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At lede på tværs af sektorer: 
nødvendigt – og udfordrende! 

Af Annemette Digmann* 

Flere og flere af velfærdsopgaverne skal løses på tværs af fag, på tværs af afde-
linger og på tværs af sektorer. Det opleves af mange som en udfordring, når man 
er nødt til at opgive sit eget perspektiv for at sætte sig ind i, hvordan opgaven ser 
ud eksempelvis fra en anden organisations perspektiv, for i fællesskab at kunne 
løse opgaven optimalt for borgerne. 
 Da jeg primært har beskæftiget mig med ledelse i den offentlige sektor, har 
jeg valgt at sætte fokus på, hvordan lederne håndterer at skulle lede på tværs af 
organisationer. Hvilke udfordringer registrerer de og hvordan overkommer de 
dem. 
 Efter at have studeret fænomenet i omkring 2 år kan jeg i artiklen komme med 
anvisninger på, hvorledes man med succes kan igangsætte og lede et tværsektori-
elt projekt; hvilke kompetencer, man skal tilegne sig og hvordan man kan organi-
sere sig på tværs af selvstændige organisationer, der skal løse en fælles opgave. 
Artiklen udgør første afrapportering af et flerårligt forskningsprojekt. 

A. Indledning 

1. Baggrund 
På sundhedsområdet i Region Midtjylland er det blevet tydeligt for 
aktørerne, at sundhedsopgaverne skal løses på tværs af kommuner, 
praktiserende læger, hospitaler (og med mellemrum også med inddra-
gelse af private virksomheder), hvis vi skal kunne imødekomme bor-
gernes behov for og samfundets krav til sundhedsydelser i fremtiden. 

Det betyder for det første, at vi skal kunne samarbejde på tværs af 
fagligheder, traditioner, kulturer og perspektiver – og det er ikke nød-
vendigvis kun let, da der er meget på spil, når man skal være i stand 
til at sætte egeninteressen på stand by. Det er ikke nye krav, da Ko-
deks for god offentlig topledelse allerede i 2005 formulerede som det 
fjerde bud, at »du skaber en organisation, der handler som en del af 
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en sammenhængende offentlig sektor«. Det er dog lettere sagt end 
gjort. 

For det andet betyder det, at ledere både skal kunne lede deres egen 
organisation og lede et partnerskab eller et konsortie. Det kræver, at 
enhver leder må kunne se ud over det interne hierarkis grænser og ar-
bejde på tværs af afdelinger/virksomheder for det fælles mål. Når man 
ikke kan lede gennem ordrer, så er det snarere den gode idé, det gode 
argument, påkaldelse af den fælles interesse, der kan bringe interes-
senterne sammen. Det bord, lederen sidder »for enden af«, er rundt, 
så han eller hun skal snarere fungere som en facilitator, der integrerer 
flere synsvinkler og hensyn end en leder med hierarkisk autoritet. Det 
er er min erfaring, at det er denne kompetence, ledere har sværest ved 
at mestre. Vi er alle oplært til at kunne varetage vores eget fags, vores 
egen afdelings eller vores egen virksomheds perspektiv. Det er en helt 
særlig udfordring at lægge det lokale til side og påtage sig ansvar for 
helheden på tværs. Når man leder på tværs, går man også ind i hinan-
dens ledelsesrum. En leder beskriver den oplevelse på samme måde, 
som da hun bevægede sig rundt i Olafour Eliassons tågerum på 
AROS. Det er en meget rammende beskrivelse af, hvordan det er at 
bevæge sig ind i et rum uden at have det normale overblik; uden at 
vide, hvad man vil møde og uden at vide, hvordan man får det til at 
holde op. 

For det tredje er det ikke kun ledere, der udfordres. Det er i lige så høj 
grad systemet. Når vi erkender, at vi er nødt til ikke bare at gentænke 
de enkelte ydelser, men også det system, der har skabt dem, så kom-
mer magt, ressourcer og prestige for alvor på spil. Systeminnovation 
er både et svar på udfordringerne og samtidig risky business, idet me-
get kan gå galt undervejs.  

2. Ledelsesstudier tæt på praksis 
Når systemerne hver for sig har erkendt, at de ikke kan løse opgaver-
ne alene, men er nødt til at samarbejde på tværs, så opstår der en lang 
række mellemrum, der skal udfyldes. Hvordan leder man i de gråzo-
ner, der opstår? Og hvem tager ledelse, når opgaveløsningen går på 
tværs? Hvordan udfolder det grænsekrydsende lederskab sig i 2014? 
Hvilke udfordringer opstår, og hvordan overkommes de? For at be-
svare disse spørgsmål har jeg gennem en periode på 1½ år fulgt to 
konkrete cases i Region Midtjylland. 

Kræver nyt  
ledelsesfokus 

Og er en udfor-
dring for syste-
met 

De to cases 



8. Organisation, ledelse og kommunikation 
8.5 Eksterne relationer og sociale netværk 

Økonomistyring & Informatik – 30. årgang 2014/2015 nr. 3 237

Slip Sundheden Fri (SSF) er et samarbejde mellem Hospitalsenhe-
den Vest, Herning og Holstebro Kommuner og de praktiserende læ-
ger om at udvikle en governance-model på tværs af sektorgrænser 
med borgeren i centrum  

Horsens på Forkant med Sundhed (HpF) er et samarbejde mellem 
Horsens Kommune, Hospitalet i Horsens, praksislæger, apotekerfor-
eningen og private virksomheder om at udvikle telemedicinske løs-
ninger til borgere med kroniske sygdomme. 

