden. Det beslutningsfri forum, som mødes på kryds og 

tværs af ledelseshierarkier med det formål at udveksle viden, 

erfaring og gode ideer. Det er nødt til at være rutine, for ellers bliver 

det ikke trygt nok for nogen af parterne.  

 

Mellemlægspapiret er de beredvillige hjælpere i de offentlige og 

private organisationer, der gerne påtager sig rollen som 

mellemmænd. Vi kender dem som de fortravlede mennesker, der 

haster rundt på gangene og holder møder med andre af samme 

slags. Det er der så mange, der gør, men mellemmændene holder 

som regel møder for andre.  

 

De påtager sig en masse opgaver på vegne af andre, blandt andet: 

 

• at tale og forstå og skrive på vegne af andre, så det hele kan 

flyde sammen som en stor sammenhæng, der lever op til de 

fastlagte strategier. 

• at skærme de forskellige grupper mod hinanden: politikere 

overfor forvaltning, direktion overfor medarbejdere. På de 

indre linjer kalder nogle det at facilitere. 

 

Men vi har først og fremmest brug for det direkte møde. Kun i det 

direkte og gentagne møde kan der være plads til at indrømme fejl på 

tværs af parterne, at lytte respektfuldt længe nok til at begynde at 

forstå og at skifte holdning.  

 

Hvis der er brug for assistance udefra, kunne den bestå i det, en 

canadisk sundhedsorganisation kalder for ’knowledge brokers’. En 

slags mediatorer, der evner at stille en dagsorden op, som er 

provokerende og dristig nok til at lokke parterne ud af deres daglige 

formuleringer. En person, der ikke skaber en fælles dagsorden ud fra 

oplæg fra alle parter, men som kan stå frem med en dagsorden, der 

er ny for alle parter. Ikke den enes dagsorden, heller ikke den andens 

dagsorden, men en ny dagsorden som er skabt ud fra mediatorens 
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vurdering af, hvad der fremmer en effektiv gensidig forståelse og 

indsigt.  

 

Min vurdering er, at møderne (og en mediators opgaver, hvis der 

er behov for sådan en) i første omgang må have fokus på, hvordan 

ligeværdighed bliver etableret. Ikke den nemmeste opgave, men 

måske nok den mest nødvendige.  

 

Samtalerne stiller krav til alle parter. Til eksempel vil beboerne på 

sigt skulle tage stilling til, hvordan det ’frie’ foreningsliv fortsat kan 

være et innovativt eksperimentarium, der prøver nye former for 

fællesskab af.  

 

Myretuen? 

 

Sådan et samarbejde kan godt se svært ud. Det er moderne at 

kalde det komplekst. Det ord har en forsker ved Columbia Business 

School i USA, Michael J. Mauboissin kigget nærmere på. Han 

interesserer sig for kompleksitet som ”komplekse adaptive 

systemer”. Husk lige, at noget komplekst ikke behøver at betyde, at 

det er kompliceret. ’Kompleksitet’ er et ord, analysefolket bruger. 

Det mærkes ikke særlig tit af dem, der er midt i den til daglig. 

Trafikmønstre kan være komplekse, men det gør det ikke sværere at 

gå over gaden eller at køre i S-tog! 

 

Mauboissin forklarer selv i et interview med Harvard Business 

Review: 

 
”Et komplekst adaptivt system har tre karakteristiske træk. 

Det første er, at systemet består a et antal forskellige aktører, 

og hver aktør beslutter, hvordan de selv skal agere. Den 

vigtigste dimension er her, at beslutningerne vil udvikle sig over 

tid. Det andet karakteristiske træk er, at aktører mødes og 

interagerer. Interaktionen fører til det næste træk – noget 

forskere kalder emergens. Helt jordnært bliver helheden større 

end summen af de enkelte dele. Pointen er, at man ikke kan 

forstå helheden ved at se på de enkelte dele.  

… Et eksempel på et komplekst adaptivt system er en 

myretue. Hver enkelt myre træffer selv sine beslutninger: Skal 

jeg skaffe mad? Skal jeg bygge videre på tuen? Skal jeg stå på 

vagt? Emergensen, altså det, der opstår som resultat af alle 

beslutningerne og handlingerne, er en myretue…”  

 

 Myrerne bruger ikke mellemlægspapir! 
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Når folk skriver ønskeseddel 
til kommunen – om det, 
de selv vil gøre  

 

 

Kan borgere selv visitere ydelser efter nødvendighed? Kan man 

bede medarbejdere om at ønske sig noget fra den kommunale 

arbejdsgiver? 

 

Det kan man selvfølgelig – spørgsmålet er, hvad konsekvenserne 

er. Der er en udbredt frygt for, at ”det skal gå over gevind” eller at 

”borgere og medarbejdere bliver skuffet, når de opdager, hvad vi har 

råd til og specielt ikke har råd til”. 

 

Meget tyder på, at frygten er overdrevet, for at sige det mildt. De 

kommuner og andre offentlige organisationer, der forsigtigt har 

prøvet sig frem, er alle overrasket over resultaterne af de forsøg, de 

har gennemført. Forsøgene har været små, men tendensen er klar:  

 

• Der kommer ikke en udgiftseksplosion – tværtimod.  

• Det store arbejde består i at overbevise borgere og 

medarbejdere om, at den offentlige part mener det alvorligt. 

• Meget ændrer sig, når borgerne ikke er tvunget ind i en 

forbrugerrolle, og medarbejderne tilsvarende ikke skal 

arbejde op imod centralt fastlagte systemer. 

• Der skal være en vilje til at arbejde på tværs af offentlige 

siloer 

  

Et eksempel: 

En socialudvalgsformand i Slagelse Kommune var til møde med 

personalet i hjemmeplejen kort efter kommunalreformens start. Det 

tegnede til at blive et besværligt møde, hvor bekymringer over de 

mulige konsekvenser af reformen blev luftet. Formanden kunne ikke 

love jobgaranti til nogen, men følte sig sikker på, at forandringer var 

nødvendige. Hun endte med at foreslå, at der blev lavet en 

tænketank med SOSU assistenterne i hjemmeplejen som deltagere. 

Tænketanken arbejdede i godt et års tid og sluttede – foreløbig – sit 

arbejde i 2009. Slagelse Kommune har udgivet en lille bog, ”Vi viser 

vejen”, om tænketanken.  
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På et tidspunkt blev SOSU assistenterne bedt om at udarbejde en 

ønskeliste til kommunen: Hvis målet var, at de skulle få det bedre 

med deres arbejde, hvilke ønsker skulle så opfyldes? Hvad skulle 

kommunen give eller give lov til? 

 

Den færdige ønskeliste var tankevækkende. Den indeholdt 43 

ønsker. Den eneste nettoudgift for kommunen var omkostningerne 

til anskaffelse af cykler, som medarbejderne kunne bruge på 

arbejdet. Alle øvrige ønsker var udfordringer, som medarbejderne 

selv ville tage fat på. Så ønskelisten end med at være: 

 

• Vigtig information til ledelsen om, hvad medarbejderne 

interesserede sig for 

• En liste over emner, som medarbejderne selv ville tage fat 

på med det samme – og som de i mange tilfælde ville 

overtage fra deres nærmeste ledelse: arbejdsplaner, 

ferieplaner m.v. 

• Konkrete efteruddannelsesbehov (som økonomisk kunne 

dækkes af eksisterende bevillinger) 

 

Tre pointer: 

Eksperimentet med den ikke-akademiske tænketank i Slagelse er 

på mange måder interessant. Men der er nok specielt tre pointer, 

der kunne have betydning for arbejdet i Fredericia Kommune: 

 

• Der er intet at frygte ved at udveksle gensidige ønskelister 

mellem forvaltningen og borgere. Ingen erfaringer, hverken i 

Slagelse eller de udenlandske kommuner, hvor noget 

lignende har været afprøvet, har vist ønsker, der indebar 

store udgifter for kommunen. 

 

• I Slagelse blev medarbejdernes ønskeliste udarbejdet efter et 

intensivt samarbejde med forvaltningen over godt et års tid. 

Kvalificerede ønskelister kræver kendskab til hinanden. Man 

kan ikke uden et godt bekendtskab rundsende materiale. Der 

er ikke tale om en opinionsundersøgelse, men om ærlig 

interesse i kendskab og muligheder for handling 

 

• Folk er i almindelighed interesseret i selv at yde en indsats. 

Der er ingen glæde ved umotiverede ’foræringer’. 
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Strukturer har ikke betydning 
- men kan man bygge 

 på et ’mindset’?  
 

 

I den offentlige sektor arbejder vi i en uendelighed med struktur. 

Se bare på, hvordan kommunerne har omorganiseret deres 

arbejdsområder og forvaltninger lige siden kommunalreformen 

trådte i kraft i 2007 – og er fortsat med det lige siden.  

 

Der bliver lagt mange ressourcer i strukturændringer. Hensigten er 

klar nok: Der skal en bedre sammenhæng til i arbejdet, driften skal 

være billigere, og tingene skal være gennemskuelige og nemme at 

have med at gøre for medarbejdere og borgere.  

 

Selv om der bliver trukket ivrigt i de strukturelle snore, er der 

alligevel noget, som strukturer ikke kan: 

 

Strukturer kan ikke lave løsninger!  

 

Medarbejdere er ikke marionetdukker. Den kommunale ledelse er 

ikke dukkeførere, der ved at trække i nogle strukturelle snore kan 

dirigere medarbejdere til at finde effektive løsninger.  

