
DAGENS PROGRAM 

FRA TIL PROGRAMPUNKT 

10.00 11.00 Velkommen og nyt fra bestyrelsen 

11.00 11.15 Pause 

11.15 12.15 Hverdagsinnovation og værktøjerne 

12.15 13.00 Frokost 

13.00 13.15 
Start med at finde behovet – introduktion 
til NABC 

13.15 13.45 Erfaringer fra projekt innovationsagent 

13.45 14.30 Tid til at pitche 

14.30 14.45 Kaffepause 

14.45 15.45 Den værdsættende metode 

15.45 16.00 Opsamling og afrunding 



 PÅ TVÆRD 

 

HVERDAGSINNOVATION  
MED PERSONLIGT LEDERSKAB 
- Fra Silicon Valley  
 til Sønderborg og Vallensbæk 

for  
Innovations- 

agenter 



IMPLEMENTERING AF 

FOREBYGGELSESPAKKER PÅ 

SUNDHEDSOMRÅDET 

 

for  
Innovations- 

agenter 



NETVÆRK FOR INNOVATIONSAGENTER:  
SAMARBEJDE MELLEM SUND BY OG LARS LUNDBYE’S BLÅ HIMMEL 

4 innovations-dogmer:  

– Personligt lederskab 

– Prototype (”Just do it”), 

– På tværs af forvaltninger 

– Innovation på trods af management 

Roxana Kia  

Ole Mølgaard  

Jakob Munk 

Lars Lundbye  

• Sund Bys store erfaringsbase og brede netværk 

• 4 erfarne innovations- og ledelseseksperter 

 

 

 

 

 

 



HER ER HVAD VI PRÆDIKER 

• Fokuser på nye muligheder 
• Fokus på det der virker 
• Tænk i et helhedsperspektiv 
• Inddrag nye ressourcer 
• Støt og påvirk gennem 

spørgsmål og samtale 
• Tal om drømme, ambitioner 

og lyster 
  



INNOVATIONSAGENT I SUND 

BY NETVÆRKET 

FIRE DIMENSIONER 

PROJEKT- 

FORMATERING 

PERSONLIGT  

LEDERSKAB 

NETVÆRK OG 

SAMARBEJDE 

ERFARING OG  

EVALUERING 



cc Susan NYC, http://farm1.static.flickr.com/33/89248433_f0a60133fc_b.jpg 

En sektor i krise…  
Kritisk at flytte fokus fra sygdom til sundhed…. 



 

Effekter er langsigtede og uklare 
Problemer og løsninger går på tværs af forvaltninger 
Projekter skal konkurrere om opmærksomhed og ressourcer 

FOREBYGGELSE PÅ ÅBENT VAND 



 
Problem: Vi “opdager” kun det, der allerede er på kortet 

Vi bruger enorme ressourcer, tid og energi på at diskutere 
fremgangsmåder, designe og planlægge udvikling – indenfor 
kortet! 

Innovation kræver at man navigerer i et hav af usikkerhed, 
ineffektivitet, omkostninger …..   
Men ledelsers fokus er et verdenskort domineret af sikkerhed, 
effektivitet og omkostningskontrol 

FOREBYGGELSE FALDER 
UDENFOR KORTET 





 

Problemerne virker 
uoverkommelige 

Ingen tid og ressourcer 
til udvikling i en 
stresset hverdag 

 

Ingen 
ledelsesopbakning  
og risikovillighed 

Bureaukratiet 
tager al vores 

tid 

Manglende lokal 
opbakning  

pga. manglende  
effekt-dokumentation 

Faglig selvopfattelse:  
Vi ved bedst …  

Borgerne ved ikke noget 

For svært 



Bureaukratiet tager al vores tid 

.. 

Krav om effektiversringer 

For svært 

. 

Nye krav fra brugerne.. 

Ingen ledelsesopbakning  

og risikovillighed 

.. 

Uklart mandat 

© Khayal : Stressed out, http://farm1.static.flickr.com/206/512703749_fc97809f23_m.jpg 



Ja: Sundhed er under pres….  
Og radikal nytænkning er påkrævet! 

Men vigtigere: Viljen til nytænkning er dér! Nu 
skal mandatet tages og gives! 



