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Nærvær i arbejdet – Anden akademidag den 2. juni 2009  

Workshop: Ledelsesrummet - I spidsen for forandringer 
’Ledelsesrummet’ er tænkt som et tilbud til lederne af de arbejdspladser, som deltager i projekt Nærvær i 

arbejdet 2009-2011. Formålet et at give lederne mulighed for erfaringsudveksling og information om 

forhold, som særligt retter sig mod lederne: 

 Forum for information om budgetter, regnskab og andet omkring projektstyring 

 De ledelsesmæssige aspekter ved udvikling, implementering og forankring 

 Erfaringsudveksling om strategier til forandring, opsamling og formidling 

I et hvert projekt et det vigtigt at man som leder er sin ledelsesstil bevidst for at projektet skal komme godt 

i vej og afsluttes. Denne workshop vil have emner som forandringsstrategi, budget, interessenter 

opfølgningsstrategier set ud fra et ledelsesmæssigt synspunkt. 

Der vil blive præsenteret metoder til at udvælge interessenter, teori omkring forandringsledelse, og 

opfølgningsstrategier. 

Hvis ideen lykkes den første gang 2. Juni 2009, er det tanken at ’Ledelsesrummet’ bliver et fast punkt på de 

kommende akademidage. 

Forandringsstrategier 
Forandringer skaber let utryghed og modstand og skal derfor håndteres på den rigtige måde for at være 

effektive og holdbare. Ledelse af forandringer kræver, at der udøves lederskab, kommunikeres visioner, 

udstikkes retning og skabes positiv energi. Ja – det lyder jo fint – og hvordan gør vi så lige det? 

1. Forandringsstrategier 

Fremtid

Effekter

I dag

1. Hvor vil vi hen?
a)

b)

c)

Status quo

3c. Gevinster

3b. Tiltag

3a. Indsatsområder

2. Aktuel situation
a)

b)

c)

Konkurrence

Strategisk ledelse
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Læg en slagplan – Opstil vision og udarbejd en strategi 

1. Hvor vil du gerne hen? 
2. Hvor står du nu? 
3. Hvad skal ændres for at du når dit mål? 
4. Hvordan vil du gøre det? 

2. Strategi – Der er flere muligheder 

Forskellige typer strategi egner sig til forskellige slags projekter 

Metode Indhold Bemærkninger 

Big bang 

 

Forandringen gennemføres i et hug over kort tid i alle 

dele af organisationen – fx fusioner og flytninger  

’stik hånden i 

hvepsereden og få alt 

ændret i samme hug 

Domino 

 

Den samme forandring udrulles successivt i en 

afdeling af gangen – fx ved mange decentrale 

afdelinger 

Tag et afsnit eller en 

afdeling ad gangen 

Kaskade 

 

Forandringen opdeles i etaper, som gennemføres 

successivt – fx nye IT systemer eller arbejdsgange, der 

stiller krav om ny uddannelse 

Først gennemgår alle 

første trin, derefter andet 

trin osv 

Små skridt 

 

Virksomheden ’prøver sig frem’ eller eksperimenterer 

sig til nye løsninger – fx ændringer, der bygger på stor 

målgruppe-involvering 

 

Hellere en perlerække af 

små projekter som lykkes 

– end et stort der er svært 

at gennemføre  

 

3. Lederens interessenter  

Skab opbakning – skab dig stærke alliancer 

Definition: En interessent er en part som bliver påvirket af dit forandringsprojekt og som derfor har 
en interesse i mål, planer og gennemførelse 
 
I enhver fusion eller projekt der involverer andre, er det vigtigt at identificere de interessenter/aktører der 
kan have andel i fusionen, hvilken rolle de spiller for forløbet og hvordan de skal inddrages. 
 
Man skelner mellem interne og eksterne interessenter/aktører. 

 Interne interessenter indenfor et hospital f.eks. kan være: Andre afdelinger, serviceafdelingen, 
læger fra andre afdelinger osv. 

 Eksterne interessenter udenfor hospitalet kan være: Patienter, pårørende, praktiserende læger osv. 
 
Formålet med at kunne identificere interessenterne er at skabe et overblik; håndtere de forskellige 
interessenters indflydelse på projektet; skabe relationer mellem projektet og interessenterne, således at 
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processen bliver påvirket mindst muligt. Eksempelvis skal der skelnes mellem, hvem der skal blot 
orienteres; hvem skal informeres, hvem skal høres og hvem skal direkte involveres i projektet? 
 
Ved hjælp af en brainstorm kan projektgruppen komme med ideer til hvem der bliver berørt i 
projektforløbet og hvem der bliver berørt af resultatet. Gule lapper kan anvendes som metode til at får 
noteret alle tænkelige interessenter. 
 
For at kunne sortere interessenter efter indflydelse på hvor stor indflydelse de har på projektet og hvor 
meget de påvirkes af projektets gennemførelse, kan der anvendes et koordinatsystem i forhold til 
indflydelse og medvirken. 
Det er vigtigt at anvende sin energi i projektet på de områder der er vigtige for at projektet lykkes. 
 
Model 1: Identifikation og prioritering 

Identificer dine væsentligste interessenter 

 

Hvilke mål og ønsker har de? 

Hvad er deres forhold til jeres projekt? 

Hvor megen magt har de? 

Din målsætning i forhold til interessenterne 

 

Hvordan vil du kommunikere med 

interessenterne? 

Hvordan vil du have, at de skal bidrage? 

 

Model 2: Beskrivelse og handlingsplan 

Interessent Relation til projektet Holdning til projektet Handlingsplan 
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4. Otte trin til effektiv ledelse af forandringer 

Hvert trin giver anledning til overvejelser om hvordan, hvornår, hvor meget og hvorfor. De er 

relevante at have med som inspiration, når et forandringsprojekt planlægges og som tjekliste ved 

implementeringen.  