 

Det lumske ved strukturer er, at de kan se ud til at have virkning 

længe efter, at de har mistet deres betydning. Det skyldes blandt 

andet, at man på forhånd har besluttet sig for resultatet af 

strukturændringer. Det giver et selvforskyldt tunnelsyn. Man får en 

virkning, rapporter om, at det går fint – og stiller sig tilfreds med 

enhver forbedring, der måtte vise sig. Opgaven ser ud til at være 

løst.  

 

Men tunnelsynet, det entydige fokus på egne handlinger, medfører 

for det meste at man overser de faktorer, der for alvor har betydning 

for forbedringer. 

 

Sundhedsarbejdet i Korskærparken og Sønderparken er et 

eksempel på, at struktur ikke er et effektivt værktøj til at opnå gode 

opgaveløsninger. Det viser sig ved, at noget andet kommer i 

forgrunden som helt afgørende.  
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Jeg tøver med at kalde den afgørende faktor for ’mindset’ – men 

det ligner.  Problemet er bare, at det er så uhåndterligt et begreb. 

Det er et begreb, der får folk til at gå i stå i stedet for at tage fat på 

noget. Man kan ikke øve sig på et mindset, for enten er det der, eller 

også er det der ikke. Og hvordan får man fat på et mindset? Jeg tror 

ikke på, at man kan hente sig et nyt mindset på et kursus. 

 

Susanne Andersens ’kollega’ begreb er måske nyttigt her. De fleste 

mennesker har i en eller anden forstand brug for kolleger. Hvis der 

ikke lige er nogen i nærheden, så må man selv skabe nogen – ud fra 

de forhåndenværende søms princip. Så måske spiller 

arbejdsensomheden en rolle. Måske har det betydning, at man ikke 

lige har noget relevant fagligt backup at trække på. På den måde 

kunne man godt forestille sig, at et mindset alligevel er noget, der 

kan opøves: det kræver, at man bliver udsat for udfordringer af en 

karakter, så man med eller mod sin vilje når til et punkt, hvor 

fagligheden er nødvendig, men ikke længere den facade eller profil, 

der er mest synlig. Man skal kunne arbejde sig ud over ensomheden, 

kunne bygge sin egen faglighed op og gradvist hente selvtillid i de 

resultater, der opnås – uanset hvor skrøbelige de kan forekomme at 

være. 

 

Der er mange andre udfordringer. Ligeså skræmmende de kan 

forekomme set udefra, lige så vigtige er de for mindsettets udvikling. 

For nogle kan det være en prøvelse, at man ikke kender mindsettet, 

før man kender udfordringen – og omvendt – og netop derfor kan 

det ikke tages med hjem fra et kursus. 

 

En anden og let overset faktor spiller en vigtig rolle for mindsettets 

levedygtighed. Det er tydeligt for mig, at der skal være et 

interesseret bagland, som sørger for at lytte (grundig lytning er en 

kunst!), kommunikere metoder, resultater og holdninger til den 

kommunale ledelse og til politikerne. Der skal være nogen, som vil 

høre på rapporterne fra felten med interesse og dele glæde og 

sorger. Det er også her, der er mulighed for eftertanker og for at 

lufte ideer. Mit klare indtryk er, at baglandet for sundhedsarbejdet 

fungerer på en måde, så det for andre kunne være et eksempel til 

efterfølgelse!  

 

Der skal altså være luft og rammer og nysgerrighed i baglandet. 

Noget tyder på, at et fagligt bagland kunne være en barriere, for her 

stilles der krav til at man holder på fagligheden. Men der skal også 

være det tomme rum, den store udfordring, som kan få selv den 

bedste fagprofessionelle til at gispe efter vejret. 
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Og så tror jeg på, at der også skal være udfordringer, som er så 

store, at de medarbejdere, der er i felten, ikke kan eller skal møde 

dem. Det er de udfordringer, som baglandet i forvaltningen står 

overfor, når erfaringer fra ét område eller fra én bydel skal kunne 

bruges andre steder. De udfordringer er lige så store og lige så 

krævende/angstprovokerende for mindsettet som dem, 

medarbejderne i felten møder.  
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Kunsten at lukke døren efter sig  
 

 

Det er med modeller ligesom det er med spil. Der skal en 

vejledning til. Der er ikke meget ved at sidde samlet omkring et 

ludospil, hvis ingen kender reglerne. Der er heller ikke meget ved en 

model, som man ikke kan forstå. Det er besværligt med lange 

forklaringer, så man skal begrænse sin brug af modeller. Nu bruger 

jeg alligevel en af slagsen, fordi den 1) er god til at sammenfatte 

noget og 2) fordi jeg mener, den kan inspirere til den videre udvikling 

af sundhedsarbejdet i Korskærparken, Sønderparken og andre steder 

i Fredericia. Til overmål er den på engelsk. Forklaring følger under 

modellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modellen bruges af den britiske innovationsfond NESTA til at vise, 

hvordan man i praksis arbejder med det, de kalder for ”The Art of 

Exit” – jeg oversætter det frit til ”Kunsten at lukke døren efter sig”. 

Det ene af modellens to bånd viser innovationsarbejdet (Innovation). 

Det andet viser arbejdet med at afmontere gammel praksis 

(Decommission). Båndene starter samme sted i en udfordring 
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(Challenge). De snor sig mellem hinanden og følger hinanden, fordi 

de to typer arbejde er to sider af samme sag. 

 

NESTA har undersøgt, hvordan man lokalt i offentligt 

innovationsarbejde finder ud af at holde op med det, der ikke mere 

giver mening, fordi nye måder at gøre tingene på er bedre. Det er let 

nok, når det drejer sig om tekniske løsninger. Man laver en 

Storebæltsbro, og det er ikke længere muligt at tage færgen fra 

Nyborg til Korsør. Man installerer intelligente elmålere, og tager de 

gamle med sig.  

 

Erfaringen viser, at tingene fungerer på en helt anden måde, når 

det ikke er teknik, men sundhed, socialt arbejde, jobudvikling og 

ældreomsorg. Her er det ikke så let at holde op med gammel praksis. 

Mange steder holder medarbejdere og ledere fast i velkendte rutiner 

– for en sikkerheds skyld. 

 

I NESTAs erfaringsmodel hører nogle aktiviteter til i 

innovationsbåndet, og andre hører til i afmonteringsarbejdet: 

 

Innovation 

 

• Engagere og forstå (Engage and understand)  

• Skabe en vision, mobilisere omkring den (Create a vision, 

mobilise around it) 

• Formalisere og brede ud (Formalise and scale) 

 

Afmontering 

 

• Vise at den nuværende ydelse er uholdbar (Show current 

provision is untenable) 

• Planlægge bruddet med det nuværende (Plan to make the 

break) 

• Afmontere, skifte til det nye og genfordele ressourcer 

(Dismantle, switch and re-deploy) 

 

 

Pointer 

 

NESTAs vigtigste pointe med modellen er at meget 

innovationsarbejde kun tager fat på innovationsbåndet – og 

glemmer at få afmonteringsbåndet med. De har undersøgt mere end 

200 innovationsprojekter. Langt de fleste af dem, der lykkes, har 

også held med at få afmonteringen til at fungere. 
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Jeg mener, at der også er en anden pointe, der er lige så vigtig – og 

den fremgår tydeligt af sundhedsarbejdet i Korskærparken og 

Sønderparken: Modellen er ikke en ren kommunal model! 

Kommunen er ikke den eneste, og heller ikke altid den vigtigste, 

aktør i modellen. De to bånd starter med en udfordring (Challenge). 

Det behøver ikke at være en kommunal udfordring. Borgerne kan 

også tage fat på en udfordring, alene eller sammen med kommunen. 

Og udfordringerne kan være forskellige, alt efter om kommunen eller 

borgerne har fået øje på den. 

 

Aktiviteterne i de to bånd er heller ikke forbeholdt kommunen. I 

mange tilfælde vil de kun fungere, hvis der er tale om samarbejde 

eller om borgerarbejde.  
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Ved vi, hvad en frivillig er?  

 

Måske nogen ved det – men jeg er ikke sikker. Vi bliver nødt til at 

prøve os frem, lægge øret til græsset for at høre det gro. 

 

I løbet af foråret 2012 har Anders la Cour, der er lektor ved 

Copenhagen Business School (CBS), givet nogle kommentarer til 

situationen for de frivillige organisationer i flere avisinterviews. Et af 

dem har overskriften: ”Staten begærer de frivillige”. Her er et par 

klip fra det: 

 
”Hvad kommer det til at betyde for de frivillige 

organisationer, at de bliver mere og mere indlemmede i det 

offentliges arbejde?” 
”Det betyder at organisationerne begynder at spejle sig selv 

i billedet af, hvad staten gerne vil have, de skal være….” 

”Mister organisationerne ikke deres frihed ved at binde sig 

til nogle krav om, hvad de skal leve op til?” 

”Jo, man binder sin frihed til de regler og kontrakter, og 

man kan spørge sig selv, om det ikke sprænger rammerne for, 

hvad frivillighed kan være. For hvis man har for stor succes 

med at inddæmme frivilligheden til noget ganske bestemt, så 

løber man den risiko, at frivilligheden holder op med at være 

det alternativ, den bør være. Nemlig et alternativ uden for det 

offentlige. Når staten inviterer dem indenfor, løber man også 

risikoen for, at de ikke længere er det, som staten begærede i 

udgangspunktet.” 