Innovations-forskningen er entydig: 

Ikke pga planlægning. Oftere på trods af analyse, 
ledelse eller organisation, end på grund af. 

Kreative ildsjæle blandt ledere, medarbejdere og 
kunder er den vigtigste ressource!  

Heldige uheld er mere reglen end undtagelsen: Eksperimentér! Og tænk nyt. 

cc Denis Collette, http://farm5.static.flickr.com/4030/4298833797_1b9d571479_o.jpg 



Personligt lederskab – ikke management 

TAG LEDELSE 



Masser af gode erfaringer herhjemme… 

HENT INSPIRATION: TAG DE 

GODE IDEER 



ALTERNATIVE LØSNINGER 

 

Gør plads for løsninger og forsøg… 



TÆNK I NYE ALLIANCER 

Patient-hoteller i Viborg, Silkeborg, Randers 
mm: ”Radical efficiency”  



 

”Innovation trods management”  
– brug Stealth 

INNOVER UNDER RADAREN 



OG FREMFOR ALT:  

GØR NOGET! 

Pilotprojekt i 2012: 
- Gladsaxe: Nedbring 24 timer indlæggelser gennem call service. 
- Furesø: Motion og livskvalitet gennem frivillig indkøbsordning. 
- Varde: Spis mere med spiseven. 



Just do it... 



FOREBYGGELSE = STARTUP 

• Nye tiltag 

• Uklart om det virker 

• Begrænsede ressourcer 

 



I ER KOORDNATORER  

I ET LEAN START-UP 

• Iværksættere er alle steder 

• Stop spild af tid og penge 

• Startup = Eksperiment 

• Lær, hvad der virker, før vi løber tør for penge 



SUCCES SUCCES 

SOM FOLK TROR DET 

SER UD 

SOM DET SER UD 

I VIRKELIGHEDEN 



LEAN START-UP PROCES 

PRODUKT 

IDÉ 

DATA 

MÅL 

LÆR 
BYG 



INNOVATIONS

AGENTENS 

FEM 

FALDGRUBER 

1 

2 

3 

4 

5 



STRAM TIL: 
- Fra politik og program til projekt  

- Del i flere projekter?  

- Hvad kan vi gøre først? 

- Kan målgruppen defineres smallere? 

- Kan indsatsen defineres smallere? 

FOR BREDT 

INNOVATIONSAGENTENS  

FEM FALDGRUBER 

1 



FOR LANGT 
2 

TRÆK FREM: 
- Fra strategi til projekt  

- Hvad kan vi gøre nu?  

- Hvad virker her og nu? 

- Hvad kan vi teste nu? 

- Hvordan kan vi spore 

langsigtede effekter nu? 

INNOVATIONSAGENTENS  

FEM FALDGRUBER 



TRÆK FRA: 
- Fra ideal til realisme 

- Kan vi gøre en forskel her?  

- Kan vi få de rigtige med? 

- Kan vi få ressourcerne? 

FOR TUNGT 
3 

INNOVATIONSAGENTENS  

FEM FALDGRUBER 



BARBÉR: 
- Fra snak til handling 

- Fra teori til praksis 

- Fra Word til Powerpoint 

- Hvad er det vi vil gøre, helt konkret?  

FOR ULDENT 

4 

INNOVATIONSAGENTENS  

FEM FALDGRUBER 



EVALUÉR: 
- Fra dogmer til læring 

- Gør vi det rigtige?  

- Griber vi det rigtigt an? 

- Ved vi, om det virker? 

- Hvordan kan vi lære mere, hurtigere? 

FORKERT 

5 

INNOVATIONSAGENTENS  

FEM FALDGRUBER 



1 

2 

3 

4 

5 

FOR BREDT STRAM TIL 

FOR LANGT TRÆK FREM 

FOR TUNGT TRÆK FRA 

FOR ULDENT BARBÉR 

FORKERT EVALUÉR 



5 VÆRKTØJER TIL JER SOM 

KOORDINATORER 

PITCH 

UNDER RADAREN 

PERSONLIGT LEDERSKAB 

PROTOTYPING 

SAMPRODUKTION 

VÆRKTØJER TIL LØSNINGER UDFORDRINGER 

FOREBYGGELSE 

SUNDHED 

RESSOURCER 

KULTUR 

INNOVATIONSKRAV 

KOMPETENCER 

ISOLATION 



 

