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Tid

DRIFT OG UDVIKLING
– dilemma og hinandens forudsætning

Produktion her og nu 

Investering i udvikling 

Produktion 
og kvalitet



ER DRIFT OG UDVIKLING BLEVET SKILT AD?

Pyramide

Sky

• Sikker implementering

• Hierarkiske beslutninger

• Inden for organisatoriske grænser

• Styringslogik

• Nysgerrighedsdrevet

• Løst koblede forbindelser

• På tværs af organisatoriske 

grænser

• Udviklingslogik



VI DRIVES AF FORSKELIGE SYSTEMER...

Klinikken +

- Forskningen

Fagfaglig 
kvalitet

Produktion

LAV

HØJ

LAV

HØJ

DRG

Ekstern 
finansiering



KOBLINGEN I DAG – MANGE STEDER RET LØS?

”Forskningen 

lever sit eget liv 

på yderkanten af 

organisationen, 

der fokuserer på 

driften i klinikken”

”Hver forsknings-

gruppe lever lidt 

sit eget liv – på 

godt og ondt”



NYT PERSPEKTIV PÅ FORSKNING OG KLINISK PRAKSIS

FRA                                    
Grundforskning og anvendt 
klinisk praksis adskilt

• ”Anvendelse er ikke god   
videnskab”

• ”Grundforskning kan ikke 
bruges”
• ”Pas på med relevans hensyn!”
• En svag kobling

TIL                                                     
En ’sammenhængende’ 
forskningskæde

• En stærk kæde hvor tingene   
hænger sammen

• Translationelle processer begge   
veje er alfa og omega

• Pas på med udelukkende 
kortsigtede relevanshensyn!



FORSKNINGENS ROLLE I KLINIKKEN

• At være kernen i en faglig udviklings- og forbedringskultur

• At være en del af et godt eksternt brand (rekruttering)

• At skabe ny viden til klinikken, der gennem denne kan innovere

• At skabe ny viden til klinikken, der gennem denne kan effektivisere

• At studere de faglige udfordringer, som klinikken har i deres faglige 
hverdag

• At være koblingen mellem klinikken og eksterne vidensproducenter 

• Skal kobles med uddannelses-, kvalitets- og udviklingsaktiviteterne 
i klinikken



• Guy’s and St Thomas’ Hospital, King’s College Hospital, South London and 
Maudsley Hospital, Universitetet King’s College London 

• De fire partnere har bevaret deres respektive ledelser

• Ambitions- og kulturdrevet mere end strukturdrevet

• Visionære faglige ledere driver ambition og kultur

• Clinical Academic Groups (CAG) er kernen – her kobles klinisk praksis, 
forskning og undervisning

• Begrænset fælles sekretariat, men flere støttefunktioner, fx Clinical Trials 
Office, Learning Hub

• Alle skal undervise – på forskellig vis

EKSEMPEL:

KING’S HEALTH PARTNERS



BEHOV FOR STRATEGISK LEDELSE – MEN HVORDAN?

Fra tegneserien Dilbert af Scott 
Adams



LEDELSE AF HØJTUDDANNEDE FAGPROFESSIONELLE

PURPOSE

MASTERY

AUTONOMY

“Grundloven”:
Indre motivation skal 
respekteres:

• Et større formål 
• Autonomi
• Kompetencer

Pink 2009



LEADERSHIP VS. MANAGEMENT

Leadership is non-hierarchical

Leadership is about

exciting people

to exceptional performance

Rob Goffee and Gareth Jones 

Why should anyone be led by you? 