3. Metode 
Min undersøgelse tager udgangspunkt i principper og metoder fra ak-
tionsforskningen. Som aktionsforsker følger jeg deltagerne i partner-
skaberne med det formål at gøre forskningen ikke bare til et teoretisk 
bidrag, men også til en ressource for de organisationer og de aktører, 
der er en del af den studerede praksis. Jeg forsøger som sparrings-
partner at skabe indsigt, at reflektere og sammen med aktørerne at 
udvikle løsninger på deres udfordringer ved at sætte ledelseseksperi-
menter og prøvehandlinger i gang. Jeg har observeret ledere på flere 
niveauer, enten live eller via video og sat mine erfaringer som leder 
og forsker i spil, både i møder og interviews. Herudover har jeg haft 
adgang til alt skriftligt materiale. Denne vekselvirkning har på ingen 
måde været en triviel øvelse, men er en del af det samlede projekt, der 
skal danne grundlag for at beskrive de foreløbige pejlemærker for te-
ori- og praksisudviklingen.  

B. Anbefalinger 

Skal man i gang med at løse opgaver på tværs af forvaltninger, sekto-
rer og organisationer kan følgende ottetrinsplan være værd at følge: 

• For det første skal der være en fælles erkendelse af, at I har en 
problemstilling eller udfordringer, der kun kan løses af parterne i 
fællesskab. 

• For det andet skal I opstille en vision for, hvad det er, I drømmer 
om at kunne i fællesskab. Visionen omsættes efterfølgende til 
delmål (hvor langt er vi ved udgangen af xx) og de konkrete opga-
ver oplistes. Vær klar til at ændre, efterhånden som projektet skri-
der frem, og det viser sig, at der opstår behov for nye handlinger. 

• For det tredje skal I overveje, om det giver mening at ansætte en 
fælles projektleder, der kan sikre fremdrift. Det er ikke en enkel 
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sag at lede et tværsektorielt innovationsprojekt, og I skal være 
spidse på, hvilke særlige kompetencer I efterspørger. 

• For det fjerde skal I etablere en adræt organisation, der kan bringe 
projektet fremad og sikre, at ledelsesopbakningen til projektlede-
ren er til stede. Tænk implementering fra start. Hvornår i forløbet 
skal der eksempelvis nedsættes et skaleringsudvalg? 

• For det femte skal I sikre, at innovationsprojektet har ledelsesop-
mærksomhed på øverste niveau – i det mindste i begyndelsen. Ind-
til projektet er på skinner, skal der afsættes den nødvendige ledel-
sestid – og det er ofte mere tid, end du plejer at anvende på et en-
kelt projekt. 

• For det sjette skal I lave risikoanalyser og lave alternative planer 
for de risici, der har størst mulighed for at indtræffe, og hvor kon-
sekvenserne er mest omfattende. 

• For det syvende kan det være en god idé at sikre forstyrrelser ude-
fra – og benytte jer af de støttesystemer, der findes; da tværsekto-
rielle innovationsprojekter ofte er komplekse og fyldt med para-
dokser. 

• For det ottende er det nødvendigt, at I afsætter tid til læring og re-
fleksion undervejs. Hvordan vil I blive i stand til at blive klogere 
undervejs og skrotte det, der ikke virker. 

Anbefalingerne udfoldes i det følgende. 

C. Drivkraft og igangsætning 

1. Visionen skal etableres 
Det har afgørende betydning i begge cases, at parterne har givet sig 
tid til at finde den fælles vision, da det er ønsket om at gøre det bedst 
mulige for borger eller patient, der driver innovationsindsatsen frem-
ad. En projektdeltager formulerer den fælles vision således: 

»Ambitionen var at sætte borgeren i centrum for sundhedsvæsnet. Vi har haft 
tendens til, at borgeren skal passe ind i det system, der er der i forvejen – i stedet 
for det omvendte.« 

Hvis vi for alvor vil sætte borgeren i centrum for sundhedsvæsnet, er 
der tale om en voldsom forandringsproces, der vil ændre på det sy-
stem, vi har idag. En anden måde at formulere samme ambition lyder 
således: 

Visionen er 
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»Kan vi organisere os på en anden led, så vi får mere sundhed for borgeren? Kan 
vi organisere os anderledes, hvis vi lægger pengene i en fælles kasse? Antagelsen 
er, at det er de forskellige kasser, der er barrieren. Men det drejer sig om meget 
mere end blot at slå kasserne sammen. Vi skal også forholde os til den måde, vi 
har organiseret sundhedsområdet på.«  

Her lægges der op til, at det ikke er enkelte opgaver, forløb eller ydel-
ser, der skal udvikles, men selve systemet. Og systeminnovation er en 
krævende opgave, der kræver en strategisk og vedholdende ledelses-
opmærksomhed.  

Et innovationsprojekt tager som regel udgangspunkt i en enkel udfor-
dring og så viser det sig ofte at udfordringen og dermed løsningen 
ligger et andet sted, end hvor man umiddelbart forestillede sig det. 
Det betyder, at visionen løbende må revurderes. Eksempelvis begyn-
der projektet i Horsens med, at parterne ønsker at udvikle en teleme-
dicinsk løsning; men efterhånden træder udfordringen med og værdi-
en af det tværorganisatoriske arbejde tydeligere frem. En deltager si-
ger: 

»Samarbejdet på tværs af sektorer fylder mere og mere i projektet. På den måde 
har ambitionen og visionen flyttet sig fra det teknologiske til det organisatori-
ske/det samarbejdsorienterede. Det er rigtig godt.« 

Man skal således være opmærksom på at tilpasse visionen, så den he-
le tiden er styrende for arbejdet. Her adskiller innovation sig fra andre 
projekter, idet man – i et innovationsprojekt – ikke kan have sikker-
hed for, at udfordringen er rigtigt formuleret fra start. Derfor skal der 
være mulighed for at tilpasse vision og strategi undervejs.  

Det betyder, at der kan gå længere tid end normalt, inden man er klar 
til handling. Langsommeligheden kan udfordre mange topchefer, der 
kan have svært ved at holde utålmodigheden i ave og at afsætte den 
tid, som et innovationsprojekt kræver. 