• Fokus på målgruppen 

• Fokus på værdiskabelse – indsatslogik 

• Fokus på forankring 

PITCH 

 

Politk, regler, krav 

Information, kommunikation, undervisning 

Tidlig opsporing 

Rammer 

Tilbud 

NEEDS, APPROACH, BENEFIT, COMPETITION 
BEHOV, TILGANG, UDBYTTE, KONKURRENCE 



PROTOTYPING 

 • Ressourcer, ROI 

• Måling 

• Læring 



• Fokus på handling frem for analyse 

• Kortslut Bureaukratiet 

• Risikovillig og nysgerrig 

 

UNDER RADAREN 

 



• Motivation, mission og integritet som 

grundlag 

• Kommunikation som værktøj 

• Intiativets autoritet 

 

PERSONLIGT LEDERSKAB 

 



  

Samarbejde på tværs  

• Ressourcer 

• Løsninger 

• Co-creation, co-production  

 

SAMPRODUKTION 

 



 



PAUSE 



VI ER SÅ GODE TIL AT FINDE NYE 

LØSNINGER 

APPROACH 



HVIS DET GÅR HØJDT NÅR VI OGSÅ AT 

TÆNKE PÅ KONKURRENTERNE 

APPROACH COMPETION 



MEN SKAL DET VIRKE BLIVER VI NØDT TIL 

AT STARTE MED BEHOVET 

NEED 



OG DER FRA KOMME OMKRING ALLE 

ASPEKTER 

APPROACH 

NEED 

COMPETION 

BENNEFIT 



NABC PROJEKT PITCH 
NEEDS, APPROACH, BENEFIT, COMPETITION 
BEHOV, TILGANG, UDBYTTE, KONKURRENCE 

I vores dagligdag kan vi se, at der er 
et stort behov for 

Det giver sig bl.a. udtryk i at 

Vi vil imødekomme dette behov ved 
at 

Konkret vil vi 

Når vi har implementeret vores 
løsning, opnår vores brugere, at 

og udbytte for vores organisation er 

Sammenlignet med 

der allerede forsøger at håndtere 
dette behov, så er vores løsning 



1. Brug fem minutter for dig selv hvor du forbereder din pitch og fylder skemaet ud 

2. Ryk sammen i grupper på tre. Øv jeres pitch på skift. 

3. Reflekter og giv feedback 

4. Vælg til sidst den pitch som I synes er klarest.  

FORBERED PITCH AF DIG SOM 

KOORDINATOR OG AF SUND 

BY NETVÆRKET 

3 kriterier for bedste projekt: WOW-

følelse, størst klarhed, størst fokus på 

behov 

Vælg en, der præsenterer det bedst 

projekt for hele gruppen 

   

 



TID TIL AT 

STRÆKKE 

BEN – 

KAFFEPAUSE 



HVORDAN FÅR JEG ET SAMARBEJDE 

IGANG? 



  

Samarbejde på tværs  

• Ressourcer 

• Løsninger 

• Co-creation, co-production - samskabelse 

 

HVORDAN FÅR JEG ET SAMARBEJDE 

IGANG? 



1. Nulfejlskultur forhindrer eksperimenter og afprøvning af prototyper, som kan reducere 

risikoen for dyre fejl senere. 

2. Organisatorisk og mentale siloer forhindrer samarbejde og udveksling af idéer, viden og 

ressourcer og bremser koordineret implementering af nye dristige løsninger 

3. Institutionel isolation forhindrer offentlige organisationer i at høste andre organisationers 

innovationer og udelukker fælles udvikling af nye og bedre løsninger 

4. Borgerne er blevet forvandlet til kunder, der shopper rundt efter de bedste 

velfærdsservices i stedet for at se borgerne som erfarne, dygtige og ressourcestærke 

aktører, der kan bidrage til den offentlige innovation 

5. Intensiv resultatmåling, straffer innovative organisationer, hvis de nye tjenester ikke 

måles 

6. Der er for lidt praktisk viden om, hvordan man håndtere samarbejdende 

innovationsprocesser og alt for lidt fokus på kompetenceudvikling inden for dette 

område 

7. Individuelle, performance-relaterede lønsystemer tenderer til at modarbejde 

samarbejdende innovation 

8. Karriere i den offentlige sektor opnås ved at indfri præstationsmål og budget og ikke ved 

at igangsætte samarbejdende innovationsprocesser i randområder af organisationen  

9. Der er en mangel på politisk mod til at tackle de komplekse og svære problemer, 

implementere dristige løsninger og afslutte fejlslagne innovationer 

10. Hierarkiske organisationer med mange lag betyder, at der er mange, der kan vende 

tommelfingeren ned og blokere nye ideer 

 

