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Stort potentiale og erfaringsbase

Det er noget I må gøre sammen






IMPLEMENTERINGSMODEL

Mindset
En måde at 
tænke på 

Struktur
En måde at organisere 

sig på

Praksis
En måde at 
arbejde på

 Fælles vision / 
ambitioner 
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Undersøg om der er 
skyggeledelse der hindrer 

implementering






CRAWFORD, M. P. (1937). The cooperative solving of problems by young chimpanzees.Comparative Psychology Monographs,14 (No. 2), 1–88



HIERARKI NETVÆRK MARKED

Three forms of collaboration (Powell 1990)
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Planlæg hvornår du prikker og 
hvordan du prikker
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Contribution

Selection


Jørgensen et al. (2016)



COLONEL CHRIS CROFT

Director of Leadership development, US Army 

13.000 nye soldater om måneden

4.000 nye ledere om året



$

A & B
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+20%
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Nysgerrighed

Empati
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FIND A NEW 

BEST FRIEND!

Gulati, R. and D. Kletter 2005. Shrinking Core, Expanding Periphery: The relational architecture of high-performing organizations. California Management Review 47(3) 

Gulati, R. and D. Kletter 2005. Shrinking Core, Expanding Periphery: The relational architecture of high-performing organizations. California Management Review 47(3)
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Knudepunkt (d,j) Brobygger (h,i)
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Vælg dine “knudepunkter”

Vælg dine “brobyggere”




DE FIRE DIALOGRUM

Det afklarende rum

Det udviklende rum

Det forhandlende rum

Det handlende rum

Mejlholm, Jørgensen & Poulsen (2017)
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DE FIRE DIALOGRUM

Det afklarende rum
Hold fokus på kundens/borgerens/slutbrugerens perspektiv. 
Hvad er det vi gerne vil løse og hvorfor?

Det udviklende rum
Undgå kritik og vær nysgerrig. 
Udnyt jeres perspektivforskelle og diversiteten i viden, erfaring og faglighed. 

Det forhandlende rum
Giv og modtag feedback på synspunkter. Undgå at blive låst fast pga. manglende forståelse eller misforståelse.   
Modtager: Giv plads til feedback og bed om den hvis du ikke får den. 
Giver: “Det jeg hører dig sige er..” “Jeg tænker på om det at..” “Jeg overvejer om..”

Det handlende rum
Vær konkret og handlingsorienteret. Hvem gør hvad og hvornår?

Dette sikrer at der er et tydeligt output af jeres møder og at de opleves succesfulde.

Mejlholm, Jørgensen & Poulsen (2017)



Håndtering 
Det kan være en vanskelig situation - særligt hvis det er en deltager, 

der er placeret højt i hierarkiet. Hvis det er en kendt situation, så start 
mødet med: ”Vi har meget vi skal nå i dag, og det er vigtigt, at vi 
kommer hele vejen rundt. Derfor kan det være, at jeg af hensyn til 

jeres fælles tid sammen, bliver nødt til at afbryde jer, for at vi får mest 
muligt ud af mødet. Er det ok med jer?” Så snart gruppen har givet 
accept – og her er det smart at få direkte øjenkontakt med ”lang-

snakkeren”, har du mandat til at regulere dialogen. 


Er det ikke en kendt situation, har du andre handlemuligheder. Du 
kan gå den direkte vej og høfligt afbryde ved i en kort pause at sige: 

“Hvad tænker I andre om det Peter siger?”. Eller du kan lade 
vedkommende tale ud første gang, vente en dialog eller to og 

italesætte behovet for at passe på jeres fælles tid.

Udfordringen 
Mødedeltageren der tager 90% af gruppens samlede taletid. Ofte 

tales der i ring og om perifere eller selv-promoverende emner.

LANG-SNAKKEREN

Jørgensen, Winther & Mejlholm (2022)



Håndtering 

Ofte har du mistanke om, at dette vil forekomme. Brug din viden og 
start evt. mødet med en kort runde: ”Hvad håber du at få ud af 

mødet i dag?” Det skaber et commitment og fælles ansvar for at I når 
det, og er noget som du som facilitator løbende kan vende tilbage til 

med spørgsmålet: ”Går mødet i den rigtige retning?”


Udfordringen 

En deltager er mere optaget af telefon, mail eller holder sig tilbage 
fra dialogen af andre årsager med det resultat, at dialogen bliver 

skæv. 