 

Anders La Cour siger ’staten’, men kunne lige så godt have 

sagt ’kommunen’.  

 

Det er rigtigt, at vi adskillige gange og gennem mange år 

har set, at økonomiske bidrag fra det offentlige har været så 

attraktivt for frivillige organisationer, at man har indrettet 

sig efter de regler, det offentlige har sat for sig selv. Men i 

Korskærparken og Sønderparken har man det privilegium, at 

man ikke tilhører organisationer. Man er borger, beboer, 

menneske. Det er den stærkeste position, man kan have.  
 

”Hvad er den konkrete forskel i de frivilliges måde at arbejde 

på i forhold til de professionelle?” 

”Det, der giver mening for den frivillige, er at kunne gøre en 

meningsfuld forskel i nuet, hvor man ikke nødvendigvis lader 

sig begrænse af de regler, der nu måtte være på området. De 
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frivillige tænker ikke på det, de laver, som en service, men 

som en hjælp, der bliver givet på nuets betingelser, og det er 

det, der er så fantastisk givende ved at være frivillig.” 

 

Det lyder besnærende rigtigt, men holder det vand? Den 

forskel, vi kan få øje på, er at frivillige ikke yder en service, 

men det kan godt være en midlertidig forskel, for hvem 

siger, at kommunen i al evighed skal arbejde med begreber 

som ’service’?  

 

Anders La Cour glemmer, at der er utallige medarbejdere i 

den offentlige sektor, som går glade hjem fra arbejde, når de 

har kunnet være til hjælp på ”nuets betingelser” og ikke har 

ladet sig begrænse af regler Det er det, der giver arbejdet 

mening for mange. Så her er der ikke nødvendigvis en 

forskel.  

 

Når vi taler om beboernes foreninger i Korskærparken og 

Sønderparken, er det vældig vigtigt at huske på, at de ikke er 

sundhedsforeninger! Den kommunale indsats er 

sundhedsarbejde og projektet er et sundhedsprojekt – og 

beboernes indsats i samarbejde med sygeplejerskerne har 

udenfor enhver tvivl stor betydning for sundheden. Men 

foreningerne er motionsforeninger og væresteder og meget 

andet – bare ikke sundheds- eller sygdomsforeninger. Hvis 

beboerne er frivillige – og det står jeg meget tvivlende 

overfor – så er de ikke frivillige i sundhedsarbejde, men i 

socialt samvær og sportsdans m.v. Her dokumenteres det, at 

man ikke behøver at nedstirre sundhedsproblemer for at 

gøre en indsats, der virker sundhedsfremmende. 

 

Vi har i mange tilfælde set, at man kan ramme plet ved at 

skyde ved siden af. Det betyder, at man ved at gøre en 

indsats på et område får en effekt på et andet. En del 

psykiatriske patienter får det væsentligt bedre ved at være 

engageret i sport og hobbyarbejde. Mange kan skære ned på 

medicinforbrug eller helt undvære medicin. Fagfolk på 

sundhedsområdet skal ikke altid gribe til deres eget speciale 

for at få resultater. Det frivillige arbejde har betydning for 

sundheden, men ikke nødvendigvis ved at fokusere på 

sundhed.    
 

  

Forresten: 
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En pensioneret matematiklærer underviser 8 lokale beboere (incl. 

2 skoleelever, der ’hænger ’ i faget) to gange om ugen i sit køkken i 

en forstad til Birmingham uden at få løn. Han tilhører ikke en 

forening, men tilbyder sin assistance på en hjemmeside, der tilhører 

et netværk: School of Everything. Er han frivillig? 

 

En tredjedel af medarbejderne i Københavns Kommunes 

hjemmepleje arbejder i deres fritid med samme type arbejde blandt 

kommunens ældre. I fritiden er arbejdet ulønnet. Nogle af dem gør 

det bare på egen hånd, når de får kendskab til nogen, der trænger til 

assistance – andre er deltager i netværk, som organiserer indsatsen. 

Er de frivillige – eller hvem af dem er frivillige? 

 

Er revisoren, der fører regnskabet i den grundejerforening, hvor 

hun selv bor, frivillig? 
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På den anden side af serviceloven  

 

 

Ugebrevet Mandag Morgen skriver i et oplæg til en ny tænketank 

om offentlig innovation: 

 
 ”De eksisterende rammer udfordres ikke. Den aktuelle 

innovationsindsats består lidt firkantet sagt af projekter, der 

inden for de eksisterende rammer justerer og tilpasser 

indsatsen. Godt nok involveres nye aktører og teknologier. Og 

nye ideer bringes i spil, men overordnet tager man 

udgangspunkt i de eksisterende rammer i stedet for at stille 

spørgsmålstegn ved dem.”  

 

Det er sådan en udtalelse, som kan få konsulenter til at danne et 

kor af samtykkende og smånikkende brummere. 

 

Når det gælder sundhedsarbejdet i Korskærparken og 

Sønderparken, holder udtalelsen ikke en meter! Vi kan bare tage 

elementerne i citatet et ad gangen: 

 

a. Rammerne udfordres i den grad i sundhedsprojektet, for det 

er serviceloven, der udfordres. Hvis man holder 

sundhedsarbejdet op mod serviceloven, vil man se, at lovens 

præmisser udfordres, lovens forståelse af den offentlige 

sektors opgaver udfordres, lovens forståelse af aktører 

udfordres.  

 

b. Der er ikke tale om at sundhedsprojektet bare justerer og 

tilpasser indsatsen. Det redefinerer opgaveudfordringen. 

Radical Efficiency modellen1 er ved at blive kendt i det 

offentlige landskab, og Ugebrevet Mandag Morgen henviser 

også til den. Modellen opererer med et radikalt 

innovationsniveau (nye spørgsmål via nye perspektiver på 

udfordringer) og et behersket innovationsniveau (nye svar via 

nye perspektiver på løsninger). Sundhedsprojektet befinder 

sig på det radikale niveau, fordi det redefinerer den 

udfordring, sundhedsarbejdet bruger som grundlag.  

 
                                         
1
 www.nesta.org.uk/library/documents/radical-efficiency180610.pdf  
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c. Sundhedsprojektet har et mere innovativt perspektiv end 

Ugebrevet Mandag Morgen. I sundhedsprojektet er det et 

innovativt element, at der ikke inddrages nye aktører og 

teknologier (og hvorfor skulle det også være noget særligt i 

innovationsarbejdet?), men de eksisterende aktører, dvs. 

borgere, sundhedsmedarbejdere, m.fl.. udfordrer hinanden i 

redefinerede roller og funktioner. 

 

d. Ugebrevet Mandag Morgen bringer nye ideer på banen. 

Sundhedsprojektet tager ikke fat på nye ideer – det handler, 

så ideer opstår og bliver til noget. 

 

e. Endelig vil jeg også påstå, at det er mere innovativt at arbejde 

ud over de eksisterende rammer end bare at stille 

spørgsmålstegn ved dem.  

 

Ugebrevet Mandag Morgen kommer for billigt til deres 

konklusioner. Men samtidig er det da vigtigt at påpege, at adel 

forpligter!  

 

Sundhedsprojektet får foræret den fordel, at der ikke er nogen vej 

tilbage. I Ugebrevet Mandag Morgens måde at fremstille innovation 

på, kan det sagtens lade sig gøre at gennemføre nogle eksperimenter 

og forlade dem igen. Den mulighed har sundhedsprojektet, 

Fredericia Kommune og beboerne i Korskærparken og Sønderparken 

ikke – for alle de medvirkende er i et forpligtende samarbejde.  

 

Det forpligtende for Fredericia Kommune kunne også betyde, at 

der tages fat på en form for netværk med andre danske 

boligområder, hvor beboerarbejde høster erfaringer og resultater. 

Det kunne involvere beboerarbejdet i Gellerup, i Vollsmose, i 

Tingbjerg m.fl.  

 

 

P.S.:  

I Indien har regeringen udpeget den type innovation, som 

sundhedsprojektet ligner, som den mest bæredygtige. De kalder den 

for frugal innovation – innovation, der bygger på sparsommelighed 

og beskedenhed, undlader at prale og har et samfundsforandrende 

potentiale. Men det er jo en helt anden sag… 
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Er sundhedsprojektet  
overhovedet 
et sundhedsprojekt? 
  

Ja, naturligvis – fordi det har en indflydelse på folks sundhed, fordi 

medarbejderne i front har en sundhedsfaglig baggrund, og fordi 

projektet jævnligt tager fat i problemstillinger, der vedrører 

sundhed. 

  

Men inde bag sundhedsarbejdet er projektet noget helt andet: 

 

• Ved første øjekast ser det lidt mystisk ud – men der er en 

logik, som slet ikke er mystisk. På den ene side arbejder 

sundhedsprojektet indirekte med sundhed, for har 

bestyrelsesarbejde i foreninger noget med sundhed at gøre? 

På den anden side arbejder sundhedsprojektet mere direkte 

med sundhed end noget andet projekt, for beboerarbejdet er 

den direkte adgang til sundhed! Projektet udfordrer faktisk 

vores forståelse af forebyggelse. Man kunne også sige, at det 

springer forebyggelse over og går direkte på sundheden. 

