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Der er noget befriende over denne bog, som på samme tid belyser et meget vigtigt og kompliceret 
emne og gør det på en enkel og ligetil måde, så bogen kan bruges af dem der har brug for det. Bogen 
er tænkt som en projektledelseshåndbog og rummer en lang række metoder og case-eksempler på 
hvordan man kan arbejde med tværgående samarbejde. 
 
Vores tid efterspørger samarbejde på tværs af tidligere grænser med henblik på at skabe bedre og 
mere helhedsorienterede løsninger for borgerne. Det gælder både i forhold til at sikre en bedre 
serviceproduktion såsom sammenhængende patientforløb og i forhold til at skabe nye måder at 
tænke og arbejde på. I den forstand skriver bogen sig ind i vores tids optagethed af at genopfinde den 
offentlige sektor.  
 
Mens hierarki, specialisering og arbejdsdeling er industrisamfundets løsen er netværk, gensidig 
forståelse og samarbejde videnssamfundets måde at søge kompensation for de svagheder, der følger 
af denne arbejdsdeling. På den måde er differentiering og integration både hinandens negation og 
forudsætning – vi har brug for begge men samordningen og koordinationen på tværs af region og 
kommune, hospital og primær sundhedssektor, på tværs af faglige specialiseringer skal fungere bedre. 
 
Her leverer bogen en række konkrete og brugbare løsninger på hvordan vi kan udfordre vores måde 
at iagttage grænser på og praktisere grænsekrydsende ledelse, der kan nedbryde grænserne og skabe 
et nyt fælles vi. Det sker med stor troværdighed, fordi forfatterne gennem mange år har oparbejdet 
erfaringer hermed som konsulenter og aktionsforskere. 
 
Meget af metoden ligger i at sætte det rette hold, stille de rette (nysgerrige) spørgsmål fra starten, at 
være åben i forhold til procesforløbet (den eksperimenterende tilgang til samarbejde og innovation) 
samt i at holde fast i sine mål over længere tid og inddrage aktører med fælles (og delvist 
modstridende) interesser i alle faser. Typisk har spørgsmålene karakter af mere eller mindre 
provokerende hvad-nu-hvis spørgsmål, der kan anfægte dogmer og for-forestillinger i form af 
vanetænkning og vi-de forestillinger (klassisk metodik i innovationsarbejdet) 
 
Bogen indskriver sig dermed både i den efterhånden omfattende litteratur om innovation, hvor nogle 
af forfatterne også tidligere har forfattet nogle af de bedste danske bøger om emnet, i den klassiske 
litteratur om organisatorisk forandring og udvikling samt i governance-litteraturen, der ser borgeren 
som en ressource, velfærdsstaten som en smeltedigel samt tillid, inddragelse og civilsamfund som en 
løsning. 
 



Det er ikke rimeligt, at klandre en udgivelse, som primært ønsker at være en manual med gode 
praksiseksempler for ikke at være klassisk akademisk. Alligevel kan jeg ikke lade være med at undre 
mig over, at forfatterne ikke positionerer sig i forhold til de eksisterende traditioner. Det er ikke fordi 
der nødvendigvis skal være referencer til internationale forskere såsom Ernst og Gittell om social 
kapital, boundary spanning leadership og relationel koordination, til Bason’s og Torfings hjemlige 
forskning eller institutioner såsom Væksthus for ledelses efterhånden mange undersøgelser og 
brugbare små-publikationer. Men ingen bog skriver i et tomrum eller på en renvasket tavle. Hvad er 
det, vi er blevet klogere på, siden de første erkendelser vedr. samarbejde og innovation så dagens lys 
for snart mange år siden (herunder de bidrag som forfatterne selv har afstedkommet)? Når der nu er 
så meget virak om tværgående samarbejde og innovation, kunne det være en hjælp for dem, der ikke 
har det som deres daglige arbejde at sætte sig ind i forskningslitteratur at få anvisninger til at finde 
rundt i, hvor inspirationerne kunne komme fra. Ligeledes ville jeg i al fald gerne have uddybet de 
interessante iagttagelser af, hvad der muligvis er på vej, som nævnes i perspektiveringen. 
 
Samlet set rokker småkritik dog ikke ved, at der her er tale om en engageret, velskrevet, let 
tilgængelig, brugbar, nyttig og anbefalelsesværdig bog, som kan berige det fremtidige samarbejde i 
den offentlige sektor. Nytten af denne bog kommer bl.a. til udtryk ved de mange sunde anbefalinger, 
der opsamler og afslutter kapitlerne.  
 
 