2. Der skal tages hensyn til forhistorien 
Forhistorien vil altid have en betydning for, hvad der kan lade sig gø-
re. Jo bedre man kender hinanden, jo flere positive samarbejdserfa-
ringer man har, jo lettere går samarbejdet på tværs. Har konflikterne 
været store, kræver det en særlig indsats for at få opbygget de nød-
vendige tillidsskabende foranstaltninger. En af metoderne til at over-
komme eventuelle konflikter er at etablere nogle uformelle møderum, 
hvor der kan skabes et værdigrundlag for det fælles samarbejde. Det 
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er tankevækkende, at et vigtigt middel til at etablere tillid mellem par-
terne, primært har været uformelle møder, hvad enten det foregår til-
fældigt under en taxatur eller ved arrangerede møder. En leder fortæl-
ler, at når der er optræk til noget, der kunne blive til en konflikt, er 
det lykkedes at bilægge denne ved at invitere parterne til et 
»brunch«møde. 

Uanset hvordan forhistorien har været, er det nødvendigt at afsætte tid 
til læring og refleksion undervejs i innovationsforløbene.  

3. Der skal opstilles spilleregler 
Det er en god idé at udvikle fælles spilleregler/værdisæt, og det gøres 
bedst i fredstid. Spillereglerne kan dreje sig om, hvordan I træffer be-
slutninger, hvordan I løser konflikter, eller hvordan I vil sikre læring 
undervejs. En direktør formulerer erfaringerne således: 

»Den ideologi, vi har skrevet ned fra vores hulemøder, dét holder. Også når vi 
skal have det foldet ud i praksis.«  

Derfor kan det være værdifuldt fra begyndelsen at få etableret det 
uformelle ledelsesrum, hvor man ikke møder hinanden som forhand-
lere, men som partnere, der har en fælles sag. Ligeledes er det vigtigt 
at opstille spillereglerne, inden I får behov for dem. 

4. Sæt dig i de andres sted 
Der skal kontinuerligt arbejdes på at forstå, anerkende og respektere 
»de andres« perspektiver – og det tager tid (i begyndelsen). Et inno-
vationsprojekt skal give mening for de enkelte virksomheder og de 
enkelte fag hver for sig, samtidig med at der skal findes en fælles me-
ning.  

Det kan være en udfordring, idet parterne ser hinanden fra forskellige 
perspektiver, og derfor er det af afgørende betydning for samarbejdet, 
at det bliver muligt at spørge undrende ind til hinandens perspektiv 
og undlade at kende svaret på forhånd, således udtrykt af en kommu-
nal chef: 

»Vi skal starte med ikke at vide, hvor akutklinikken skal ligge; men undersøge 
mulighederne i fællesskab.« 

Citatet illustrerer, hvor vanskeligt det kan være at varetage en flerhed 
af perspektiver. Mange vil synes, at en akutklinik hører til på et ho-
spital. Derfor er det rigtig godt at blive tvunget til at stoppe op og 
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gentænke, om det kunne være anderledes, da det ikke er fremmende 
for et tværsektorielt samarbejde at plædere for den løsning, der bedst 
passer ens egen organisation. På samme måde viser det sig at være 
nyttigt at vende tilbage til den fælles vision, hvis nogle af deltagerne 
forfalder til at varetage egeninteressen. 

Naturligvis er ens egen organisation den, man lettest forstår og er 
mest loyal mod. En hospitalsansat oplever mødet med kommunen så-
ledes: 

»Der er en forskellig kultur i kommunen og på hospitalet. Kommunen er lidt me-
re formel end hospitalet. Kommunens folk er også lidt mere konfliktsky.« 

Samtidig giver kommunens folk udtryk for, at regionen er meget hie-
rarkisk og formel. Der er således forskel på, hvordan man opfatter 
den organisation, man kender til bunds, og det fremmede, som man 
betragter udefra. Og det er der ikke noget mærkeligt i. 

Men efterhånden som samarbejdet skrider frem, får man øje for hin-
andens vilkår og kulturer: 

»Det slår mig, hvor forskellige logikker, der er på spil. Der er stor forskel på den 
regionale sundhedskontekst og en kommunal kontekst. Det har vi ikke været så 
bevidste om tidligere.« 

Når man først er begyndt at forstå samarbejdspartnerne fra de andre 
organisationer som kolleger, så rykker det:  

»Jeg er meget optaget af at forstå kommunen. Hvorfor siger de ja, og hvorfor si-
ger de nej. Jeg vil gerne forstå, hvor kommunen sparer penge i det her, for så skal 
vi gøre, hvad vi kan for at løse deres problemer. Jeg vil gerne være medspiller. 
Hvis det går godt for dem, så går det også godt for os.« 

Det er uklart, om partnerne bruger tid på at tale med hinanden om 
disse helt legitime perspektivforskelle, men det kunne være en god 
idé at undersøge de forskellige kulturer og logikker, som en del af det 
indledende arbejde. 

Det er heller ikke helt enkelt, hvordan kommunerne og hospitalerne 
bedst kan møde de meget mindre praksisenheder, der jo slet ikke rå-
der over samme sæt af stabs- og ledelsesressourcer.  

Hvad skal almen praksis involveres i – og hvad skal de ikke involve-
res i – samtidig med at den fælles mening/værdi kan opretholdes? Det 
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er en konstant udfordring. Den kommunale praksiskonsulent udtryk-
ker det således: 

»De store organisationer kan med fordel overveje, hvilke strategiske beslutninger 
de meget små organisationer skal inddrages i. Personligt synes jeg, det er utroligt 
spændende at være med i et innovationsprojekt, men jeg synes at jeg oplever en 
sproglig forskel: fra den dagligdag, jeg oplever med patienterne, hvor vi løser 
problemer på en daglig basis og til projektsproget og projektmøderne. Det er 
utroligt vigtigt, at vi får kommunikeret, at vi løser et faktisk problem. Det er hel-
ler ikke alle beslutninger, som alle behøver at være involveret i.« 

Praksiskonsulenten definerer her, at projekterne skal give tydelig me-
ning og være praktisk gennemførligt for almen praksis, ellers har det 
ingen gang på jord, og han råder til, at man nøje vurderer, hvilke stra-
tegiske beslutninger de praktiserende læger skal involveres i. Der er 
her virkelig tale om en balancegang, da repræsentanterne fra almen 
praksis ikke kan undværes i det strategiske arbejde og er nødt til at 
indgå i drøftelserne om de overordnede beslutninger, samtidig med at 
drøftelserne skal give faglig mening og deltagelsen være praktisk 
gennemførlig. 