Harvard Business School Press, 2006



CLEVER PEOPLE
- 10 THINGS THEY OFTEN SHARE 

• Cleverness is central to their identity
• “Self-igniting” engagement from the professional meaning and 

challenges
• Constructively critically following a leadership respecting their 

professional integrity
• Positive to strategic direction, but not direction on how to do their 

job
• They know their worth
• They ask difficult questions
• They are not impressed by hierarchy
• They expect instant access
• They are well connected
• They won’t thank you 

Rob Goffee and Gareth Jones
Clever, Harvard Business Press, 2009



STRATEGISK LEDELSE AF HØJTUDDANNEDE FAGPROFESSIONELLE

Impact +

- Autonomy

Udløse det fulde potentiale 
hos det enkelte individ

Arbejde sammen for et 
større formål og en fælles 
ambition

Lav

Høj

Lav

Høj

Udløse organisationens 
fulde strategiske potentiale



MESTRING – AT VÆRE I FLOW… 
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Kompetence

Frustration

Kedsomhed

Kilde: Mads Davidsen & 
Helle Hein - ”Når talent 
forpligter” (2017)



STRATEGI SOM NOGET PLANLAGT – ”TOP-DOWN 5-ÅRS PLANEN”

Mission

Vision 

Mål/fokus-
emner/tiltag

Mål/fokus-
emner/tiltag

Mål/fokus-
emner/tiltag

Mål/fokus-
emner/tiltag

Planen!!



PLANNING IS PRICELESS – PLANS ARE USELESS…



PATTERN – DET MØNSTER DER VOKSER FREM GENNEM DET LOKALE INITIATIV

Den realiserede 
strategi

Fremspirende strategiIkke-realiseret 
strategi



NUANCERET STRATEGIFORSTÅELSE – STRATEGISK LEDELSE BESTÅR AF TO DELE

Ambitionen – fælles (mest top down)

– Formål

– Ambitionsniveau

– Retning – hvor skal vi hen?

– Hvorfor? Hvorhen? Overordnede udviklinger

– Hver 3.-5. år

Den løbende strategiske udvikling (meget lokal og bottom up)
– Hvordan?

– Midler der skaber udviklingen 

– Balancer, prioriteringer

– Konkrete tiltag

– Ressourceallokeringer

– Hver tidsperiode (årligt eller halvårligt)



DET HELE STARTER MED AT AMBITIONEN SÆTTES OG DELES

Ambitionen – fælles (mest top down)

– Formål

– Ambitionsniveau

– Retning – hvor skal vi hen?

– Hvorfor? Hvorhen? Overordnede udviklinger

– Hver 3.-5. år

Den løbende strategiske udvikling (meget lokal og bottom
up)

– Hvordan?

– Midler der skaber udviklingen 

– Balancer, prioriteringer

– Konkrete tiltag

– Ressourceallokeringer

– Hver tidsperiode (årligt eller halvårligt)



STRATEGIEN REALISERES BOTTOW-UP…HVIS AMBITIONEN DELES

Ambitionen – fælles (mest top down)

– Formål

– Ambitionsniveau

– Retning – hvor skal vi hen?

– Hvorfor? Hvorhen? Overordnede udviklinger

– Hver 3.-5. år

Den løbende strategiske udvikling (meget lokal og bottom
up)

– Hvordan?

– Midler der skaber udviklingen 

– Balancer, prioriteringer

– Konkrete tiltag

– Ressourceallokeringer

– Hver tidsperiode (årligt eller halvårligt)



STRATEGISK LEDELSE I ET FORSKNINGSMILJØ

S W

O T
Data

SWOT

Kultur

Situationen i dag

Den strategiske intention

Den strategiske bevægelse

Ambition

Situationen om 3-5 år



S W

O T
Data

SWOT

Kultur

Organisationen i
dag

Ambition

Situationen om 3-5 år

Den strategiske 
intension  Den 

strategiske bevægelse

En ambition består af:
• Formål: hvorfor?
• Retning: hvorhen?

