
Håndbog –
Organisering af 
og kapabilitet til 
innovation

Udarbejdet pba. Toplederworkshop 23. marts:

”Kompetencer og kapabilitet til velfærdsinnovation: 

Hvad er den rette organisering og strategiske vej?”



Overordnede opmærksomhedspunkter

• Innovation er ikke et mål i sig selv 

• Vi skal understøtte det, vi kræver af organisationen

• Det er vigtigt at fokusere og prioritere – et (få) problem af gangen –
ikke smøre ressourcerne tyndt ud

• Innovation er/kræver læring => Læring kræver fejl

• Innovationen skal tættere på driften og den daglige værdiskabelse => 
Borgeren skal kunne mærke forskellen.
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Håndbogen er bygget op efter fire trin



Trin 1: Definér organisering

Hvordan skal innovation organiseres i organisationen?

Hvad vil vi med vores organisering – hvad skal den kunne?

Hvordan kan vi organisere os, så innovation kommer tættere på 
borgerne og driften?



Organisering af innovation – hvad kan de hver især?
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Pointer fra deltagere på toplederworkshop

• Både arbejde bottom-up og top 
down – sætte rammen og invitere 
organisationen til at udfylde 
rammen

• Organisere arbejdet tættere på 
borgere og driften

• Anvende brugerrejser

• Udfordre kassetænkning – fokus 
på impact

• Politikerne skal klædes godt på ift. 
rammer og organisering af 
innovation

• Innovation kræver god data 

• Anerkendelse af hele 
innovationskæden og alle 
bidragere i organisationen

• Gode rammebetingelser for 
modige ledere 



Organisering af innovation ift. stakeholdere

Borgere

Vigtige dagsordener:
• Borgerdreven innovation:

o Borgere skal være med til at definere 
problemer, der skal løses

o Antropologisk blik på mødet med borgeren
o Både blik for borgere som samlet gruppe OG 

som individer – løsninger kan være forskellige
• Innovationsarbejdet skal helt ud i driften, så 

prestige/energi fra idéudvikling, skalering og impact
opleves på tværs af organisationen

• Prestige og energi skal handle om at lykkes i 
hverdagen.

Dilemmaer:
• Har vi de nødvendige (leder)kompetencer – er vi i 

stand til at facilitere og inddrage?
• Kender borgeren selv deres nye behov?

Politikere

Vigtige dagsordener:
• Ægte politisk inddragelse
• Behov for samspil ml. politikere og praksis
• Vigtigt både at vise synlige resultater hurtigt (i det 

små) OG arbejde langsigtet (i det store)
• Lad medarbejderne vise deres innovation frem for 

politikerne 
• Robust organisering med både stabilitets- OG 

udviklingsspor.

Dilemmaer:
• Hvor langt skal politikerne ind i en organisation, hvis 

innovation skal sikres? 
• Hvordan sikrer vi, at politikerne bliver "enablere" og 

ambassadører?
• Finansiering af innovation – det kræver fejl, test, 

læring og tålmodighed at innovere – det kan ikke 
ses hurtigt på bundlinjen



Organisering af innovation ift. stakeholdere

Nøgleaktører i egen organisation

Vigtige dagsordener:
• Prioritering og retning
• Rammer og kompetencer
• Ledelsen sætte fokus på efterspørgsel på, 

investering i og prioritering af innovation
• Vi har brug for idéudvikling OG ibrugtagning
• Diversitet: have nogen med, som tænker 

anderledes og åbner processerne op
• Fokus på hele innovationskæden ift. idé, løsning 

og ibrugtagning – alle led er vigtige og bidrager 
med noget forskelligt.

Dilemmaer:
• Transparens, videndeling og koordinering på 

tværs – hvordan skabe innovation nedefra, men 
med tilpas overblik, så dubletter undgås?

• Hvor ligger prestigen – belønner vi fx genbrug?

Samarbejdspartnere i det tværsektorielle

Vigtige dagsordener:
• Koordinering af indsatser på tværs og udvide 

samarbejdet mhp. samspil
• Vigtigt at arbejde bottom-up i en light weight 

organisering, men også arbejde top down
• Fælles mål/missioner ift. fælles udfordringer – alle 

skal kunne se sig selv i projektet
• Fokus på fælles behov og fælles løsninger.