5. Tænk implementering fra start 
Et af formålene med et innovationsprojekt er, at det skal kunne skale-
res, hvis eksperimentet viser sig at være succesfyldt. Det går meget 
bedre med at komme til at brænde for en idé, hvis man selv har været 
med til at forme den. Når ikke alle kan være med til alt, er det til sta-
dighed en udfordring, at den idé, der undfanges et sted, ofte skal ud-
vikles og blive til virkelighed andre steder i organisationen. Det gæl-
der for både SSF og HpF, at projekterne er blevet til i én sammen-
hæng for derefter at skulle »overtages« af andre, der for alvor skal re-
alisere ideerne.  

Der er således en tydelig ledelsesopgave i at skabe mening for de ud-
førende ledelsesniveauer – og det skal helst være nogenlunde samme 
mening, hvad enten du er praktiserende læge, ansat i en kommune el-
ler på hospitalet. Og det gør man ved at etablere en tæt dialog med de 
ledere, der skal virkeliggøre ideen. Ellers opstår der forsinkelser. En 
leder formulerer oplevelsen således: 

»Projektet blev født på en måde, som jeg ikke bryder mig så meget om. Vi blev 
ikke involveret tidligt nok. Det kom bare dumpende: du skal. Hospitalsledelsen, 
kommunen og innovationsfolk herfra var allerede langt. Hvorfor havde de ikke 
taget os med noget tidligere. Efter jeg havde været sur i et stykke tid, blev jeg 
god igen og så må man jo arbejde videre.« 

Skab mening  
lokalt 
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Han har samtidig forslag til, hvad man kan gøre for at inddrage fra 
start: 

»Det havde betydet meget, hvis ledelsen lige havde taget fat i mig: »vi er kommet 
til at ... vi synes det er en brandgod idé ... hvordan synes du at vi kan komme vi-
dere med det?« Det er sådan jeg selv gør. Så spiller folk med. Det at sige skal til 
innovation eller de personalegrupper, jeg har med at gøre, det dur bare ikke.« 

Han ved, hvad der virker for ham, og han kunne have ønsket at den 
viden var kommet i spil i forbindelse med projektstart. Springer man 
over inddragelsen for at spare tid, forlænger man blot processen.  

En repræsentant for almen praksis oplever både at være inviteret med 
for sent og for tidligt. Han formulerer det således:  

»Jeg var ikke med i idéfasen. Blev først koblet på som praksiskonsulent, da der 
var en styregruppe, og konturerne af projektet havde tegnet sig. Det var både for 
tidligt og for sent. Tidligt fordi aftalerne med almen praksis ikke har været klare; 
men for sent, fordi man allerede havde gjort sig en masse tanker, da vi kom 
med.«  

Som nævnt tidligere skal der virkelig balanceres her: hvornår og 
hvordan skal de forskellige parter involveres? Det stiller store krav til 
alle. Eksempelvis skal praksislægerne, der repræsenterer ganske små 
enheder, kunne samarbejde med de store bureaukratier, som en kom-
mune og et hospital er. Det er vanskeligt både for de to store og de 
mange små systemer at forstå hinandens perspektiver. De forstår for-
skellene, men det virker alligevel irriterende for kommune og hospi-
tal, at de praktiserende læger er så længe om at komme med. Det er 
en velkendt konflikt i et partnerskab: når de, der har »licence to act«, 
møder dem, der skal hjem og forsøge at få baglandet med, så bliver 
det svært for alle parter. De forskellige perspektiver er med til at ska-
be konflikt og irritation – også selv om man forstår og anerkender 
hinandens vilkår. Det sinker det fælles projekt, og man kan få lyst til 
at hoppe over de konfliktfyldte elementer. Det virker bare ikke; man 
er nødt til både at blive i det og blive ved – indtil perspektiverne når 
hinanden og respekterer hinandens vilkår. 

Når man påbegynder et innovations-partnerskab, er det nødvendigt at 
tænke implementering fra start. Find ud af, hvem der skal inddrages, 
og hvornår det skal ske. Lav scenarier for, hvordan skalering af prø-
vehandlinger kan lykkes. Gennemførelse af prøvehandlinger, evalue-
ring af disse, læring og implementering hænger sammen, og det skal 
tænkes sammen. Det har betydning, at lederne kommunikerer og for-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
og undgå irrita-
tion og konflikt 
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tæller historien om det, der lykkes, og det, der skal gøres bedre, igen 
og igen. Da ikke alle ledere er i stand til at tænke implementering af 
dét, der ikke er opfundet endnu, har det stor betydning at udvælge det 
rette hold, således at også den leder, der besidder kompetencen til at 
håndtere usikkerhed, bidrager aktivt i konsortieledelsen.  

Når enkeltindivider, professioner og organisationer er med i udvikling 
og gennemførelse af prototypen – er skalering naturligvis lettere. Men 
når ikke alle kan/skal være med hele tiden, hvad gør man så? Det ser 
– med det to cases som eksempel – ud til, at det er lettere at skabe 
mening på det abstrakte ledelsesniveau, end dér hvor virkeliggørelsen 
skal finde sted (medmindre der har fundet inddragelse sted). Det er 
også værd at være at opmærksom på, at det, der giver mening på de 
øverste ledelsesniveauer (eksempelvis »bedre for mindre«) ikke nød-
vendigvis er motiverende andre steder i organisationen. Vi har en fæl-
les udfordring i kontinuerligt at udvikle metoder til effektiv imple-
mentering. 