Hvorfor nøjes med forebyggelse – og hvor mange sygdomme 

skal man kunne forebygge? – når andre aktiviteter, som ikke 

er defineret som forebyggelse, både heler, helbreder og 

forebygger i et hug? Projektet er altså en redefinering af 

vores forståelse. Her nøjes man ikke med at skabe betingelser 

for sundhed – man skaber sundhed. 

 

• Det er et demokratiprojekt, for det udfordrer forholdet 

mellem borger, forvaltning og politik. Her skabes politik 

lokalt, og her ændres på roller og ansvar. 

 

• Det er en afprøvning af en prototype. I den offentlige sektor 

har vi meget lidt erfaring med prototyper, og vi har slet ikke 

viden nok til at arbejde systematisk med dem. Men 

sundhedsprojektet er et godt grundlag at skaffe sig 

førstehåndsviden på. Der mangler bare noget 

andenhåndsviden – fra folk, der er vant til at arbejde 

professionelt med prototyper.  
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• Det er noget så sjældent som en gensidig opbygning af 

kapacitet – beboerne bygger kapacitet op hos offentlige 

medarbejdere, og offentlige medarbejdere opbygger 

kapacitet hos beboere. Det må der kunne gøres noget mere 

af, og det må vi kunne lære en masse af. 

 

• Det er et oplæg til arbejdet med nye økonomiske modeller 

for sundheds- og andet offentligt arbejde. Måske var det ikke 

hensigten fra starten, men mulighederne for at prøve nye 

økonomimodeller af, tegner sig.  

 

• Det er et oplæg til at arbejde på tværs af offentlige siloer på 

mange felter – uden at skabe nye megasiloer på resterne af 

de gamle! Det integrerede arbejde med beboerne bør kunne 

forhindre, at man for nemheds skyld, eller for en sikkerheds 

skyld, lader megasiloerne skyde op. 

 

Der er altså nok at tage fat på, når nu sundhedsprojektet har udviklet 

sig til det, det er. 

 

 

P.S.: 

I Sverige taler man meget om samhällsentreprenörer, altså 

samfundsentreprenører. Hvis man vil, kan man godt kalde 

sundhedsprojektet for samfundsentreprenørskab.     
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Ingen overraskelser, tak! 

 

Vi er så vant til, at spareplaner og større forandringer kommer som 

lyn fra en klar himmel. Vi kender signalerne. Det trækker op til noget. 

Det summer på gangene, og alle lytter til det, de alligevel ikke kan 

høre. Hvad sker der? 

 

Og så, pludselig, slår lynet ned. Vi skal spare på det og det område, 

den og den afdeling skal lægges sammen til én, der kommer nye 

retningslinjer, som er udarbejdet i hast, og som alle ved skal laves 

om igen, når der bliver tid. 

 

Laura Bunt fra den britiske innovationsfond har samlet resultater 

fra undersøgelser, hvor hun og flere af hendes kolleger har kigget på, 

hvad der bliver gjort i de tilfælde, hvor større forandringer i den 

offentlige sektor lykkes. ”The Art of Exit” kalder de deres rapport fra 

maj 2012. Laura har lavet en række slides, som viser de vigtigste 

konklusioner og anbefalinger. 

 

Og jeg må tilstå, at jeg blev overrasket et af hendes punkter med 

anbefalinger til samarbejde med borgere. Punktet hed kort og godt: 

 

”No surprises” 

 

Altså, ingen overraskelser, tak! Det giver mening! Laura siger selv, 

at hun fik stikordet fra en sundhedsarbejder i et udsat boligområde i 

Birmingham. Han havde undret sig over, at den lokale forvaltning 

kunne komme af sted med at ville vide så meget om borgerne, at de 

kunne ”planlægge på langt sigt” – mens de overraskede de samme 

borgere den ene gang efter den anden med nedskæringer, 

omlægninger og lignende med dags varsel.  

 

Den undren kan man godt dele – når man får øje på den. Men man 

kan også bruge ”No surprises!” som en meningsfuld strategi fra 

kommunal side i samarbejdet med beboere i boligområder.  

 

Der er ikke tvivl om, at en fortsat direkte dialog mellem beboere i 

Korskærparken og Sønderparken, politikere og kommunal forvaltning 

vil være til stor gavn for alle parter. En af forudsætningerne for at 

den lykkes vil være, at der spilles med åbne kort fra alle sider. Det 

betyder, at der ikke skal være overraskelser mellem parterne. Der 
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kan sagtens være overraskende omstændigheder, som parterne skal 

informere hinanden om. Men grundlæggende må der ikke være 

overraskelser i holdninger og handlinger.  

Specielt den kommunale side vil sikkert i første omgang opfatte det 

som krav, der kan være svære at efterleve. I anden omgang, det vil 

sige med lidt øvelse, vil det sandsynligvis opfattes som en lettelse.  

 

NESTA overvejer på forsøgsbasis at gøre ”No surprises” til et krav 

til alle deltagende parter i bydelsprojekter, som de yder finansiel 

støtte til.  

 

Fredericia Kommune kunne overveje at gøre det samme, altså at 

forlange af sig selv og sine samarbejdspartnere i bydelsprojekter, at 

der ikke må være overraskelser i samarbejdet.  
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Globalisering starter lokalt 
– og har sine egne veje 

 
Der tales igen – for jeg ved ikke hvilken gang – om globalisering i de 

danske politiske cirkler. Som løsning på finansielle kriser, som oplæg 

til udvikling af det danske erhvervsliv eller med andre begrundelser. 

Det er nu igen udtryk for gode hensigter og løsningsstrategier, men 

debatterne er næste altid sært uhåndgribelige og fører ikke så meget 

med sig.  

 

Når globalisering foregår i praksis, kommer den ofte som en 

overraskelse, og har helt sine egne veje.  

 

Således også i Korskærparken. En del beboere drager ofte 

familievist til Hamburg for at deltage i store bryllupper med 500 – 

800 gæster. De deltager som gæster eller arrangerer egne bryllupper 

i de haller i Hamburg, som egner sig til formålet. Det er nødvendigt 

at tage til Hamburg, for der er ikke tilsvarende faciliteter i Danmark, 

selv om de hyppigt efterspørges.  

 

Under festerne bliver der selvfølgelig lejlighed til at udveksle sidste 

nyt mellem familierne. Og glæden over sundhedsprojektet hjemme i 

Fredericia bliver også ivrigt luftet.  

 

Beretningerne fra sundhedsprojektet hjemme i Fredericia vækker 

genklang hos slægtninge og venner, der bor i Hamburg: ”So ein Ding 

müssen wir auch haben…!” 

 

Det kunne være af interesse for Fredericia Kommune at give en 

hånd med, nu hvor et vindue er åbnet mod verden. 

Erfaringsudveksling med tyske kolleger i Hamburgs bystyre og med 

beboerne i Hamburg kunne give værdifulde inputs til det fortsatte 

arbejde med boligområder – og selv om der ikke direkte skulle være 

gode råd fra Hamburg, kunne udvekslingen i sig selv give anledning 

til frugtbare overvejelser.  

 

I øvrigt er der fra flere lande udtrykt interesse for 

sundhedsprojektet:  
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• NESTA – den britiske regerings innovationsfond for den 

offentlige sektor, har allerede markeret sin interesse ved 

Laura Bunt’s tilstedeværelse ved arbejdseftermiddagen d. 

12. juni 2012. 

 

• The Young Foundation – også engelsk, medvirker direkte i 

sociale innovationseksperimenter i mange engelske byer. 

 

• Forskningsenheden for social innovation i revisionsfirmaet 

Deloitte’s hovedkvarter i Arlington, Washington D.C., USA 

(der gerne selv oversætter dokumenter fra dansk til 

engelsk) 

 

• KS (svarende til det danske KL) i Norge og deres kommunale 

netværk Innovasjonsalliansen.  

 

 

Dermed være ikke sagt, at alle forbindelser til det store udland vil 

være umagen værd at opdyrke. Forbindelsen til beboere og bystyre i 

Hamburg måske særlig interessant, fordi den er drevet af beboerne 

og ikke er underlagt en fast strategi. 
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Den trebenede kommode 
og sundheden  

 

I sundhedsprojektets lejlighed på Ullerupdalvej 41 står der i et 

hjørne i stuen en kommode. Den mangler et bagben og klistrer sig 

nærmest til væggen for at holde balancen. Kommoden er bare et 

enkelt af mange gode fund, der pryder lejligheden, og flere vil 

komme til. 

 

Næsten alt andet i lejligheden er fund, der er hentet hos beboere 

og andre, der havde for meget, ville gøre plads til noget nyt eller 

bare havde lyst til at give noget. 

 

Kommoden er næsten et symbol på sundhedsprojektets sundhed. 

Den lider af en kronisk sygdom, som aldrig bliver helbredt. Den har 

ubestrideligt en defekt, når man sammenligner den med andre 

møbler. Men ingen lægger mærke til det manglende ben, for den 

fungerer fuldt ud lige så godt som andre kommoder.  

 

Det er vældig vigtigt, at alle rammer omkring sundhedsprojektet 

kan formes af arbejdet, der foregår. Rammerne skal indbyde til, at 

nogen kommer og former dem, arbejder videre på dem, giver dem 

farve og tager sig af dem. Derfor er det også en genistreg at 

maskinrummet i sundhedsprojektet er en lejlighed som alle andre i 

området. Der er noget hjemligt over en lejlighed, og ingen vil tøve 

med at tage den i brug, kigge forbi eller komme med det, der måtte 

mangle.   