PASSIV DELTAGEREN

Jørgensen, Winther & Mejlholm (2022)



Håndtering 
Én af løsningerne er simpel. Konfronter gruppen med din 

observation. Enten ved at tage en timeout selv og fortælle hvad du 
lægger mærke til, eller ved at bede en deltager om at gå i dialog 

med dig om din observation, imens den øvrige gruppe observerer. 
”Anne, hvad siger du til at vi lige taler lidt bagom ryggen på gruppen 
mens de lytter på det?”. ”Jeg lægger mærke til, at der er god energi 

i mødet, men også at det kører lidt af sporet ift. dagsordenen. 
Hvorfor tror du det sker?”. Det kan virke grænseoverskridende, men 
er meget effektfuldt. Efterfølgende vil gruppen af egen kraft rette ind 

mod temaet og bliver derved mere selvregulerende. Det skyldes 
bevidstheden om at du/I (og alle) observerer deres adfærd og at de 
derfor ønsker at leve op til det de selv har beskrevet de ville opnå.


Udfordringen 
Gruppen leder sig selv på vildspor og væk fra fokusområdet. Det 

kan ske når gruppen, i et forsøg på at opretholde den gode 
stemning, søger væk fra gnisterne. Ses ofte i sammenhænge hvor 
”hjørnespark” er en reel mulighed. Gruppen kan trække tingene i 
langdrag med flere møder, og bliver ikke konfronteret med det.

TANGENT-DIALOGEN

Jørgensen, Winther & Mejlholm (2022)



Håndtering 

Som facilitator har du et effektivt kort i lommen. Lad der gå 25-30 
sekunder, så det er åbenlyst at gruppen har bevæget sig videre til et 

nyt punkt og vend da tilbage til ”ikke-beslutningen” med et kort 
smilende spørgsmål: ”Kan I ikke lige fortælle mig hvad det var I 

besluttede?”

Genbesøg beslutningen og sikre, at alle er indforstået hermed og 

kender sin opgave. Slut evt. mødet af med at tegne en fælles tidslinje, 
hvor alle opgaver og ansvarsfordelinger fremgår. 

Udfordringen 

Det skal gå stærkt, og gruppen går videre til næste punkt på 
dagsordenen, uden at nogen har den fjerneste anelse om hvordan 

de skal handle på aftalen eller beslutningen.

“HVAD VAR DET LIGE VI BLEV ENIGE OM”-
PROBLEMATIKKEN

Jørgensen, Winther & Mejlholm (2022)



Håndtering 

Hvis du ved hvem det er allerede før mødet, så kontakt da 
vedkommende og spørg om ikke han/hun er med på at bringe 

noget inspiration ind i mødet, ved at fortælle om han/hun´s 
perspektiver fra start af mødet. 


Ved du det ikke, er det ofte en fordel at trække sig fra ansvars-
positionen. Lade gruppen afgøre, om mødet er meningsløst eller 

emnet forkert.


Udfordringen 

Kritikeren der uanset emne, har besluttet at det er meningsløst.

 Til tider vinder kritikeren anerkendelse i gruppen, ved at anfægte 
mødets fokus, emnet eller behovet for overhovedet at bruge tid 

på emnet.

SURSTRÅLEN

Jørgensen, Winther & Mejlholm (2022)
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Brug dialogrummene

Forbered dig på håndtering af 

“mødepersonas”




DISAGREE AND COMMIT

Jørgensen & Mejlholm (2021)

Agree Disagree

Comitted

Non Comitted



Sæt flag

Jørgensen & Mejlholm (2021)



Jørgensen & Mejlholm (2021)
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Kortlæg positionerne 

Vælg en opstilling der passer til 

opgaven




“Radikal forandring sker sjældent i spring, men som 
akkumulering af mange små forandringer”

FORSKNING VISER

“Hvis nye idéer skal succesfuldt 
implementeres og spredes, skal de ikke være 

vilde, men opleves som selvfølgelige”  

Ingerslev (2015)





HVILKEN VEJ VIL DU VÆLGE?



Dweck & Mueller 
(1998)



Dweck & Mueller 
(1998)
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Ros i processen 

- ikke (kun) for resultatet



UDVIKLING PÅ TVÆRS KRÆVER ANDRE MÅL

Implementering

Nåede vi det, vi var stillet i udsigt?

Overholder vi budgettet?

Overholder vi tidsplanen?

Gennemfører vi de aktiviteter vi havde 
beskrevet ved start?

Udvikling

Er vi kommet til handling og har vi taget det første skridt?

Har vi fejlet, og har vi brugt fejlene aktivt som læring?

Har vi inviteret nye deltagere indenfor?

Har vi opnået effekter vi ikke kunne forudsige ved start?

Jørgensen et al, 2016. Efter Jakobsen et. al 2009
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10 takeaways…

Se slide 3 til 41…
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DRØFT I GRUPPER OG NOTER PÅ PLANCHE

HVILKEN VIGTIG POINTE TAGER 
JEG MED FRA KONFERENCEN 
INDTIL NU?