D. Fra ledelse i egen organisation til 
innovationsledelse på tværs 

Ledelse på tværs bliver aktuel, når kommuner, hospitaler og praktise-
rende læger oplever, at de er nødt til at organisere sig anderledes, hvis 
den optimale løsning skal opnås. Det betyder, at der skal ledes på 
tværs af selvstændige (og meget forskellige) organisationer, hvis vi-
sionen, om at få borgeren til at opleve en sammenhængende ydelse, 
skal realiseres. Dét at lede på tværs kan karakteriseres som at fungere 
i en bestyrelse uden formand. Som omtalt tidligere er der usikkerhed 
om hvem, eller om, der er/skal være en formand. Går formandskabet 
på skift? Hvordan træffes beslutninger? Hvordan løses eventuelle 
konflikter? Erfaringerne fra de to cases udfoldes i det følgende. 

1. Nye værktøjer og kompetencer er nødvendige 
Når krav og udfordringer ændrer sig, får det betydning for lederrollen 
og -opgaven. Flere af de deltagende topchefer er klar over, at de pri-
mært har behov for at udvikle deres relations- og kommunikations-
kompetencer. Når man går fra at være forvaltningsdirektør til at være 
en del af en konsortieledelse er der bl.a. behov for at kunne forstå og 
anerkende de andre partneres perspektiv.  
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»Vi skal sikre os, at vi kommunikerer på ens frekvens. Vi skal bruge tid på at 
forklare hinanden, hvad det er, vi tænker om et givet element. Det skal vi dyrke.« 

Der skal bruges tid på at sætte sig ind i de drømme og visioner, der 
findes hos konsortieparterne, med det formål bedre at komme overens 
og forstå hinandens vilkår. Der er også en stærk erkendelse af, at det 
kan være svært, hvis man oplever, at samarbejdspartneren har skjulte 
dagsordener, som man ikke forstår, og som det er svært at spørge ind 
til. Ikke desto mindre er det nødvendigt at fortsætte arbejdet – måske 
med hjælp udefra: 

»Vi er nødt til at være opmærksomme på relationen i de processer vi iværksætter 
med henblik på konsortiedannelsen. Så vi ikke bare hopper over, men dykker ned 
i det under relevant vejledning.«  

Der findes jo legitime, lokale interesser, og det er af afgørende betyd-
ning, at der bliver talt om dem i konsortieledelsen, så de ikke er skjul-
te, men tages op på møderne, så det er muligt at forholde sig til dem. 
Det er helt klart nødvendigt at kunne tale om det svære – men der er 
også i konsortierne en erkendelse af, at det ikke er helt let at få taget 
hul på denne form for samtale.  

Som direktør i en kommune eller på et hospital skal man kunne skifte 
fra at forhandle konfliktstof det ene øjeblik til i det næste at være 
partnere i et konsortium med en fælles interesse i at gøre det bedste 
for borgerne. 

2. Konfliktløsning som ledelsesdisciplin 
Når man ikke kan udstikke ordrer, er der behov for at få opstillet nog-
le andre spilleregler, f.eks om hvordan man løser de konflikter, der 
kan opstå, og hvis man har forstået, at konflikter ikke kan løses andre 
steder end i partnerskabet, så er lederne nødt til at fortsætte dialogen, 
indtil de er enige. På nogle af konsortieledelsesmøderne sker det, at 
deltagerne vender tilbage til emner, de tidligere har drøftet. Her bliver 
det vigtigt at tage dialogen igen og igen – og ikke som én af deltager-
ne komme til at sige: »Vi var jo enige om«. For det var de jo ikke! I 
hvert fald var der åbenbart flere måder at forstå »enigheden« på. Gi-
ver man først plads til hinandens tvivl og tillader, at én i gruppen har 
behov for at få genoptaget en diskussion, så går det hurtigt lettere og 
lettere, idet der etableres en tryghed, i og med at man altid kan vende 
tilbage til eventuelt konfliktstof.  

Afsæt den nød-
vendige tid, når 
du skal arbejde 
på tværs 

 
 
 
 
 
 
 
Konflikter og 
uenigheder skal 
ændres 
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Alle deltagerne i partnerskaberne har en lang ledelseserfaring, men de 
fleste er mest kendt med »pyramideledelse« eller ledelse i et hierar-
kisk system. Derfor er der behov for at tilegne sig nye værktøjer, for 
at få ledelsesarbejdet på tværs af organisationer og sektorer til at fun-
gere optimalt. En direktør oplever det således: 

»I driften har jeg en rutine jeg kan bruge hele tiden, men jeg har i den fælles le-
delse ikke de nødvendige ressourcer i samme omfang og det kan godt være fru-
strerende, for man er vant til hurtigt som leder at kunne løse problemerne. Det 
kan vi bare ikke gøre her. Jeg mangler en værktøjskasse. Den jeg har, er ikke 
fyldt op med værktøjer til opgaver på tværs. Helt banalt: hvem sidder for borden-
den? Hvem er ordstyrer? Hvad betyder det, når nogen siger noget, der lyder som 
om det er ens. Er man så nedstemt? Det er helt banale relationsproblematikker. 
På det anden side – hvor henter vi den kreativitet, der kan få os til at tænke helt 
anderledes.«  

Der er således mange emner, der skal drøftes, inden en tværsektoriel 
ledelse kan komme til at fungere optimalt og det har betydning for 
den effektivitet, som ledelsen udøves med, at spillereglerne er tydeli-
ge fra start. Konflikter af alle typer vil nødvendigvis opstå i innovati-
onsprojekter. Derfor er det væsentligt at afsætte tid til læring under-
vejs, så parterne løbende kan blive klogere på, hvordan konflikter kan 
håndteres, og ikke mindst hvem der har ansvaret for, at det sker. 