 

Der er ingen grund til at søge efter andre faciliteter med mere 

plads og mere udstyr. Der fås ikke bedre rammer for den type 

arbejde. Der var der heller ikke nogen grund til at ynke PR-gruppen, 

da den var henvist til at holde møder i et kælderrum. Det var en 

opfordring til at gøre noget ved sagen. 

 

En lignende genistreg har beboerne i Gellerupparken i Aarhus 

Kommune begået. Her er indrettet et museum for området i en 

femværelses lejlighed på 7. sal. Alle genstande i museet er givet af 

beboerne. Hver dag kommer skoleklasser fra skolen i og udenfor 

kommunen for at besøge museet, så der er nu ansat en 

museumsinspektør til at sørge for registrering af genstande, 

udstillinger og rundvisninger. Det siger sig selv, at mange forskellige 
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kulturer er repræsenteret i museet. Man kan faktisk gå på museum 

for at se, hvordan genboen laver mad – og får dermed en hjælp til at 

overvinde blufærdighedsgrænser, der ellers blokerer kontakten til 

genboen. Her kan man få svar på meget af det, man viger tilbage for 

at spørge genboen om. Museumsinspektøren er blevet en facilitator 

på tværs af kulturer. Der er også prestige i projektet. Gellerupparken 

er fundet værdig til at komme på museum. 

 

Det kræver øvelse at kunne se mulighederne i at gøre en 

almindelig lejlighed til maskinrum for et sundhedsprojekt og at bruge 

en lejlighed som museum. Man kan ikke øve sig alene. Mulighederne 

opstår, når man involverer sig i et fælles arbejde med beboerne.   
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Sygeplejersker med  
socialt entreprenørskab 

 
Hver gang jeg taler om sygeplejerskerne i Korskærparken og 

Sønderparken, der ’har fagligheden i baglommen’, bliver jeg spurgt 

om, hvad deres synlige arbejdsprofil består i, hvis deres 

sundhedsfaglighed sidder i baglommen. Det kan jeg ikke svare på. 

Jeg tror, den ændrer sig i kraft af de opgaver, de står over for. 

 

Jeg forstår spørgsmålet og iveren efter at kunne sætte en etiket på. 

Men man får ikke en dybere forståelse af at have fundet en egnet 

etiket. 

 

Jeg ved ikke, hvad sygeplejerskernes arbejdsprofil er, men det giver 

under alle omstændigheder mening at sige, at sygeplejerskerne 

bruger socialt entreprenørskab i deres arbejde. Når jeg bruger ordet 

’entreprenørskab’, har jeg specielt to ting i tankerne: 

 

• En entreprenør er en foretagsom person – en person, der 

ser muligheder og bruger dem til handling 

• Ordet kommer fra fransk og betyder oprindeligt, at man 

’griber det, der er i mellem’ – mulighederne findes i 

mellemrummene 

 

Sygeplejerskerne har blik for begge dele og udnytter dem til 

fornuftigt sundhedsarbejde. 

  

Der er nogle, der vil mene, at ’entreprenørskab’ har noget med 

økonomi at gøre. De forbinder det til ’socialøkonomi’, som bruges 

om non-profitvirksomheder, der måles på deres sociale indsats. 

Socialt entreprenørskab kan efter min mening både bruges om 

socialøkonomiske virksomheder og om den type foretagsomhed, vi 

ser i de to boligområder i Fredericia. 

 

Andre steder i verden har fagfolk har fået øje på opgaver, som kan 

ligne dem, sygeplejerskerne i Fredericia bruger kræfter på: 

 

Den britiske ”The Young Foundation” har et program, de kalder for 

’Social Entrepreneurship in Residence (SEiR)’.  De mener ikke selv, at 

programmets navn er specielt informerende, men har beholdt det, 

fordi det lokalt giver mening. Der er tre sociale entreprenører ansat. 
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Eleanor Cappell arbejder i det nationale sundhedsvæsens (NHS) 

afdeling i Birmingham. Eleanor Jones arbejder med sociale og 

sundhedsmæssige problemer i Kingston, der er en af de fattigste 

bydele i London. Wray Irwin er ansat på universitetet i Northampton, 

der helt uvant for et universitet er tæt involveret i samarbejde med 

det lokale byliv.  

 

Sigtet med deres indsats er at mobilisere borgere og medarbejdere 

til at foretage sig noget på egen hånd: ”Vent ikke på den offentlige 

sektors langsomme omstillingsprocesser. Vis vejen – og gør noget!”  

 

Young Foundation arbejder med en grundlæggende opfattelse af, 

at ’social entrepreneurship’ altid er at prøve sig frem. Der er ikke 

nogen rutine at læne sig op ad. Hovedopgaven for de tre sociale 

entreprenører (der frem til 2015 nok bliver til femten) er derfor: 

 

”Experiment – but deliver!” 

 

Eksperimenter foregår i dagligdagen. De er ikke adskilt fra den 

daglige praksis i socialt arbejde – de er en del af det. 

 

Hos Eleanor Cappell i Birmingham sker der meget blandt 

sundhedsvæsenets medarbejdere. Hun har nok at gøre med at 

hjælpe foretagsomme medarbejdere med at realisere gode ideer 

der, hvor de arbejder. Eleanor Jones’ indsats har udviklet sig til at 

være starthjælp til socialøkonomiske virksomheder, som 

beboerarbejdet har dannet grundlag for. Og Wray Irwin udsætter 

utrætteligt universitetsansatte og studerende for det lokale områdes 

muligheder og udfordringer. Begge arbejder inde i de udsatte 

områder og færdes dagligt mellem beboere og medarbejdere – deraf 

betegnelsen ’in residence’.  

 

Meget betegnende har Eleanor Jones’ opgave overskriften: 

YouCanKingston. Hun opfordrer på bydelens hjemmeside beboerne 

til enten at gøre noget, som de kan fortælle om eller at kontakte 

ham, så der kan gøres noget i fællesskab: 

       
     ”if you have spotted: 

• A problem, gap or an un-met need in health and social care  

• A new and clever solution to improve your specific problem  

• How your idea will create good and long lasting change to tackle 

differences in health amongst different groups  

• How your idea focuses on the goals and plans of NHS Kingston and 

the Council  

• How your idea will make money and continue to change lives in the 

future as well as be delivered elsewhere  
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• An individual or team that is positive and can make ideas happen”  

 

“Jamen, sådan fungerer sundhedsarbejdet I Korskærparken og 

Sønderparken jo ikke!” – vil mange protestere. Og nej, Kingston er 

ikke Fredericia. Så enkelt er det. Der er forskelle i arbejdsformer og 

metoder, fordi der er forskel på, hvad der er vigtigt i forskellige byer 

og lande. 

 

||| 

 

P.S.: 

Det er i øvrigt min opfattelse, at vi skal være meget mere 

opmærksomme på ’socialt entreprenørskab’. Og måske skulle vi 

bruge ordet ’social virksomhed’ i stedet for en socialøkonomisk 

virksomhed’. Vi har ikke brug for en (relativt) præcis analytisk 

betegnelse, men for et fleksibelt begreb, der bestemmes lokalt i 

praksis 

 

Der er brug for eksperimenter ude på kanten af, hvad den 

offentlige sektor beskæftiger sig med og har forstand på. Jeg er 

privilegeret, fordi jeg er med i netværk i andre lande, hvor 

eksperimenterne foregår i stor stil. I Danmark har man haft svært 

ved at komme videre, efter at kommunerne for et par år siden 

skyndte sig at lave strategier for socialøkonomi.  
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Frivillige og  
forretningsmodeller 
- social virksomhed? 

 

I første uge af august har Cirkus Panik kørt deres 

cirkusskoleprogram i Korskærparken. Biblioteksprojektet stod for 

arrangementet. Mange børn fra hele Fredericia har deltaget og lavet 

en forestilling, som d. 2. august tiltrak flere hundrede tilskuere i det 

store telt. 

 

Det er imponerende, så meget motivation og disciplin, der kan 

produceres hos en stor gruppe børn på tre dage. De når at lære 

nogle grundelementer i akrobatik, og de når ikke mindst at opdage, 

at de kan mere, end de tror. Oven i det lærer de at arbejde med en 

fast deadline, at se sig selv som udøvende kunstnere – og de får en 

fornemmelse af, at akrobatik kræver øvelse, meget øvelse.  

 

Ikke så lidt på kort tid … og så rejser cirkus videre og er væk. Man 

står og vinker til nye venner, der kan noget. Man står der med sin 

lyst og sine vågnende evner. Men der er ikke nogen i sigte, der har 

en ethjulet cykel, man kan øve sig på, eller nogen der har forstand 

på, hvordan man bedst øver sig. 

 

Det bliver en god oplevelse, men ikke en oplevelse, der er let at 

bygge videre på selv.  

||| 

 

1. Men sæt nu, at cirkusskolen kunne blive starten og ikke 

slutningen! Sæt nu, at beboerarbejdet var gearet til at gribe 

bolden med det samme, fordi nogle i området havde set den 

komme! Sæt nu, at der var mulighed for at fortsætte 

cirkusskolen i Korskærparken for de ivrige! Måske ville 

cirkusskolen udvikle sig i flere retninger og til sidst ikke have 

noget med cirkus at gøre – men sæt nu! 