• Ambitionsniveau
• Scenarios for fremtiden

UDGANGSPUNKTET ER EN FÆLLES AMBITION



EN FÆLLES AMBITION – HVORFOR ER DEN SÅ VIGTIG?
En samling af selvledende individer og enheder skal vide:

• Formål: 
• Hvad er det, vi sammen brænder for
• Hvorfor er vi sammen i denne organisation

• Ambitionsniveau: 
• Hvad vil vi sammen
• Hvilken værdi skal vi sammen skabe i samfundet

• Retning
• Hvilken vej skal vi rejse sammen
• Hvad skal vi prioritere
• Hvilke balancer i vores organisation må vi have rykket på for at nå derhen? 

En stærk fælles ambition, som vi brænder for
• Motiverer os til at yde vores bedste og udløse vores potentiale
• Sætter den fælles vision, vi gerne vil nå sammen
• Guider os i at sætte vores fælles strategiske mål
• Guider os i at håndtere dilemmaer



AMBITIONENS FORSKELLIGE ELEMENTER

One-liner Sætter tydelig 
retning 

Ambitions-
formulering

Fælles forståelse 
af den fælles 
retning, som vi 
lever i hverdagen

Hvem er vi? 

Det vi siger - skriftlige formuleringer

Strategiske 
pejlemærker

Strategisk
kultur

Det vi gør – adfærd/handlinger

Hvor skal vi hen?
Hvorfor er vi til?4-6 linjer De dimensioner, 

der betyder noget 
for os

De overordnede 
tiltag2-3 sider



S W

O T
Data

SWOT

Kultur

Organisationen i
dag

Ambition

Organisationen om 3-5 år
Dilemma 1

Dilemma 2

Dilemma 3

Dilemma 4

UBEHANDLEDE DILEMMAER KAN BLOKERE



DILEMMAER SKAL HÅNDTERES

• Dilemmaer kan – hvis vi ikke er opmærksomme - sprede vores 
ressourcer i alle retninger

• Dilemmaer er modsatrettede legitime hensyn

• Dilemmaer kan lære os, hvad der er vigtigt for os

• Dilemmaer, der håndteres, udvikler os, fordi vi bliver klogere 
på hvilke hensyn, vi skal balancere

• God forståelse af vores centrale dilemmaer er afgørende for at 
udvikle og realisere vores ambition 

• Undgå sort/hvid enten/eller – men finde balancer



EKSEMPLER PÅ STRATEGISKE DILEMMAER

Økonomi
Kvalitet

Klare driften hver dag
Faglig udvikling

Fælles
Lokale

Værdi

Drivkraft

Mål

Orientering På tværs af siloer
Sammenhæng i niveauerne

Bred portefølje Fokuseret 
Perspektiv



HVOR SKAL VORES BALANCE VÆRE I FREMTIDEN?

Hensyn 1 Hvor skal vi ligge? Hensyn 2



Den strategiske udvikling er ikke en 5-års plan

Ambition

Organisationen om 3-5 år

Ny kultur

AMBITIONSBASERET MÅLFASTSÆTTELSE 

S W

O T
Data

SWOT

Kultur

Organisationen i dag

Ambitionsbaseret målfastsættelse:
1. Hvor vil vi være om 3-5 år?

2. Hvor skal vi så være om 2 år?

3. Hvor skal vi så være om 1 år?

4. Opmærksom på dilemmaer

5. Fokus og prioritering

6. Handling -> læring -> tilpasning



Fokus for 
vores udvikling

Fælles prioriteter

1

2

3

Ambitio
n

FÆLLES PRIORITETER I VORES DAGLIGE AKTIVITETER
– DEN LØBENDE STRATEGISKE UDVIKLING



Udviklingsmål:
• Mål for vores udvikling
• Hvordan vi kan blive bedre
• Det, som understøtter, at vi kan nå resultatmålene

Resultatmål:
• Resultaterne af vores udvikling
• Er vigtige for at vide, hvornår vi lykkes 
• Det, som vi bliver holdt ansvarlige for