Dilemmaer:
• Økonomi og finansiering – hvordan dele 

ressourcer? 
• Bør staten afsætte midler til fælles innovation?
• Data – fælles populationsansvar
• Fælles koordinering/ledelse/governance – roller?
• ét fokus ad gangen
• Deponere noget ansvar ind i det fælles



Cases
? Skal måske udfoldes? Helsingborg

• Demens

• Børneovervægt

Bispebjerg Frederiksberg Hospital

• 72 timers regel

Nykøbing Sygehus

• Subakuttid



Trin 2: Præcisér den 
strategiske vej

Hvilken tilgang har vi til innovation?

Hvordan vil vi arbejde med innovation?

Hvordan får vi det udviklede ind i driften?



Tilgange til innovation – hvad ved vi?

Der er grundlæggende to måder at innovere på:

1. Den forskningsbaserede innovationspipeline  (PUSH-strategien)

2. Fast startup innovation med udgangspunkt i at forstå brugerens behov (PULL-strategien)

➢ Vilde problemer, disruptive innovation og missionsorientering trækker mere og mere i retning af 
tilgang 2. 

Indtil nu:
- Et teknologisk “push” (udbud)
- Research->innovation-

>product/service->?
- Vi ved, hvad vi har (en god ide), og 

så starter vi

Fremtiden:
- Et samfundsmæssigt “pull” (efterspørgsel)
- Teknologisk og social innovation
- En “koalition blandt de villige” i økosystemet 

skaber en fælles mission omkring behovet I 
samfundet (Mazzucato)



Hvordan får vi det udviklede ind i driften?

Projekterne modnes, mens vi stadig 
passer på dem som udviklingsprojekter 
(inde midt i et driftssystem)

Tage udviklings-
projekterne og 
føre dem ind i en 
driftsvirkelighed

Forberede 
acceleration 
(digitalisering)

Sprede til flere 
organisationer

Bygge det ind i 
teknologi

Efter-/videreuddannelse

Barrierer for 
acceleration

Møder driftsvirkeligheden



Pointer fra deltagere på toplederworkshop

• Skabe overblik og lukke projekter, 
der ikke understøtter 
udfordringer 

• Involvere brugere i at definere 
problemer

• Inddrage aktører, som tænker 
anderledes og åbner processerne 
op

• Ressourcer til hele 
innovationsbroen (fra udvikling til 
drift)

• Vigtigt med hurtige og synlige 
succeshistorier – skal dog 
balanceres, så der er tid til at teste

• Lade medarbejderne vise deres 
innovation frem

• Frisætte medarbejdere – skabe en 
kulturændring, hvor der inviteres 
til eksperimenter

• Fokus på at bruge det, vi har => 
inkubation i driften



Hvordan innovation skal foregå ift. stakeholdere

Borgere

Vigtige dagsordener:
• Borgerrejse med behovsafdækning, fokus på 

”needs”
• Løbende test med borgerne (interventioner)
• Vigtigt at have fokus på tale versus adfærd
• Obs på hvor værdiskabelsen ligger ift. borgerne:

o Skal vi opfinde selv? 
o Skal vi bruge andre innovationer? 
o Skal vi forfine noget allerede eksisterende?

Dilemmaer:
• Finansiering af borgerinitiativer
• Data – adgang og anvendelse
• Hvem involverer vi?
• Peer-to-peer.

Politikere

Vigtige dagsordener:
• Top down el. støtte organisationen ift. bottom-up?
• Hvordan skal politikerne klædes på ift. rammer og 

organisering?
• Hvordan skabes der plads til fejl og læring?
• Prioritere hvor værdien skal skabes, så der fokuseres 

på ét område ad gangen
• Støtte politikere ift. at banke døre ind hos eksterne 

parter => støtte i at opdyrke samarbejdsflader
• Hurtigere godkendelser, så innovation kan komme i 

gang.

Dilemmaer:
• Jura ift. kontrakter
• Jura ift. data og adgang hertil
• Ventetider, rådgivning
• Arbejde for det tværsektorielle.



