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..og lige om lidt starter det...

Fremtidens intelligente hospitalsseng kan hjælpe med til 
forflytninger og bidrager på den måde  også til et bedre 
arbejdsmiljø , som det her bliver demonstreret. Sengen er 
udviklet på Regionshospitalet Randers - i et konsortie med en 
række private firmaer. 

Temaet for workshoppen var netop, hvordan man kan hjælpe 
med at ændre personalets mindset og daglige arbejdsgange, 
så sengen kommer i spil som det det hjælpemiddel, den også 
er.

Og faktisk er det forkert, at kalde den fremtidens  hospitals-
seng, for den er allerede i produktion og brug.

Fremtidens intelligente 
hospitalsseng 

Glimt fra Region Midtjyllands 
Innovationsdag 2014
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Koncentreret lytning inden regionsrådsformand 
Bent Hansen rundede dagen af.

Networking på livet løs...

Dette nummer af MidtLabs ny-
hedsbrev handler om Innovations-
dagen 2014, som blev afholdt d. 5. 
november i Naturvidenskabernes 
Hus i Bjerringbro. Dagen bød på 
en række oplæg og hele 23 work-
shops.

Vi vender stærkt tilbage med en 
videoreportage fra dagen og en 
samlet video af Karen Ingerslevs 
oplæg. 

Følg med på midtlab.dk eller på 
vores LinkedIn-profil. 
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Innovationsdagen 2014 i Naturvidenskabernes Hus 

i Bjerringbro blev skudt i gang af en repræsentant 

fra en af husets hovedsponsorer ,Lars Enevoldsen, 

der er Vice President i Research & Technology hos 

Grundfos.

Han ruskede fra starten af sit oplæg op i tilhørerne 

ved at pege på, at opfindsomhed nogle gange kom-

mer i en lidt bøvlet indpakning:

- Opfindsomheden kommer alle steder fra, men det 

er ikke sikkert, at I kommer til at lytte til den. Det er 

op til jer. For kommer de, der har fået nogle gode, 

men måske lidt ubekvemme ideer, også tredje gang, 

når I har sagt nej de første to gange? Det lyder så 

let, men det er hamrende svært at få til at virke i en 

organisation. For vi har alle noget vi skal have til at 

ske, og hvis der kommer én med en ide, der ikke 

passer ind i den plan, man har, så kan det være 

meget nemt at finde på en grund til afvise den. 

Plads til de skæve eksistenser
For at få det til at lykkes, så skal der ifølge Lars 

Enevoldsen en helt bestemt type ledelse til:

- Man skal udøve fejltolerant ledelse, for ellers 

tør medarbejderne ikke være med. Det skal være 

projektet, som fejler – ikke medarbejderne. Ellers 

får man medarbejdere, som kun vil lave det, som de 

er sikre på at få succes med. Og så skal man sætte 

rammer for kreativiteten. Man må ikke være bange 

.. men har du fejltolerant ledelse, rammer og forskellighed, så er du 
godt på vej til at have de rette rammer for kreativitet og fornyelse

Opfindsomhed er en 
hamrende svær disciplin 
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Opfindsomhed er en 
hamrende svær disciplin 

En anden tilhører ville gerne vide, hvad Grundfos 

har lært undervejs i sit arbejde med opfindsomhed 

og innovation:

- Vi har lært, at vores tilgang skal have mere karak-

ter af udefra-ind end omvendt. Vi er blevet bedre til 

tidligt at lave eksperimentelle produkter, som vi kan 

præsentere for lead customers. 

- Kan du sige lidt om, hvordan I tager imod de gode 

ideer i Grundfos. Skal der komme penge tilbage i 

puljen? lød et andet spørgsmål.

- Vi har prøvet at have en idé-bank, men det duede 

ikke rigtig, og jeg tror heller ikke på puljer, for de 

rigtig gode ideer kan være svære at tracke tilbage, 

for der er utrolig mange, som bidrager. Mest af alt 

tror jeg på tanken om at have en sponsor, som vil 

”beskytte” projektet i den tidlige fase, svarede Lars 

Enevoldsen. 

for at sætte grænser. Det er min erfaring, at 

antallet af ideer vil være det samme – også når 

man har sat nogle rammer op. 