Trinene kan også bruges, når man i ’bagklogskabens klare lys’, vil undersøge hvorfor, et konkret 

forandringsprojekt ikke er gået helt efter planen. Det kan give værdigfuld viden at finde ud af hvilke 

trin, der viser sig at have mangler – til gavn for næste gang. 

Tilsyneladende banale trin – og netop derfor svært at gennemføre, fordi vi er tilbøjelig til at tage 

dem for givet. 

De otte trin Vigtige elementer 

1. At skabe en 
oplevelse af 
nødvendighed 

Hvis ikke ledere og medarbejdere oplever, at forandringen i en høj grad er 

nødvendig og vil medføre en positiv ændring, så vil den ikke få medvind. 

Oplevelsen af nødvendighed skal gælde hele arbejdspladsen – og ikke kun 

ledelsen.  

Tjek: Hænger behov og mål sammen? Passer resurserne til udfordringen? 

2. At oprette effektiv 
projektgruppe 

Det er en forudsætning for at gennemføre en given forandring, at der 

sammensættes en beslutningsdygtig gruppe til at styre forandringen. Der skal 

høj grad af ledelsesautoritet til at gennemføre forandringer. Få også den 

overordnede ledelse med. 

Tjek: Sammensæt projektgrupper så de har styrke, kompetencer og resurser til 

at stå i spidsen for forandringsprocessen 

3. At udvikle vision og 
strategi 

Der skal være en klar vision og strategi for, hvor forandringen skal føre hen, og 

hvad resten af organisationen derfor skal styre efter. 

Tjek: Hvor skal vi hen – og hvordan kommer vi der? 

4. At formidle visionen Vision og mål skal være så klart formulerede, at de kan formidles på mindre end 

fem minutter. Visionen skal formidles om og om igen, og det er vigtigt, at 

projektgruppen fungerer som rollemodeller for den adfærd, der forventes af 

medarbejderne. Der er intet så demotiverende som, når centrale personer 

udviser en adfærd der er i modstrid med den vision, der er formidlet. 

Anvend alle midler – medtænk sammenhængen mellem forandring, følelser og 

holdninger. 

5. At skabe grundlag for 
handling på bred 
basis 

Det er projektgruppens opgave at fjerne eventuelle forhindringer og ændre 

rutiner og organisering, så forandringen bliver mulig. Endvidere at opmuntre til 

nytænkning, utraditionelle ideer og handlinger for at nå frem til målet. 

Empowerment – fjern hindringer og barrierer – opmuntre til risikovillighed og 
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utraditionelle handlinger – gør det sjovt at udvikle 

6. At skabe kortsigtede 
gevinster 

Det skal indlægges i planlægningen, at der løbende i forandringsarbejdet skabes 

små succeser, at de fejres, og at de medarbejdere som muliggjorde succeserne, 

bliver synligt anerkendt. Det skaber fremdrift i projektet og øger motivationen for 

de næste forandringer. 

Hellere en perlerække af mindre vel gennemførte udviklingsprojekter – end et 

stort langtrukkent projekt, som måske kuldsejler. Beløn præstationsforbedringer 

aktivt og synligt. 

7. At konsolidere 
resultater og 
producere endnu 
mere forandring 

Det øger troværdigheden, at ledelsen sørger for overensstemmelse mellem nyt 

og gammelt. Medarbejderne omkring forandringen skal have den nødvendige 

uddannelse til kompetent at kunne indgå i forandringen. Fasthold fokus på 

projektet og sæt ikke for mange i gang samtidigt. Lad være med at fejre 

resultaterne for tidligt. Det vil nemlig signalere, at ’nu er vi færdig, vi behøver 

ikke mere’ - og det gavner ikke motivation og ejerskab til projektet. 

Undgå at frygt for det ukendte, snæver egoisme, misforståelser og mistillid 

kommer i vejen for en ’cementering’ af forandringen. 

8. At forankre nye 
fremgangsmåder i 
kulturen 

Et vigtigt led i at forankre de nye fremgangsmåder er at fremhæve 

forbindelserne mellem den nye adfærd og organisatorisk succes og sikre 

mulighed for udvikling og kontinuitet i det nye. 

Vis resultaterne og knyt dem til forandringen – husk at kulturen ændrer sig sidst. 

 

5. Opfølgnings metoder - Tjekliste 

For at kunne få et projekt i mål er der nogle hovedområder der er vigtige. 

 

1. Sæt realistiske mål. 

2. Lav en tidslinje for projektet og sæt 

3. Hellere mange små projekter der lykkes end et stort, der kuldsejler.  

4. Udpeg realistiske tovholdere og gør de ansvarlige, ansvarlige. 

5. Hold fast og hold ud. Alt går ikke lige let men tro og styr efter målet. 

6. Juster i tidslinjen, hvis det er nødvendigt men opvej om det er at trække noget i langdrag. 
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Citat: 
John P. Kotter – Amerikansk professor og ’guru’ i forandringsledelse 

En vision er en kort, klar og fængende erklæring om, hvor man vil hen. 

Visionen spiller en central rolle i processen, fordi visionen medvirker til at styre, samordne og inspirere til 

handlinger hos et stort antal ledere og medarbejdere. Visionen er den rettesnor, som gør, at enhver 

valgsituation ikke medfører endeløse diskussioner medarbejderne imellem. 

En god vision kan på fem minutter beskrive et forandringsinitiativ og modtage en reaktion, der beskriver 

såvel forståelse som interesse. 

 

 

Projekt Nærvær i arbejdet – Juni 2009  

Bornholms Hospital – Oversygeplejerske Lajla Vang 

Teknologisk Institut – Projektchef Birgit Lübker  
 

  

 