3. Procesforståelse 
Der er behov for en særlig opmærksomhed på det relationelle og det 
kommunikative, når man bevæger sig ud i et samarbejde uden for 
egen organisation. Der skal udvikles et nyt regelsæt, og man skal øve 
sig i at lede på tværs. Selv om man har øvet sig i sin egen organisati-
on, er det en ny situation, når man er sammen med parter, der har an-
dre perspektiver og interesser:  

»Det med at sætte mig ind i lokalet, hvor der sidder forskellige parter, der skal 
opnå resultater, det er nyt for mig.« 

Hvordan får man talt om, at man har forskellig erfaring og viden om 
at lede på tværs – og tør de, der ikke har så meget erfaring, åbenbare 
det, når man dagen efter kan møde de samme parter i en forhand-
lingssituation? Og hvordan går man fra at være modpart i et forhand-
lingsforløb til at lede den fælles opgave: 

»Vi skal både kunne være modsætninger og sidde på kontor sammen og løse en 
fælles opgave. Det er svært, og det er et indsatsområde jeg skal være superdygtig 
til at kunne håndtere.« 

Nye regler skal 
udvikles 
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Man skal kunne skifte perspektiv og aflægge rollen som magtfuld di-
rektør i egen organisation og i stedet kunne indgå i et partnerskab 
uden samme magt, som man er vant til. Nogle af de kommunale di-
rektører har erfaringen med sig fra deres direktioner, hvor de med 
mellemrum har behov for, at kommunaldirektøren skærer igennem, 
når der opstår uenighed mellem forvaltningsdirektørerne. Men kom-
munaldirektøren findes ikke i partnerskabet, så her er der behov for at 
kunne rumme uenigheder og på trods af disse kunne få ting til at ske. 
Der skal etableres et »rum«, hvor der er mulighed for denne form for 
meta-overvejelser. Nogle af deltagerne i en konsortieledelse er bedre 
til procesledelse og meningsdannelse end andre. Det oplever jeg dog 
ikke, at der bliver talt om. Kompetencerne kommer i stedet til syne i 
situationerne hen ad vejen. Igen kunne det være en overvejelse værd, 
om de forskellige lederes kompetencer kan italesættes inden start, så 
kompetencerne kan bruges bevidst – eller om en sådan samtale vil 
blive oplevet som for akavet? 

Det er selvfølgelig sværere at tale sig frem til enighed, når der er 
mange parter med, men man kan lære det. Det kræver blot træning, 
og den træning har fyldt mere hos eksempelvis en hospitalsdirektør 
end de øvrige:  

»Jeg har brugt 8 år af mit liv på at arbejde i grupper og véd, at det er vigtigt at 
tale tingene igennem, også selv om det tager lidt længere tid. Men så er det også 
stærkt.« 

Det har stor betydning, at der er ledere med konkrete partnerskabser-
faringer til stede i en konsortieledelse. De har en erfaring, der siger, at 
det nok skal ende godt, også selv om de er på usikker grund. Derfor 
kan de tage det roligt det meste af tiden. Der er meget naturligt for-
skelle i kulturen og logikken i de forskellige typer virksomheder og 
det er en ledelsesopgave at overvinde de forskelle, der er i mellem-
rummet mellem sektorerne. En af de kommunale direktører har dette 
svar på, hvordan det kan gøres: 

»Man skaber en kultur blandt lederne, hvor grænserne ophæves. Tænker ikke på 
dit og mit. Ansætter ledere, der er stærkere end én selv. Og så skal jeg sætte mine 
ledere fri. Vi skal kende vores ledelsesrum. Jeg skal både være forvaltningsdirek-
tør og medlem af direktionen. Kan jeg ikke dét, så burde kommunen ikke beholde 
mig. Vi har alle mindst tre kasketter og det skal vi kunne mestre. I »Slip Sundhe-
den Fri« er bordenderne i flertal. Det er ikke mig, der alene har magten. Der er 
heller ingen, der kan bosse os – hvordan gør man det? Svaret er tillid, tillid og 
tillid. Og respekt for de vilkår, vi hver især har.«  

Lederrollen er 
fleksibel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan bringes 
kompetencerne  
i spil? 

Erfaring og  
ekstern hjælp 



8. Organisation, ledelse og kommunikation 
8.5 Eksterne relationer og sociale netværk 

Økonomistyring & Informatik – 30. årgang 2014/2015 nr. 3 248 

Man skal således både kunne varetage egeninteressen og samtidigt 
sætte denne på spil for at indgå i et større fællesskab med en større 
målsætning. Det er vanskeligt og tager tid – og der kan være behov 
for en neutral hjælper udefra. Skal man lykkes, kræver det bl.a., at 
man har – eller får oparbejdet – tillid til hinanden. Når man først er 
kommet i gang med den tværorganisatoriske opgaveløsning og har 
fået de første succesoplevelser, får de fleste lyst til mere – simpelthen 
fordi det skaber en bedre opgaveløsning for borgerne. 

4. Ude af komfortzonen og sikkert tilbage 
Det er naturligvis risikabelt for en topchef at involvere sig personligt i 
opgaver med en høj risikoprofil; ikke desto mindre er det nødvendigt 
at have mod til at eksperimentere med egen rolle og kaste sig ud i at 
være direktør på en måde, der understøtter innovation – også selv om 
det kan opleves ubekvemt. Det er vigtigt, at ledere på alle niveauer 
erkender, at de er rollemodeller for medarbejderne, og at deres hand-
linger har større betydning end deres ord. Hvis man som medarbejder 
kan se, at ens chef begynder at agere anderledes, så understreger det, 
at noget for alvor er under forandring. 

Der er behov for at udvikle toplederrollen, når den tværgående inno-
vation skal fremmes, idet der er behov for at skabe et større mulig-
hedsrum end dét, der traditionelt eksisterer for topledere. Det bringer 
mange ledere ud af komfortzonen, og dér skal man også kunne lide at 
befinde sig, hvis man vil fremme innovation. Hovedparten af direktø-
rerne fortæller, at de er meget tilpasse, med at innovationsarbejdet 
bringer dem på gyngende grund. Grænsen for risikovilligheden findes 
især i relationen til det politiske niveau. 