Også forskellighed er ifølge Lars Enevoldsen en 

central ingrediens i at skabe en virksomhedskul-

tur, der fremmer opfindsomhed:

- Jeg vil gerne rose jer for at have inviteret mig 

med i dag - for at have inviteret én indenfor, 

som kommer fra en helt anden verden. Den for-

skellighed er af afgørende betydning. Man skal 

have forskellighed i dagligdagen, og der skal 

være plads til de skæve eksistenser. 

Tidlige eksperimenter 
Men hvad gør man, hvis den organisation, som 

man er i, bare ikke producerer ret mange gode 

ideer, ville en tilhører vide.

- Det er jo sindssygt kritisk. Man skal starte med 

at finde nogle værktøjer, som kan skabe opfind-

somheden. Og så skal I sætte det som mål, at 

Bent Hansen giver jer en udfordring, som I må-

ske ikke er helt sikre på, at I kan løse, lød svaret 

fra Lars Enevoldsen. 

”Vi har lært, at vores tilgang 
skal have mere karakter af 
udefra-ind end omvendt. Vi er 
blevet bedre til tidligt at lave 
eksperimentelle produkter, 
som vi kan præsentere for lead 
customers”

Lars Enevoldsen, Vice President, Research & Technology, Grundfos 
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- Hos os hedder det ikke innovation, men forbed-

ringer, og vi forsøger at lave en forbedringskultur. 

Og hos os er det sådan, at alle medarbejdere skal 

bidrage til både udvikling af vaskeriet og af sig 

selv og sit team. 

Vaskeriet har tidligere haft en traditionel organi-

sering med en vaskerichef og en souschef, men 

souschef-stillingen er nu sløjfet. I stedet for er 

der nu en teamorganisering, hvor hvert team har 

ansvar for en lang række ting – fx arbejdsmiljø 

og ergonomi. Vaskeriet har i samarbejde med 

Tradium i Randers oprettet en uddannelse – ikke 

Vi har noget, der fungerer, men ikke helt som vi gerne vil have det til! Sådan lød talentmanager 

Michael Maagaards indledning ved den workshop, som MidtVask stod for

en vaskeriuddannelse, men en uddannelse i service 

og produktion. 

- Det betyder, at vi nu står med 32 elever som skal 

ind og tage ansvar og gøre deres kompetencer gæl-

dende. Derfor vil vi gerne høre om jeres erfaringer 

med at sætte viden spil! Sådan lød opfordringen fra 

Michael Maagaard og hans team. 

Og efter en snak henover de orange borde i Techno-

teket i Naturvidenskabernes Hus, var buddene fra 

deltagerne parat: 

Hvordan sætter man viden i spil?
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Så er der igen åbent for tilmelding til 
Innovationscellerne
Innovationscellerne er Region Midtjyllands  træningsforløb i innovation. 
Udgangspunktet er  konkrete udfordringer og opgaver, som er en del 
af deltagernes hverdag. 

Du kan nu tilmelde dig disse tre forløb:

Innovation: Hvad, hvorfor, hvordan?
Professionel nysgerrighed - find ud i felten
Prøvehandling - fail faster, succeed sooner 

Klik her, hvis du vil vide mere om hele konceptet “Innovationscellerne”

 Et udpluk af workshop-deltagernes 

forslag til løsninger:

-Man skal have et mandat, en klart defineret opgave. 

Og så skal I gøre jer overvejelser om, hvordan I stiller 

opgaven, lød ét bud. 

- Hvis I skal have viden til at spredes, så skal der være 

nogen, som har brug for den viden, lød et andet bud.

- Og det er altid nødvendig viden og kompetencer 

indenfor kerneopgaven, der bedst spredes, lød en 

kommentar til det.

Vil det være en mulighed at lade eleverne skifte an-

svarsområder flere gange i løbet af de to år som et 

led i uddannelsen?  lød et spørgsmål.