Hvordan innovation skal foregå ift. stakeholdere

Nøgleaktører i egen organisation

Vigtige dagsordener:
• Strategi, som er behovsdrevet
• Inddrage nye kompetencer – nye helte – ledere, 

der kan spotte disse
• Topledere skal vælge innovativ ledelse => kræver 

mod og tillid op/ned gennem organisationen
• Er det de rigtige lederuddannelser, vi tilbyder?
• Kompetencer til at kunne forstå innovationsrum
• Et brud med nulfejlskulturen
• Aflive fordomme om brug af ny teknologi.

Dilemmaer:
• Allokering af ressourcer – innovation i driften
• Hvor er prestigen – idéudvikling, skalering, drift?
• Overblik over innovationsprojekter, for mange, for 

få projekter/netværk? => skabe balance
• Det inkrementelle versus det disprutive.

Samarbejdspartnere i det tværsektorielle

Vigtige dagsordener:
• Ligeværdighed, nysgerrighed, nye stemmer, 

modenhed i samarbejdet
• Intensivere dialog – problem først, så økonomi
• Prioriter problemer og relationer – samarbejd om 

noget virkeligt
• Vigtigt med forventningsafstemning, forpligtelse og 

forankring
• En fælles forståelse af de vigtigste udfordringer.

Dilemmaer:
• Hvad falder bort, når nye ting kommer til?
• Prioritering af ressourcer – tid, økonomi og faglig 

kapacitet og kapabilitet
• Det primære mål ”innovation” bør være i skarp 

konkurrence med kollektiv organisatorisk læring
• ”Not invented here” – hvordan sikre ejerskab?



Trin 3: Identificér og mobilisér 
stakeholdere

Hvem er de vigtigste stakeholdere internt og eksternt? Hvorfor?

Hvad er deres perspektiver og roller?

Hvordan kan de enkelte stakeholdere mobiliseres i innovationsprocessen?



Hvem er jeres vigtigste stakeholdere?

Borgere Politikere
Nøgleaktører i egen 

organisation
Samarbejdspartnere i 

det tværsektorielle



Pointer fra deltagere på toplederworkshop

• Styrke og intensivere dialogen på 
tværs

• Ligeværdighed, nysgerrighed og 
nye stemmer

• Incitamentsstruktur for 
implementering af løsninger 

• Politikere skal være ‘enablere’ og 
ambassadører

• Opbygge koalition, der kan gå på 
tværs

• Fælles forståelse og 
ejerskabsfølelse

• Find problemet og snak derefter 
økonomi 

• Prioriter problemer og relationer 

• Skab diversitet i samarbejdet



Trin 4: Byg kapabilitet

Hvordan opbygger vi kapabilitet til at innovere?

Hvilke kompetencer er der behov for internt og på tværs for at kunne 
arbejde innovativt?

Hvordan opbygger vi de kompetencer, vi savner?



Kompetencebehov ift. innovation

Der er brug for flere 
innovationskompetencer, herunder 

metoder

Der er brug for at kunne arbejde 
sammen på tværs af sektorer omkring 

innovation

Der er brug for at kunne bygge bro 
mellem udvikling af det nye og 

driften



Pointer fra deltagere på toplederworkshop

• Innovation bør være i konkurrence 
med kollektiv organisatorisk 
læring 

• Faglige fyrtårne, som kan 
inspirere og understøtte

• Er det de rigtige 
lederuddannelser, der tilbydes? 

• Gøre op med nulfejlskultur 

• Lederegenskaber til agilitet, 
facilitering og inddragelse

• Innovativt mindset hos ledere

• Samarbejde med studerende om 
innovationsproblematik fx i 
bachelorprojekter

• Udfordre egen forståelse af 
kernefaglighed



Vil du vide mere om Netværk for 
Systematisk Velfærdsinnovation? 

Besøg vores LinkedIn gruppe

Eller tag kontakt til 
Lotte Holm-Petersen fra Mobilize

lhp@mobilize-nordic.com
Tlf.: 40 92 20 72

https://www.linkedin.com/groups/8972549/
mailto:lhp@mobilize-nordic.com