»Grænsen for min risikovillighed ligger i økonomien. Grænsen går der, hvor 
borgmesteren begynder at sidde uroligt i stolen. Jeg vil få tilgivelse – også hvis 
jeg går ud over mit eget råderum – men der er en grænse.«  

Hvor den økonomiske smertegrænse præcist går, er uklart. Det af-
hænger sikkert af resultaterne i øvrigt. Derfor er det nødvendigt i den 
tværgående ledelse at blive enige om, hvor risikovillige man vil være: 

»Vi har spurgt hinanden, om vi var klar til at »spilde« 10 mill. kr. over 3 år. Vi 
vil det her – også selv om det ikke lykkes i første omgang.« 

Der kan være meget på spil i tværorganisatoriske innovationer, derfor 
har ledelsens vedholdende opmærksomhed på innovationsprojekterne 

Innovation  
er risikofyldt 

og kræver risi-
kovillighed 
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afgørende betydning, idet der er mere der kan gå galt og risiciene er 
større, når man eksperimenterer på mange niveauer på én gang. 

Den eneste topleder, der fortæller, at projektet har bragt hende ude af 
komfortzonen, er en af de direktører, der har oplevet at have særlig 
meget på spil i egen organisation. Er vedkommende den eneste, der er 
ærlig? Og hvordan tager man emner som dette op i en konsortieledel-
se?  

De to projektledere er derimod ofte ude af komfortzonen. Hvad det 
kræver at være projektleder for tværorganisatoriske innovationspro-
jekter ligger uden for rammerne af denne artikel. 

5. Sammenfatning 
Når man som leder går fra at udøve ledelse i et hierarki til at udøve 
ledelse i et partnerskab, så skal de fleste udvikle nye kompetencer, el-
ler anvende velkendte lederkompetencer på nye måder. Jo mere man 
har øvet sig på partnerskabsledelse, jo lettere glider arbejdet. De di-
rektører, der har konkrete erfaringer med innovationsprojekter på 
tværs, kan samtidig støtte deres lederkolleger i at kunne se de andres 
perspektiv og dermed bidrage til forståelsen af, hvorfor de handler, 
som de gør.  

De ledere, der ikke har erfaringer med partnerskabsledelse, er mere 
famlende overfor opgaven; men konsortieledelserne taler ikke sam-
men om denne forskel, og hvordan man kan tage højde for forskellig-
hederne i erfaringsniveau. De ledere, der har gode erfaringer, lykkes 
med at sende signaler til kollegerne om, at det nok skal ende godt – 
også selv om der opstår fejl og usikkerhed undervejs. 

Dialog er vigtig. Man skal blive ved og ved med at tale om de emner, 
der er tvivl eller uenighed om – indtil usikkerheden er lagt ned. Man 
kan også forsøge sig med »hvad nu, hvis«-tilgangen. Hvad nu, hvis vi 
så hinanden som partnere i stedet for konkurrenter – hvad ville der så 
ske?  

Man kan ligeledes spørge »hvad er det værste, der kan ske?« Viser 
det sig, at en af konsortielederne holder sig tilbage, fordi vedkom-
mende oplever, at organisationens eksistens er på spil, så har det stor 
betydning, at man for det første siger det, for det andet at konsortiet i 
fællesskab tager ansvar for den udfordring, der er lagt frem. 

og opmærk-
somhed 

Erfaring kom-
mer med øvelsen 

Dialogen skal 
prioriteres 
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Der kan være behov for at skabe særlige (uformelle) rum, hvor denne 
form for dialog kan foregå. Samtidig er det nødvendigt at få konflik-
terne tydeligt frem i lyset, så de kan blive kigget på i fællesskab. 

Hos en af direktørerne er der en erkendelse af, at ledelsesopgaven er 
at ændre mindset i egen organisation, og at man ændrer på de andres 
forestillinger ved at ændre sig selv. Nogle er mere øvede end andre og 
derfor bliver det vigtigt at få de knap så øvede med og erkende, at, 
selv om man har fået træning i at se hinanden som partnere, kan det 
stadig være svært at komme fra visionen til de handlinger, der i prak-
sis skal understøtte det overordnede mål. 

Som deltager i en konsortieledelse vil de fleste opleve, at de skal sup-
plere deres ledelseskompetencer og skal kunne følgende: 

• Netværke, skabe relationer og opbygge tillid 
• Skabe samarbejde mellem konkurrerende virksomheder 
• Balancere mellem det tværgående projekt på den ene side og egen 

organisations interesser på den anden. 
• Udvikle sine evner til at lede processer og løse konflikter 
• Tøjle sin utålmodighed 
• Erkende, at der med mellemrum vil være behov for hjælp og sikre 

sig den. 
• Forlade tanken om at projektet er perfekt fra start – tillade fejl og 

sikre læring 
• Kunne aflægge egeninteressen for en stund. 

Når man som leder skal facilitere en proces på tværs af virksomheder, 
er det nødvendigt at kunne: 

• Styre og planlægge processer, samtidig med at man kan rumme 
uforudsigeligheden i selve processen  

• Mobilisere ejerskab hos alle interessenter og opretholde deltager-
nes kontinuerlige commitment 

• Indgå i dialog og forhandling – og være konfliktløser 
• Lede overgange mellem projektfaser og projektaktører. 

Det er de færreste, der kan det hele, men de fleste er gode til en del af 
opgaverne. Derfor er det vigtigt, at konsortieledelserne også får talt 
om, hvem der spiller hvilke roller; hvad der skal aflæres, og hvilke 
kompetencer der skal tillæres. Det er svært, men det vil hjælpe det 

og eget mindset 
skal udfordres  

De nødvendige 
kompetencer  
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tværsektorielle arbejde godt på vej, hvis det, vi tænker om hinanden, 
kan blive offentligt. 

E. Organisering af innovation på tværs  

De fleste organisationer har stor viden om og erfaring med, hvordan 
man organiserer både driftsopgaver og udviklingsprojekter. Men 
hvordan organiserer man sig på tværs af virksomheder, der skal løse 
en udfordring i fællesskab? Gad vide om nye krav til opgaveløsnin-
gen stiller krav om anderledes organisationsformer? I udgangspunktet 
er jeg ikke, i den observerede praksis, stødt på megen fornyelse.  