Og fra en anden: Kunne det være smart at arrangere 

læringsgrupper, hvor de ansvarshavende i hvert 

team fik mulighed for erfaringsudveksling og spar-

ring?
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Fugitate venimusam  
solorum quiasitem

- og kyl så også lige ordet ”radikal innovation” ud. Det skaber mindreværd og tab af 
energi, sagde Karen Ingerslev. Hun ser det største nyskabelsespotentiale i at kende 
hinandens opgaver og at turde lade sig inspirere af dét, der er skabt i afdelingen 300 
meter længere nede ad gaden

Head of Innovation på Aarhus Universitetshospi-

tal, Karen Ingerslev har netop lagt sidste hånd på 

sin ph.d. om innovation og udvikling i hospitals-

sammenhæng. Hun efterlyste i sit oplæg en ny 

tilgang til udviklingsprojekter:

- Lad være med at kalde det innovation! Start med 

problemet og lad så innovationen opstå, Og pas 

på med løsningsjagten. Det kan komme til at over-

skygge behovet for at forstå hinandens perspekti-

ver. Der skal være plads til megen forskellighed. 

Og ordet radikal innovation ser hun gerne for-

svinde:

- Når man kalder det radikal innovation, så udløser 

det mindreværd, for hvor mange af de projekter, 

vi arbejder med, kan leve op til det? Det er de fær-

reste af os, der er med til at skabe noget radikalt 

nyt, og det, man arbejder med, kan komme til 

at fremstå småt og uinteressant, og der kan gå 

meget god energi tabt på det.  

Nul-fejls kultur smitter

Hun understregede, at den ramme som innova-

tion finder sted i, er af afgørende betydning:

- Konteksten er vigtig. Vi skal ikke bare arve 

processer, for der en række specielle vilkår, som 

gør sig gældende i denne verden. Vi kan ikke bare 

tage på camps, når vi hele tiden er på arbejde. 

Vi er enormt meget ”inde i boksen”. Og det er jo 

sådan, at i hospitalsverdenen er fejl farlige. Det 

skal de være i klinikken, men det smitter af, så or-

ganisatoriske fejl også bliver opfattet som farlige. 

Det betyder, at vi ikke spontant køber fail-fast-

forward strategien, sagde hun med henvisning til 

Start med problemet 
- og lad være med at kalde det innovation! 
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Lars Enevoldsens ord om nødvendigheden af en 

kultur, der tolererer fejl (læs mere på side 4-5).

Vi omformulerer, hvis problemet

ikke passer til løsningen 

Når man i sundhedsvæsenet arbejder med kravet 

om evidens, så  har det ifølge Karen Ingerslev 

konsekvenser for udviklingsarbejdet, fordi det kan 

give langsomhed og afsmitning på de kulturelle og 

samarbejdsmæssige felter. 

Og dét, som Lars Enevoldsen tidligere på dagen-

havde antydet i sit oplæg – at nye ideer ofte kom-

mer lidt på tværs - kunne hun bekræfte: 

- Jeg har kunnet følge, hvordan et problem ændrer 

form. Vi omformulerer ofte problemet, så det pas-

ser til løsningen. Når vi laver den klassiske skriv-

din-ide-på-en-gul-seddel-øvelse, så ryger dét, der 

ikke passer til grupperingerne, ud, hvis man ikke 

har et ledelsesmæssigt fokus. På den måde får vi 

skabt tamme problemer, som vi kan løse, og hvis 

løsning vi er enige om. 

Sæt fokus på den store, fælles opgave 

Men feltet, hvor en ide er ved at ændre form, er 

ikke altid et problem i sig selv. Det kan ifølge Karen 

Ingerslev også rumme nye perspektiver: 

- Måske er det, dér, hvor et problem omformes, at 

mulighederne for den mest radikale

innovation findes. For vi kan håbe på, at det betyder, 

at vi kan begynde at arbejde helt anderledes med 

hinanden – i forholdet til samarbejdet med patienter, 

kommuner og praktiserende læger. 

For det er i samarbejdet, i forståelsen af den andens 

opgaver at den store potentiale ligger, mener Karen 

Ingerslev:

- Vi har brug for at lære af hinanden. Det allerværste 

jeg har fundet er, at der er rigtig mange fine iagt-

tagelser, hvor klinikere har besøgt hinanden. Men 

dyanmikken er sådan, at når der nu allerede er nogle, 

der gør det, så er det ikke nyt for verden, og så er der 

ingen grund til at gøre det. 