 

Vi kan godt fortsætte: 

 

2. For sæt nu, at nogen satte sig for at gøre noget alvorligt ved 

sagen! Sæt nu, at nogen bestemte sig selv og andre for at 

lave en social virksomhed, der arbejdede på det grundlag, 
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som beboerne efterhånden har udviklet! Sæt nu, at sådan en 

social virksomhed kunne arbejde med at skaffe et økonomisk 

grundlag for fortsættelsen af cirkusskolen og andre gode 

initiativer! Sæt nu, at sådan en social virksomhed kunne være 

bæredygtig, altså bære sig selv, fordi den formåede at bære 

nogle økonomiske opgaver i beboerarbejdet! 

 

Der er mere: 

 

3. Sæt nu, at sådan en social virksomhed kunne rekruttere sine 

ansatte i lokalområdet og være med til at (gen)starte deres 

erhvervsarbejde! Sæt nu, at den sociale virksomhed kunne 

være en slags kuvøse for sig selv og for andre i nærheden!  

 

Vi kunne godt tilføje: 

 

4. Sæt nu, at de(n) sociale virksomhed(er) ville spare kommunen 

for umagen med at sætte nye projekter op, fordi der nu var 

en samarbejdsorganisation, en slags samarbejdskanal! Sæt 

nu, at de(n) sociale virksomhed(er) i området kunne være et 

samlingspunkt for nogle lignende aktiviteter i andre dele af 

kommunens område! 

 

Men vi er også nødt til at sige: 

 

5. Lad nu være med at hyre en etableret og landsdækkende 

socialøkonomisk virksomhed, der hellere end gerne vil udvide 

deres marked i Fredericia! Lad nu være med at udlicitere 

opgaven og falde for fristende tilbud! En social virksomhed 

må og skal starte og køres og ledes lokalt. Intet i sådan en 

social virksomhed må overlades til andre! 

 

Og hvad skal der så til? 

 

I kort form: der skal indledes et samarbejde med nogen, der 

sammen med beboerne kan gå ind i tre grupper af arbejdsopgaver: 

• Muligheder og egnede arbejdsfelter skal kortlægges – der 

skal laves økonomiske analyser og etableres netværk 

• Arbejdsområdet for den sociale virksomhed skal formes. 

Man skal se sig om, mødes, forme og omforme – og folk 

skal kunne se, hvad det bliver til efterhånden, dvs. der 

skal udveksles erfaringer med andre, og der skal laves 

kriterier for den sociale virksomheds måde at arbejde på 

• Den sociale virksomhed skal udvikles, og der skal findes 

metoder til at arbejde med vækst og bæredygtighed på 
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én gang, dvs. der skal laves økonomiske modeller, der skal 

arbejdes med medarbejderbegrebet, og der skal laves 

prototyper for det virksomheden leverer og for dens 

organisering 

 

||| 

 

Der er erfaring og ekspertise at hente mange steder i verden. På 

den anden side af de danske grænser er der større netværk, som har 

formået at samle erfaringer op, så de er tilgængelige. I Danmark er 

der endnu ikke samme type velorganiserede netværk, så her skal 

man selv samle sit videnspuslespil brik for brik hos forskellige 

organisationer og personer. Det er ikke et umuligt arbejde, for 

mange kender hinanden, så kontakter fører til nye kontakter. 

 

 



 70  

 

 

 
Kan vi tale om at dyrke viden? 

 

Vi kan da prøve! 

 

Hver eneste gang, jeg er i Korskærparken og Sønderparken, kommer 

jeg til at tænke på, at der her er tale om et sundhedsarbejde, hvor 

det ikke kan lade sig gøre at ’dele’ viden eller at ’sprede’ viden. Det 

er ellers begreber, vi har brugt i nogle år, ligesom vi har talt meget 

om ’skalering’ af metoder.  

 

Sundhedsarbejdet er et personligt arbejde. Det hører hjemme hos 

den enkelte medarbejder. Sådan som det udføres, kan det efter min 

mening ikke standardiseres i den forstand, at andre skal kunne gøre 

det samme. De sygeplejersker, der udfører arbejdet, leverer en unik 

indsats og opnår unikke resultater. Det er fremragende arbejde, men 

behøver vi at starte fra grunden hver gang? Når arbejdet er så 

personligt præget – og skal være det, for at det kan fungere – skal 

den enkelte medarbejder så helt alene bygge sin viden op hver gang? 

Og hvis det er tilfældet, kan vi så gøre noget for at hjælpe til? 

 

Personligt opbygget ekspertise lader sig ikke ’dele’ eller ’sprede’. Den 

type ekspertise bliver til noget helt andet, hver gang nye personer 

kommer til. Det behøver vi heldigvis ikke at tage stilling til – sådan er 

det bare! 

 

Sundhedsarbejdet i de to boligområder har en overflod af 

læringsmuligheder. Nu tager jeg fat i et hjørne af det store 

læringstæppe og påstår at vi skal lære at ’dyrke’ viden. Vi skal altså få 

viden til at vokse hos de enkelte medarbejdere, og give deres viden 

nogle gode vækstbetingelser. Samtidig skal vi lære os selv, hvordan vi 

dyrker viden. Det betyder, at vi skal kunne være bevidste om, hvad 

der skaber værdi, hvordan vi sætter det i gang og hvordan vi følger 

det til dørs. Og så skal vi kende vores investering.  

 

Vi har en risiko at arbejde med: hvis ikke vi lærer det, risikerer vi, at 

medarbejdere ikke får mulighed for at gøre det, de virkelig gerne vil 

engagere sig i, og så bliver vores udbytte af investeringen ikke 

tilfredsstillende.  

 

At dyrke viden indebærer så vidt jeg kan se, at vi blandt andet skal 

arbejde med et beredskab. Det beredskab består i at: 
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• Vi skal kunne påvise, at platformsarbejde (som jeg har 

skrevet om i et andet afsnit) er den form for miljø, viden 

bedst vokser i – og vi skal kunne se mange forskellige udgaver 

af platforme. 

 

• Vi skal udvikle et system til vurdering af, hvor vores 

ressourcer kan give det bedste udbytte – målt ud fra den 

påvirkning, som vores ressourcer sammen med andre 

ressourcer kan producere. 

 

• Vi skal udforske de steder, hvor det kan lade sig gøre at få 

hurtige resultater. 

 

• Vi skal opbygge en form for vidensbiblioteker – og her huske 

på, at biblioteker i vore dage er aktiviteter og personer mere 

end passive hyldemeter. 

 

• Vi skal udforske forskellige former for opgaveporteføljer – 

sammensætninger af jobs og opgaver. 

 

• Vi skal finde veje til at udnytte, at viden i denne 

sammenhæng kun vokser ude i praksis. 

 

 

 

Det arbejde skal vi være flere om – jeg melder mig selv til at deltage i 

det! 
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En smule filosofi 
- med hjælp fra 
Center for Vild Analyse 

 

 

En central værdi i det beboerdrevne sundhedsarbejde er, at der 

ikke siges noget om, hvad man skal bruge aktiviteterne til. Der er 

ingen anvisninger på, hvordan livet skal leves. Der er til gengæld en 

usagt bevidsthed om, at ”vi kan mere end vi tror”. ”Vi” omfatter 

såvel beboere som kommunale medarbejdere. 

 

De værdier står i kontrast til nogle af de 

patientuddannelsesprogrammer, som er standard på mange 

hospitaler og i kommuner. Her tager man udgangspunkt i de 

livsstilsnormer, som sundhedsforskning for tiden peger på som de 

bedste for landets befolkning over en kant. Livsstilsnormerne skifter 

over tid i takt med at forskningsresultater og politiske prioriteringer 

ruller ind i førende videnskabelige tidsskrifter – men er ikke i takt 

med menneskers levede liv. Derfor ser vi også stor aktivitet i 

ugeblade og avisers sundhedsbrevkasser. Vi skal hele tiden være på 

forkant. Vi skal holde os orienteret om, hvilken form for sport, der 

giver de bedste resultater; hvilke fødevarer, der mest effektivt 

fremmer sundhed, og så videre. 

 

Den tyske filosof Immanuel Kant skrev i 1790 et af sine 

hovedværker, ”Kritik af dømmekraften”. Center for Vilde Analyser 

(CVA) har en ugentlig klumme i dagbladet Information. I en af dem 

beskæftiger de sig med Kant’s opfattelse af menneskets æstetiske 

dømmekraft, der er ’nabo’ til den etiske dømmekraft. CVA’s 

klummeærinde er her en kritik af det smagsdommeri, vi alle kender.  

 

CVA’s ord om Kant kan give en antydning af, hvordan man kan 

forstå sundhedsarbejdet i Korskærparken og Sønderparken. 

Sundhedsarbejde har også æstetiske værdier. Det man kan sige om 

kunstværker og betagende naturfænomener, gælder også for 

sundhedsarbejde. Der er en skønhedsværdi, som er nabo til etiske 

værdier: 

 
”Vi kan ikke sige helt præcist, hvori det skønne består, men vi 

fornemmer, at de andre også må tænke, at det er skønt; at der er 

en sensus communis, som vi deler, og som gør, at vi meningsfuldt 
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kan kommunikere om, hvad der er skønt og uskønt… Tænk på en 

smuk solnedgang over havet, eller et maleri på et kunstmuseum, 

som fylder én med en ubestemt følelse af samhørighed og 

genkendelse: Dette værk siger mig noget, men ikke nødvendigvis, 

eller netop ikke, hvad jeg skal ”bruge det til”. Det rummer ikke en 

anvisning på, hvordan jeg skal leve mit liv, og det tilfredsstiller ikke 

nogen umiddelbare behov, jeg måtte have (søvn, sult, tørst, sex), 

men det glæder mig alligevel, at det er der. Det er, som om 

kunstværket viser, at vi kan mere, end vi umiddelbart er bevidste 

om. ”De skønne ting viser”, som Kant skrev i et notat, ” at 

mennesket passer ind i verden.””  