HVAD INDEBÆRER 
IMPLEMENTERINGEN AF 
JOURNALFØRING AF 
PATIENTINVOLVERING
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BACK CASTING





Tegn en tidslinje der starter i dag og slutter om 2 år 

I dag

12 oktober 2024



Hvad drømmer vi om at lykkes med i forhold til 
implementeringsopgaven og hvilken værdi har det skabt 

om 2 år?

Noter alle dine ideer på GULE post its - én idé på hver post it



Skift til at præsentere jeres post its og placer dem på planchen

I dag

12 oktober 2024



Hvad gjorde vi for at lykkes med 
implementeringsopgaven?

Noter alle dine ideer på BLÅ post its - én idé på hver post it



Skift til at præsentere jeres post its og placer dem på planchen

I dag

12 oktober 2024



Hvilke udfordringer oplevede vi undervejs?

Noter alle dine ideer på PINK post its - én idé på hver post it



Skift til at præsentere jeres post its og placer dem på planchen

I dag

12 oktober 2024



Hvad gjorde vi for at håndtere udfordringerne?

Noter alle dine ideer på GRØNNE post its - én idé på hver post it



Skift til at præsentere jeres post its og placer dem på planchen

I dag

12 oktober 2024



KAST NETTET UD

Hvad er hacking? 

Hvornår skal du bruge hacking? 
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- 12 Aktions kort der skubber på praksis



HACKING

Hvad er hacking? 

Hvornår er det relevant at bruge metoden? 

Ved I ikke hvilken vej i skal gå i projektet? - Se også metoden Prøvehandlinger
Relaterede metoder

Hacking er når medarbejderne foretager handlinger, som ligger ud 
over de formelle rammer for at imødekomme borgerend behov. 

Eksempel på hacking? 
XXX

Det kræver noget andet end vi plejer at skabe værdi for borgeren
Når såkaldte gordiske knuder identificeres 

Når systemet spænder ben for målet (værdi for borgeren)

Metoden er relevant at bruge når:



HACKING - VÆRKTØJ

Afklar din udfordring

Ved I ikke hvilken vej i skal gå i projektet? - Se også metoden Prøvehandlinger
OBS

Brug følgende 5 trin til at afklare om Hacking er relevant i det pågældende tilfælde 

Hvad er den ideelle løsning? 

Hvilken løsning tilbyder dine rammer? 

Hvor stor er gevindsten ved den ideelle løsning sammenlignet med omkostningerne?

Aftal med din nærmeste leder at du afprøver den ideelle løsning (hackingen) og hvornår I følger op på resultatet

Brug skalaen nedenfor til at overveje om Hacking er relevant

Gevinst ved hackingOmkosninger ved hacking



KAST NETTET UD OG TRÆF KVALIFICEREDE BESLUTNINGER

Hvad vil det sige at kaste nettet ud?

Eksempel på at kaste nette ud

Hvornår er det relevant at bruge metoden? 

I situationer hvor der skal træffes beslutninger på tværs af fagområder og på vegne af 
hinanden, er det vigtigt at “kaste nettet ud” og rådføre sig men de rette, inden den 
endelige beslutning træffes. Dette gøres med det formål at indsamle perspektiver og 
involvere de rette personer i den endelig beslutningen. At tage beslutninger på vegne af 
hinanden kræver kendskab til hinandens arbejdsområder, og det kræver et højt niveau af 
tillid at afgive en del af “magten” og det er derfor vigtigt at informere alle, der bliver berørt 
af beslutningen.    

Metoden er relevant at bruge når:

En medarbejder ser at en borger ……..

Relaterede metoder

Er der problemer med samarbejdet på tværs? - se metoden relationelt kendskab 

Én borger er i berøring med flere afdelinger og kontaktpersoner

Der er behov for at træffe hurtige beslutninger på vegne af hinanden 
- til gavn for borgeren

KAST NETTET UD - VÆ
RKTØ

J

Inden den endelig beslutning bliver træ
ffet bør du rådføre dig m

ed:

Ved I ikke hvilken vej i skal gå i projektet? - Se også m
etoden Prøvehandlinger

Relaterede m
etoder

Dem
, der ved noget (faglig kvalifikation)

Dem
, der bliver berørt af beslutningen (borgere, m

edarbejdere, ledere)

Dem
, der skal gøre noget (m

edarbejdere, ledere)

Afgør om
 du er m

edarbejderen som
 er tæ

ttest på borgeren

Alle berørte parter inform
eres om

 beslutningen 

Beslutningen evalueres 
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