 

Start med problemet 
- og lad være med at kalde det innovation! 
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DNU Voksdug 

Kasper Bo, Projektafdelingen, DNU, fortalte om værktøjet “Voksdugen”, der skal hjælpe medarbejdere  med at for-
berede sig til de nye fysiske rammer. Han efterlyste i den efterfølgende workshop inspiration til spørgsmålet “Hvad 
kan styrke metoden i forhold til det videre liv i afdelingen?”

De gode ideer bliver givet 
videre 
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- Jeg vil godt kvittere for, at så mange har 
valgt at bruge dagen på innovation. Tak for 
indsatsen og dynamikken, lød det fra region-
srådsformand Bent Hansen, da han satte 
punktum for Innovationsdagen 2014. 

Dynamik i de lokale succeser
Men udover takken lød der også en opfordring 
til at alle tilstedeværende udviklingspersoner 
roligt kunne forsætte med næsen i sporet, for 
der er nok at se til: 

- Der sker rigtig meget hver dag – både store 
og små gennembrud, men det bliver ved med 
at være en udfordring at udbrede og imple-
mentere de gode ideer. Vi har en udfordring 
i at tage bolden op og bringe den dynamik 
videre, der ligger i de lokale succeser og 
bringe dem videre. Vi har brug for, at de lokale 
succeser bliver udbredt langt hurtigere, lød 
opfordringen fra regionsrådsformanden

Han kom også ind på, at sundhedsvæsenets 
rolle og position er under forandring: 

- Vi bliver nødt til at se sådan på det, at vi som 
sundhedsvæsen er gæster i patienternes liv 
og skal organisere os derefter. Vi dukker op, 
når der er behov for os, og vi skal blive langt 
bedre til at tænke på tværs i organisering af 
opgaver og i samarbejdet på tværs. 

Også i de store nye hospitalsbyggerier følger 
sådanne udfordringer automatisk med, lød 
det fra Bent Hansen: 
- Vi har en særlig udfordring i forhold til de 
nye hospitaler. Mange af siloerne bliver fjer-
net, og vi er nødt til at tænke i nye løsninger, 
som endda skal udvikles undervejs, mens vi 
er på vej ind i det nye. 

Vi er gæster i patientens liv
- og vi skal organisere os derefter  
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Forhandler-rollen var sat til side for en stund og 

den gode vilje til samarbejde foldet ud, da de to blev 

udfordret under temaet ”Innovationsmuligheder - og 

nødvendigheder i samspillet mellem almen praksis og 

hospitaler”Karsten R. Svendsen gik med det samme i 

kødet på en af de foregående års stærke tendenser: 

- Vi skal væk fra New Public Management tankegan-

gen, hvor vi skal have dokumentation og have opsamlet 

data, inden vi kigger på patienten. Ellers dør almen 

praksis i dokumentationskrav.

Fra Christian Boel lød en opfordring til at tænke nyt om 

en af de store udfordringer i samarbejdet på tværs: 

- Jeg var til en konference forleden, hvor en forsker 

talte om ”overgangenes ulidelige sårbarhed”. Hun 

kommenterede, at de måder vi taler om overgange 

på, får det til at lyde, som om det var en sygdom. 

Men måske det er et vilkår? Det handler rigtig meget 

om vilje. Viljen til at samarbejde og bevæge sig uden 

for egen silo. 

Vi kan jo for eksempel lade os inspirere af de 

metode-kort, som MidtLab har lavet, sagde han og 

tog kortet ”Lethedens princip” op. Hvis vi nu tager 

udgangspunkt i det her kort, hvilke muligheder ser 

du så for, at vi kan gøre det mere enkelt? lød hans 

spørgsmål til Karsten Svendsen. 