 

Der er forskellige tilgange til kommunal indsats i udsatte boligområder. 

Hvad skal man tilbyde beboerne – og hvilke tilbud fænger beboernes 

interesse? Mange steder bliver tilbuddene nærmest markedsført på linje 

med supermarkedernes ugentlige tilbudsblade. Kommunal indsats og 

boligforeningernes tilbud dumper ind ad brevsprækken sammen med 

andre salgsannoncer. 

 

Det er en grotesk måde at ’involvere’ sig i menneskers liv på. CVA’s 

klumme om Kant, om smag og dømmekraft, kan også bruges her. Læs 

klippet fra klummen herunder: 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den kommunale indsats i hårdt prøvede beboelseskvarterer skulle 

nødigt ende som en kopi af Frank og Caspers surfing mellem livsstile i 
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”Klovn”. TV-programmerne er ikke dokumentarprogrammer, men 

satire!  

 

Det vil blive til en kopi af livsstils-surfing, som den vi kender fra 

”Klovn”, hvis beboerne overdænges med tilbud af alverdens slags 

med den (velmente) hensigt at fremme motivationen og i håbet om 

at ramme noget, der fanger interesse blandt folk.  

 

Vi slipper for kopien, hvis der i stedet arbejdes eftertænksomt 

sammen med beboerne, hvis man har tålmodighed til at lade tingene 

ske, og hvis man kan holde tempo med aktiviteterne, når de 

pludselig tager fart. 
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Borgerinddragelse – eller 
 kommuneinddragelse? 

 
Den offentlige sektor summer af forvredne betegnelser og 

begreber. Der er selvfølgelig mange meningsfyldte begreber, men 

der er uhyrligheder i mellem, som man lige så godt kan afskaffe med 

det samme, fordi de netop ikke giver mening, eller fordi de 

simpelthen ikke kan bruges. 

 

Det er blevet meget moderne at tale om helhed, specielt på 

sundheds- og omsorgsområderne. ”Som sagsbehandlere kigger vi på 

det hele menneske”, kan nogen sige. Andre erklærer, at de ’anlægger 

en helhedsbetragtning’.   

 

Det lyder besnærende rigtigt, når folk i den grad gør sig umage, 

men vi er nødt til at rette dem, der kommer med den type 

udtalelser. For der er ingen fagprofessionelle, der i deres praksis, der 

kan se ’hele mennesket’. Det er kun mennesket selv, der kan se sig 

selv som et helt menneske. Det er ingen andre forundt, uanset hvor 

velmenende de er. Det er altså personen selv, der skal komme til 

orde, når der anlægges helhedsbetragtninger.  

 

Tilsvarende fordrejet er det i virkeligheden at tale om 

borgerinddragelse eller endnu værre: medinddragelse. Forstavelsen 

med- sniger sig ind i mange sammenhænge, men kan kun betyde: 

med forbehold. 

 

Borgerinddragelse kan ret beset kun anvendes, hvis der er tale om, 

at kommunen inddrager borgerne i den kommunale 

forvaltningsproces, altså hvis borgerne som undtagelse bliver 

inviteret til at få indsigt i og medvirke i sagsforberedelse og  

–behandling. 

 

I alle andre tilfælde må der være tale om kommuneinddragelse, 

altså at kommunen får forøget indsigt i og medvirker i borgernes 

eget liv.  

 

Det er helt specielt, at beboerne i Korskærparken og Sønderparken 

inddrager kommunen i deres egne fællesskaber. Det må kaldes et 

privilegium, som beboerne stiller til rådighed. Privilegier oparbejdes 

over tid og tildeles kun, når nogen har fuld tillid til, at andre kan 
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forvalte dem. Det er op til kommunen at komme den tillid i møde 

ved at arbejde med, hvordan man bedst gør tilliden gensidig. 

 

For et par år siden kom jeg sammen med beboerarbejder på besøg 

hos en indvandrerfamilie i Vollsmose. Vi kom bare bragende ind 

uden at være inviteret. Vores ærinde var kun at høre, om de to 

sønner kom til et arrangement samme aften. Det blev til et besøg 

med middag, så det tog noget tid, og vi fik nogle meget personlige 

historier om sundhed. Bagefter undrede jeg mig over, at jeg som 

vildfremmed uden videre blev draget ind i samtalen. Hvor blev 

blufærdigheden af? Og måske var det ikke mangel på blufærdighed, 

men glæden over det konstruktive i det at være sammen om et 

arbejde, der gav åbenheden frit slag.  

 

Jeg kan ikke være den eneste gæst, der har lagt mærke til den 

samme åbenhed i Korskærparken. Den kan virke overvældende, og 

kan kun være en tillidserklæring.  

 

Kan kommunen vise samme åbenhed i et gensidigt arbejde? 

Hvordan har kommunen det? 
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Det er tilladt at have mål,  
man ikke kan nå alene 

 

 

Der tales om det nye Aktivitetshus Sønderparken – om 

nabohøringen, hvor husejere på Parcelhusvej har gjort indsigelse 

mod det planlagte byggeri, og om den lange tid, der kan gå, inden en 

ny lokalplan for området er på plads. To år kan der måske, inden der 

kommer gang i byggeriet.  

 

Sagen er lige så absurd som så mange andre lignende sager i 

danske parcelhuskvarterer, hvor husejerne siger nej til noget nyt – 

bare for en sikkerheds skyld og for friværdiens skyld. Ærgerligt, 

men… 

 

Som sagerne står, er der rigeligt med tid til at bruge den som 

eksempel. Et eksempel på, at åbninger for et samarbejde om helt 

andre løsninger måske kan komme frem, hvis man tillader sig at give 

op, eller i hvert fald erkende åbent, at man ikke kan komme videre i 

overskuelig fremtid.   

 

Social Innovation Lab for Kent (SILK), er en lille gruppe 

medarbejdere i den britiske region Kent. Hovedkvarter og vigtigste 

arbejdsområde i Maidstone kommune, der områdets stenrige 

godsejere til trods har en lav gennemsnitsindkomst og store poster 

på socialbudgettet. Et særlig hårdt ramt område i Maidstone er 

boligblokkene i Parkwood.  

 

SILK har opsøgt beboerne enkeltvist og i grupper for at etablere et 

samarbejde. De har henvendt sig med det klare budskab, at 

Maidstone kommune og region Kent begge skal spare store beløb på 

budgetterne og ikke kan afse flere midler til Parkwoods beboere, selv 

om det er tydeligt at problemerne tårner sig op. ”Kan vi alligevel 

gøre noget i fællesskab?” var spørgsmålet til beboerne. Og det satte 

gang i aktiviteterne. Der er nu ved hjælp af lokale sponsormidler 

skaffet lokaler til en café, hvor beboernes fotogruppe og 

lektieværksted holder til sammen med den selvbestaltede 

børnepasningsordning. Der er truffet aftaler med lokale 

supermarkeder om rabatter og udbringning af varer, og meget mere. 

De unge fra Parkwood, der afsoner domme i fængsler, får hjælp til at 

søge arbejde, når de bliver løsladt – og meget mere. Kommunen har 
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afsat en pulje på £ 10.000 til indkøb af materialer, men efter to år er 

halvdelen af beløbet endnu ikke brugt.  

Så det kan være tilladt og nyttigt at give op. Det kan sikkert også 

være tilladt fra Fredericia Kommunes side at sige, at man ikke kender 

løsningen på det nye aktivitetshus i Sønderparken. Der er givetvis 

parallelle eksempler, hvor man kunne sige det samme.  

 

Men det er bare slet ikke tilladt som kommune at stå alene og 

erklære, at der ikke er noget at gøre. 
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Nød lærer nøgen kvinde at spinde 
- og hvad så? 

 

Der er noget rigtigt i det velkendte ordsprog. Meget nyt opstår i 

kriser og situationer, hvor ressourcer bliver knappe. Vi ved det godt, 

men vi er ikke så gode til at finde ud af, hvad vi vil bruge den 

opdagelse til. 

 

Men nu har vi opdagelsen, og vi ved at den nøgne kvinde lærte sig 

at spinde, da hun havde brug for det. Hvad gik hun i gang med, da 

hun havde lært spinderiets kunst og var blevet anstændigt påklædt? 

Hvad brugte hun sin nye viden til? Spandt hun bare videre, så hun til 

sidst havde en omfangsrig garderobe? Begyndte hun at sælge af sin 

produktion, eller skyndte hun sig at lære fra sig til andre upåklædte 

kvinder? Det er da interessant! 

 

Der er sket meget i Korskærparken i de sidste par år. Der er mange, 

der har lært sig selv og andre at spinde. De involverede kommunale 

medarbejdere spinder, beboerne spinder og kommunen kan også 

spinde. Jeg koncentrerer mig her om kommunen. 

 

Der opstår markeder på grund af spinderiet. Jeg forstår markeder 

som muligheder for  

 

1) at se sin kapacitet i forhold til omverdenen   

2) at fortsætte sin egen udvikling.  