Ambition

Situationen om 3-5 år

UDVIKLINGSMÅL OG RESULTATMÅL

S W

O T
Data

SWOT

Kultur

Situationen i dag



Fase 1, etablering:
• Ideerne tager form

• Entreprenant person sætter igang

• Potentialet til et miljø skabes

Fase 2, udvikling:
• Miljøet tager form

• Projekter skabes

• Kvantitet er vigtigt

• Entreprenant udvikling

Fase 3, Internationalt omdømme:
• Løfte kvalitet på fokuseret fagligt område

• Internationale konsortier og netværk 

• Skabe yderligere evidens

• Fravalg

Fase 4, Det modne forskningsmiljø:
• Klar profil med international kvalitet

• Etablerede strategiske samarbejder

• Bredt samarbejde med mange eksterne 

interessenter

Både kvantitet og 

kvalitet på flere 

dimensioner



FORSKNINGSLEDER => BYGGER VIDERE UD FRA ROLLEN 
SOM FORSKER 

Gammel

rolle

Ny rolle

Giv slip!

Bevar
Lær

1. Hvilke dele af min gamle rolle skal jeg give slip på?

2. Hvilke dele skal jeg bevare?

3. Hvad har jeg bruge for at lære for at få succes i 
min nye rolle som gruppeleder?

Skaber resultater ved 
egne evner og arbejde

Skaber resultater ved at 
mobilisere gruppens 
evner og arbejde



FOKUS PÅ PROJEKT VS. HELE MILJØET
• I fase 1 og i tidlig fase 2 er projekterne typisk 

dit fokus som forskningsleder
• Miljøet er ikke så fremtrædende og vigtigt

• I sen fase 2 samt i fase 3 og fase 4 bliver 
miljøet væsentligt mere fremtrædende og 
vigtigt

• Er du mest en projektleder eller en leder af et 
forskningsmiljø? 

• Begge dele – balancen afhænger af fasen
• Ofte indser man det (for) sent

Miljø

Projekt

Time

34



OVERGANGEN FRA FASE 2 TIL FASE 3/4

• Behov for højere grad af selv-ledelse i gruppen

• Fælles mål og kultur

• Og principal investigator er typisk væk til møder 
og kongresser etc…

• Behov for porteføljeledelse 

• Behov for håndtering af strategiske 
dilemmaer

35



PORTEFØLJELEDELSE OG PROJEKTLEDELSE

• Projektledelse: At gøre tingene rigtigt 

• Porteføljeledelse: At gøre de rigtige ting 

• Porteføljeledelsen er en afgørende – og særligt udfordrende 
del af den strategiske ledelse 

– Handler både om projekter – og om alle de andre aktiviteter: tid og 
ressourcer



HVILKE KRITERIER

• Originalitet/”Invention height”
• Kvalitet
• Impact
• Antal publikationer
• Tidshorisont
• Synergi
• Risiko
• Match med kompetencer 
• Match med faciliteter
• Støtter den strategiske retning og ambition
• Ressourcer
• Udvikle eller støtte partnerskaber
• .......



PORTEFØLJELEDELSE
- ET SPØRGSMÅL OM BALANCE OG DISTRIBUTION

Stort værdi 
potentiale

Lille værdi 
potenitale

Lille risiko

Stor risiko

”Østers”

”Rugbrød””Perler”

”Hvide 
elefanter”



PORTEFØLJELEDELSE - GOVERNANCE

• Hvilken impact/værdi vil vi skabe?

• Hvordan måler og sammenligner man?

• Hvem tager hvilke beslutninger?

• Kommunikation af hvorfor
• –> transparens og motivation



TRE RÅD TIL DEN STRATEGISKE LEDELSE  

• Arbejd for et større formål og en ambition 

• som er motiverende og meningsfuld for de fagprofessionelle

• Respekter de fagprofessionelle individers integritet

• og husk at arbejde sammen om dilemmaerne

• Skab klarhed om samspillet på de forskellige organisatoriske niveauer

• med enkle rammer og minimalt bureaukrati 