Vi skal lære hinandens hverdag at kende og lave aftaler, der har dette kendskab som udgangspunkt, lød det fra Karsten 

R. Svendsen, formanden for de praktiserende læger i Region Midtjylland og Christian Boel konstitueret koncerndirektør 

i Region Midtjylland

Kendskab og forståelse 
i stedet for hyggehadning 

Christian Boel og Karsten R. Svendsen
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Tillid til hinandens faglighed

- Det handler grundlæggende om tillid. At vi har tillid 

til hinandens faglighed. Der skal være respekt for, 

at vi er og skal være forskellige, men vi skal arbejde 

meget tættere sammen. Det handler om, at vi skal 

komme til at kende hinanden. Jeg har praksis i Tim 

ved Ringkøbing, og Hospitalsenheden Vest har en 

tradition for, i fællesskab med de praktiserende læ-

ger, at invitere til en dag på afdelingen. Måske vi også 

skulle invitere den anden vej ud. Når vi ved mere om, 

hvad der er for en hverdag ”de andre” har, så bliver 

det lettere at have den nødvendige forståelse, lød 

svaret fra Karsten Svendsen.

Balance mellem lokal forskellighed og fælles retning 

Det forslag nikkede Christian Boel til og mindede om 

den indbyggede balanceakt, som er nødvendig, når 

to systemer, der har så forskellige præmisser, skal 

arbejde sammen: 

- Ja, nu er det godt nok lige før det her ender som et 

reklame-indslag, men man kunne jo lade sig inspirere 

af dette kort ”En dag i en andens fodspor”. Det er 

afgørende, at vi finder en balance mellem at accep-

tere den lokale forskellighed og samtidig bevæger 

os i den retning, vi i fællesskab har sat. Vi skal også 

være meget omhyggelige med, hvad vi udvælger, for 

der kan være retningslinjer og vejledninger, hvor vi 

risikerer at skyde over målet. Noget af det kommer 

også til at handle om, hvordan hospitalerne åbner sig 

op for praksis.

Så går vi og hygge-hader hinanden …

- Når vi laver ydelser til almen praksis i forbindelse 

med udredningsretten, så skal vi sikre, at det bliver 

rullet ud i bredden. Der har vi helt klart en opgave, 

sagde Christian Boel. Fra Karsten Svendsen lød en 

lovning på tiltag, der bidrager til at sikre det fælles 

fodslag: 

- Modsat så skal vi selvfølgelig bruge de redskaber I 

stiller til rådighed, og i fællesskab skal vi finde ud af, 

hvordan samspillet fungeret bedst muligt. Så er vi 

med til at ændre kulturen for samarbejdet. 

- Ja, det handler meget om kultur, for vi kan nemt 

komme til at gå og hyggehade hinanden og sige, at 

det er de andres skyld, svarede Christian Boel.

Links til de to nævnte metodekort: 

Lethedens princip 

En dag i en andens fodspor

MidtLabs metodekort kom i brug
under Christian Boels oplæg 

Kendskab og forståelse 
i stedet for hyggehadning 

” Jeg var til en konference forleden, 
hvor en forsker talte om ”overgange-
nes ulidelige sårbarhed”. Hun kom-
menterede, at de måder vi taler om 
overgange på, får det til at lyde, som 
om det var en sygdom. Men måske 
det er et vilkår? ”
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Fra leder af Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Per Fink, lød 

budskabet, at det kræver stædig vedholdenhed, når målet er at skabe en ny 

enhed, som ikke let lader sig placere i den kendte struktur.

...og sådan så MidtLab flokken ud, da vi var ved dagens ende. Tusind tak til 

alle deltagere, fordi I gjorde dagen spændende og arbejdssom. Vi glæder 

os allerede til næste år! 

Fremtidens hospital

Den 27. november udkommer bogen 

”Fremtidens hospital”. Hovedforfatter 

er Kjeld Møller Petersen, men også en 

række ledende medarbejdere fra både 

klinik og administration i Region Midt-

jylland har bidraget til bogen.

Bogen beskriver, hvordan fremtidens 

akuthospitaler rummer nye spænden-

de muligheder og udfordringer. 

Bogen er forskningsbaseret, men 

letlæst uden mange tekniske detaljer. 

Den henvender sig til alle med inte-

resse for sygehuse - både studerende, 

ansatte i sundhedsvæsnet, politikere 

og borgere.

Bogen udgives af og kan kan bestilles 

hos forlaget Munksgaard  

Tak for denne gang!

Der kommer snart mere 
materiale fra Innovations-
dagen.Følg med på:

MidtLab.dk eller MidtLabs 
LinkedIn-profil  
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