10 BARRIERER  

FOR SAMARBEJDENDE OFFENTLIG INNOVATION 



ÅRSAGER TIL FEJLSLAGEN 

OFFENTLIG INNOVATION 

Kilde: Trends and Challenges in Public Sector Innovation in Europe 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/psi/psi-trend-report_en.pdf 

De hyppigste årsager til fejlslagen offentlig sektor innovation: 

• Manglende klare mål, manglende behovsanalyse 

• Overdrevne ambitioner, i teori og praksis 

• Forsinkelser, især i starten af projekterne 

• Manglende engagement og deltagelse hos topledelsen 

• Problemer i projektledelsen 



NYE RESSOURCER I SAMPRODUKTION 

Kilde: Mandag Morgen, Radikal Velfærdsinnovation 

• Borgere, der som grupper bliver ressourcer for andre.  F.eks. Pensionister som 

skoletanter og skoleonkler 

• Bygninger, der bliver ressourcer. F.eks. når idrætsforeninger låner den lokale folkeskole 

til arrangementer. 

• Velfærdsteknologi, der bliver en ressource for borgeren. F.eks Telemedicin til 

lungepatienter med KOL, kuffert i dagligstuen med indbygget kamera, mikrofon og 

måleudstyr. 

• Frivillige foreninger, der løser opgaver. F.eks. Spisevens-ordningen, hvor frivillige fra 

ældre Sagen spiser aftensmad med ældre borgere.  

• Socialøkonomiske virksomheder. F.eks. når firmaet Specialisterne ansætter autister for 

at udnytte deres sans for detaljer og systematik til it-arbejde. 

• Private virksomheder. F.eks. corporate volunteering, hvor medarbejdere fra private 

virksomheder som Tryg, ISS og Skandia bruger en del af deres lønnede arbejdstid på at 

hjælpe sårbare unge og deres forældre, f.eks. med lektiehjælp eller gældsrådgivning. 



TENDENSER I OFFENTLIG INNOVATION 

- LØSNINGER OG METODER 

Patient Partner 

Afsender Målgruppe 

Projekt Platform 

Co-creation 
/samudvikling 

Co-production 
/samproduktion 

FRA… TIL… 



VI KAN TALE OM DET PÅ EN 

ANDEN MÅDE 



I den værdsættende metode arbejdes der ud fra nogle af disse antagelser: 

 

• I ethvert samfund og enhver organisation er der noget, som virker. 

• Ved at lede efter problemer finder man dem - ved at hæfte sig ved dem, forstørrer man 
dem. 

• Fokusér på muligheder i stedet for u-muligheder. 

• Fokusér på det der virker, i stedet for på det, der er forkert. 

• Det, vi fokuserer på, bliver vores virkelighed. 

• Virkeligheden skabes i øjeblikket, og der er flere virkeligheder. 

• Den måde, der spørges på i en organisation eller i en gruppe, influerer på en eller anden 
måde på gruppen. 

• Folk er mere trygge og har det bedre med at rejse ind i fremtiden (det ukendte), hvis de 
medbringer dele af fortiden (det kendte). 

• Hvis man skal medbringe noget fra fortiden, skal det være det bedste herfra (eller det,der 
virker). 

• Det er vigtigt at værdsætte forskellighed. 

• Det sprog, vi bruger skaber vores virkelighed. Ordet skaber, hvad det benævner. 

• Mennesker kan ikke ændre sig i et negativt defineret felt. 

 

 

ANTAGELSER 



DEFINER ET POSITIVT FELT 



HVORDAN GÅR JEG TIL MIN 

SAMARBEJDSPARTNER? 









 