 

Vi ved, at regeringen fortsat vil have en ghettoliste. Den vil blive 

udvidet, og den vil bygge på nogle opdaterede indikatorer. 

Ghettolistens medlemmer kan være et marked for kommunen. Flere 

af dem er allerede parat til at høre om, hvad der er sket i 

Korskærparken, og de er også parat til at supplere den viden, 

Fredericia Kommune har, med erfaringer og forslag fra egne 

områder. Nogle af listens medlemmer har også værdifuld erfaring 

med sociale entreprenører.  

 

Det at bevæge sig ud på et marked (hvadenten det er et 

økonomisk marked, et vidensmarked eller begge dele), vil altid være 

en udfordring. Men det er i de fleste tilfælde umagen værd. 

 

33 



 80  

 
 
Fra … og … til 
Hvor skal vi hen? 
 

Et lille sammenrend af tidligere højtlønnede designere, IT-nørder og 

ledende medarbejdere fra offentlige virksomheder i London har 

lavet deres eget velfærdsværksted under navnet Participle Ltd. I 

2008 udgav de et manifest om fremtidens velfærd med titlen 

Beveridge 4.0. I 1942 kom Sir William Beveridge med et notat til den 

britiske regering om, hvordan man kunne komme fra et klasseopdelt 

samfund med stærke traditioner for himmelråbende rigdom og 

hjerteskærende fattigdom til et nyt samfund, hvor fælles velfærd og 

sundhed var nøgleordene. Beveridge skrev sit notat om et par gange, 

for han kom i tvivl om sine egne opfattelser – det sidste og tredje 

kom i 1948. Participle har så i 2008 påtaget sig at skrive en moderne 

version 4.0. 

 

Vi kan også skrive et sundhedsmanifest. Vores kunne tage 

udgangspunkt i arbejdet i Korskærparken. Jeg skal ikke skrive det nu 

og jeg skal slet ikke skrive det alene, men jeg vil gerne komme med 

et par stikord til det.  

 

De drejer sig alle om at gå fra et perspektiv til et andet, det vil sige: 

 

• Fra bevillingsperspektiv til investeringsperspektiv 

• Fra borgerperspektiv til fællesskabsperspektiv 

• Fra ydelsesperspektiv til perspektivet om sammenhængende 

platforme 

• Fra den lukkede sektors perspektiv til perspektivet om åben 

involvering og inklusion 

• Fra institutionsperspektiv til perspektivet om strategisk 

samarbejde – på tværs med fællesskabets bærekraft som 

fælles opgave  

• Fra et perspektiv, hvor man træffer skiftende beslutninger på 

skiftende grundlag til et perspektiv, hvor holdbare løsninger 

og bæredygtighed den bærende bjælke 

 

Man kan få øje på alle disse ændringer i perspektiv i 

sundhedsarbejdet i Korskærparken og Sønderparken. 
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Hvis vi skriver et manifest er vi også nødt til at skrive om, hvad vi 

mener med ’sundhed’ i forskellige sammenhænge: hvad mener vi, 

når vi siger ’sundhed’, ’sundt’, ’sygdom’, ’rask’, ’velvære’, ’aktiv’, og 

så videre? Betydningen er ordene vil ændre sig undervejs i vores 

arbejde, så det er nok så vigtigt, at vi får sagt noget om, hvordan vi 

vil arbejde i vores forståelse. 

 

Vi kan skrive et manifest eller vi kan lade være. Men det er vigtigt at 

kende udfordringerne i perspektiver og ordenes betydning. 
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Øh, hvordan er det lige, man gør? 
 

Det er risky business, det her! Men der skal voves et øje. Min tanke 

er at prøve at lure Susanne A. kunsten af. Hvad er det, hun gør? Vi 

kan ikke kopiere hendes arbejde, for vi er jo forskellige, men måske 

kan vi oversætte hendes arbejdsmetoder, så vi selv kan bruge det, 

der kommer ud af ’afluringen’. 

 

Men jeg har fulgt sundhedsarbejdet, og jeg kan få øje på nogle 

vigtige holdepunkter. Dem vil jeg betragte som læringspunkter. Det 

betyder, at de skal læres og praktiseres af dem, der gerne vil have en 

chance for at indgå i sundhedsarbejde på lignende måde. Mit forsøg 

på at beskrive læringspunkterne er så samtidig et forsøg på at få hold 

om Susannes omtale af beboerne som ’kolleger’. 

 

Læringspunkterne vil altid være en blanding af, hvad man gør og 

hvad man kan. Prøv at lave en beskrivelse af en snedkers arbejde – 

den kan også kun blive en blanding af, hvad han kan og hvad han gør. 

 

• Man skal først og fremmest kunne gå i gang (se forklaringen 

om at være vejfarende nederst) 

 

• Man skal kunne stå i arbejdet som sig selv. Det betyder, at 

man skal kunne lægge standarder og procedurer fra sig, 

hvis man vurderer, at andre måder at gøre tingene på virker 

bedre. 

 

• Man skal opsøge et grundlag for et fællesskab mellem 

beboerne. Dette fællesskab skal være i baghovedet hele 

tiden i arbejdet. Det betyder, at man henvender sig 

personligt til alle beboere, men med bevidstheden om, at 

det ikke er ens egen indsats som kommunal medarbejder, 

der har den største effekt. Den største effekt opnås altid af 

beboerne i fællesskab – og i kraft af, at beboerne ved, at 

der er et fællesskab.  

 

• Man skal kunne samle folk om deres fælles interesser, der 

kommer til syne gennem det opsøgende arbejde. 

 

• Man skal selv deltage i fællesskabet, i arrangementer og 

lignende, på lige fod med alle andre.  
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• Man skal vide, at det første udgangspunkt altid er 

beboernes. Der træffes ikke aftaler om aktiviteter i området 

med andre fagprofessionelle medarbejdere – eller med 

forvaltningen – uden at sagen er gennemdrøftet med 

beboerne. 

 

• Man skal kunne finde den enkelte beboer gennem 

fællesskabet. 

 

• Man skal være klædt på til at danne sig sine egne meninger, 

uden at holde sig til kommunens officielle holdninger. Og 

man skal turde udtale sig på egne vegne i beboernes 

fællesskab. 

 

• Man skal kunne høre til i området på en naturlig måde. Det 

er en succes, at ens tilstedeværelse bliver en 

selvfølgelighed 

 

• Man skal kunne holde til at være rollemodel for andre i 

området – først og fremmest i kraft af den moralske styrke 

man har til at holde fast i principperne for beboerarbejde.  

 

• Man skal opbygge et netværk af ressourcer indenfor og 

udenfor området – og kunne aktivere det, når det er 

nyttigt.  

 

• Man skal kunne noget om foreningsdannelse og –drift. Det 

er et krav, at man kan finde praktiske løsninger gennem 

foreningsarbejde. 

 

• Man skal kunne sætte sig godt og grundigt på sine hænder 

og lytte opmærksomt – sommetider kommer noget frem 

andre steder fra nogle minutter eller dage senere, end man 

havde håbet på. Men det er næsten altid ventetiden værd. 

 

• Man skal altid kunne fortælle, hvad man gør. Hvis det ikke 

kan fortælles, skal det ikke gøres. 

 

 

At være vejfarende og at være navigatør 

 

Forskellen er vigtig i sundhedsarbejdet i Korskærparken og 

Sønderparken! 
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Robert C.H. Chia er professor i ledelse ved Strathclyde University i 

Scotland. Han kommer fra Singapore, hvor han også er professor i 

asiatisk filosofi. Han har forsket i organisationers strategier og blandt 

andet skrevet bogen Strategy Without Design. Det kan lyde svært og 

højtravende, men behøver slet ikke at være det. 

 

I bogen beskriver han forskellen på at være navigatør og at være 

vejfarende: 

 

Først navigatøren… 

Forestil dig, at du og en ven er på vandretur i et ukendt landskab. I 

stopper på en bakketop, og en af jer spørger den anden: ”Hvor er 

vi?” Hvis I har et kort, vil I se jer omkring, finde nogle holdepunkter 

og finde dem igen på kortet. Så vil I tegne en lille cirkel på kortet og 

sige: ”Vi er her!” På kortet er der sikkert allerede en lille cirkel, som 

viser det sted, I gerne vil ende jeres tur. Og nu vil I så ved hjælp af 

kortet finde vejen til jeres endestation. Her er punkter på det 

allerede tegnede kort de vigtigste holdepunkter for jer.  

 

…og så den vejfarende 

Forestil dig en lignende vandretur med en ven i et ukendt landskab. 

Denne gang uden et kort. I stopper igen på en bakketop, og igen 

spørger en af jer den anden: ”Hvor er vi?” Det første svar vil sikkert 

være: ”Her!”. Det siger jo sig selv, men hvad kan man ellers svare? 

Der er en vrimmel af muligheder, men sikkert er det, at svarene vil 

indeholde historier, hvor man sammenligner stedet med andre 

steder, man har været – forskelle og ligheder. De vil indeholde 

erfaringer og minder fra lignende ture og meget andet. 

 

Susanne A.s opgave er at være vejfarende i Sønderparken og 

Korskærparken. Hun er ikke navigatør, for hun har ikke noget kort. 

 

At gå i gang med sundhedsarbejdet er for mig det samme som at 

være vejfarende i Robert Chia’s forklaring. 