1. Repræsentativitet eller agilitet? 
I HpF indgik der i startopstillingen mange grupper i ledelsen/styrin-
gen af projektet: programgruppe, styregruppe, konsortiegruppe, føl-
gegruppe, operationel-gruppe og adskillige andre. En af begrundel-
serne for, at der skulle være så mange grupper, var at sikre, at der var 
ejerskab til innovationsprojektet. De mange grupper med mange med-
lemmer betød dog, at det blev vanskeligt at træffe de adrætte beslut-
ninger, som et innovationsprojekt sædvanligvis har behov for.  

Antallet af grupper er derfor blevet minimeret efterhånden som pro-
jektet har udviklet sig, og styregruppen er blevet til et forretningsud-
valg (FU) med kun få ledere, der mødes hver 14. dag, for i samarbej-
de med projektlederen at kunne træffe de nødvendige beslutninger. 
Nogle deltagere bliver utålmodige over den omfattende organisations-
form, men overkommer det ved at stimulere beslutningsprocesserne 
og oplever dermed, at »vi i HpF er mere agile – end vi er i vores egen 
organisation«. I hjemmeorganisationen oplever flere af lederne, at de 
i langt højere grad er bundet af de administrative rutiner, og at de ikke 
får den nødvendige opbakning til innovationsarbejdet. Det tyder på, at 
det trods alt er lettere at lege med organisationsformerne uden for 
egen organisation og det kan være en god ide at benytte sig af dette, 
næste gang man skal igangsætte et tværsektorielt innovationsprojekt. 

Et medlem af programgruppen reflekterer over behovet for at finde 
frem til en mere adræt styreform, da det viste sig at det var ualminde-
ligt vanskeligt at finde mødetidspunkter: 

»Vi har en tendens til at lave mange grupper, når vi søger projekter. Hvad skal vi 
med alle de faste grupper? Er det ikke bedre med ad hoc grupper til bestemte op-

Komplekse or-
ganisationer er 
sjældent agile 
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gaver? Vi skal finde en lettere form, så ikke så mange skal mødes så ofte. Det er 
dét vi går død i. Vi har valgt for traditionel en form.« 

En begrundelse for at involvere så mange mennesker kan dels være at 
lette den senere implementering, hvis projektet lykkes; dels at vi i det 
offentlige har en tendens til, at alle, der kan tænkes at have en me-
ning, skal være repræsenteret. En årsag kan også være, at mange er 
med for »at holde øje« med, hvad der sker. 

»Det er en kæmpe styregruppe, og den har fået noget repræsentativt over sig. Der 
sidder nogen, fordi de føler, at de skal kunne holde øje med projektet.« 

I det hele taget er det svært at lade sig repræsentere af andre: 

»Vi er ikke gode til at lade os repræsentere. Der kommer hele den tyrkiske musik 
hver gang. Det er helt galt, at der kommer en hoben hver gang.« 

Det betyder, at vi skal vænne os til at afgive magt og opgive at have 
den totale kontrol over detaljerne i et projekt. Netop derfor er det vig-
tigt at bruge tid på i fællesskab at sætte retningen i forbindelse med 
projektstart. 

2. Projektlederrollen 
Både i HpF og SSF har man valgt at ansætte en projektleder på fuld 
tid. Det virker som en nødvendighed, at der er én person, der kan give 
innovationsprojekterne fuld opmærksomhed. Skal et innovationspro-
jekt have den nødvendige fremgang, er man som nævnt nødt til at til-
lade, at nogle få udvalgte hurtigt kan træffe de beslutninger, projekt-
lederen har behov for. 

Projektlederjobbet har i begge projekter vist sig at være mere vanske-
ligt, mere komplekst og tidskrævende end først antaget. Hvordan er 
ledelsesforankringen i et tværorganisatorisk projekt, hvor man i prin-
cippet refererer til et antal chefer? 

I Hpf har man valgt at have en projektleder, der projektmæssigt refe-
rerer både til en chef i kommunen og på hospitalet (begge fra FU); 
men samtidig har hun sit formelle ledelsesmæssige ophæng hos ad-
ministrationschefen i den ene organisation. Han er ikke en del af HpF, 
og det medfører en del uklarhed, især fordi der opstår mange pro-
blemstillinger undervejs i projektet. Problemer, der ofte kræver hurti-
ge beslutninger og handlinger. 

Det repræsen-
tative skal gen-
tænkes  

Hvordan hånd-
teres de mange 
chefer?  
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I SSF har man ligeledes valgt en helt traditionel organisering og ansat 
en projektleder. Også her er projektet blevet mere komplekst, end sty-
regruppen havde forestillet sig: 

»Projektlederen siger, at hun har svært ved at læse interessenterne lige nu. Hun 
var langt fremme med hjælpemiddel området, men vi var nogle, der syntes, at det 
var for tyndt. Det blev hun forvirret over. Men når man spørger mange, så får 
man forskellige svar. Hvis de, der drifter projektet, har behov for at vi mødes of-
tere, eller at vi er mere synlige, så gør vi det gerne. Men jeg har ikke brug for det. 
Jeg kan godt se, at det er svært for projektlederen. Hun går på vores gange, men 
må ikke socialisere for meget. Men hvem spørger hun, når vi er fire direktører fra 
forskellige organisationer?« 

Det har vist sig, at tværorganisatoriske innovationsprojekter er så 
komplekse, at projektlederne har behov for at have legitim og direkte 
adgang til topledelsen, når der er behov for sparring eller beslutnings-
kraft. 

Samtidig er der behov for at etablere netværk for de projektledere, der 
arbejder på tværs af afdelinger, organisationer og fag, da de udfor-
dringer de står med, adskiller sig væsentligt fra de projekter, der eksi-
sterer i basisorganisationerne. 

3. Sammenfatning 
Innovationsprojekter skal ledes, organiseres og administreres ander-
ledes end den almindelige drift. Tværorganisatoriske projekter har 
behov for flydende strukturer, så man hele tiden kan ændre det orga-
nisatoriske set-up, for bedst muligt at understøtte innovationsprojek-
tet. 

Erfaringerne har indtil nu vist følgende: 

• Der er for det første behov for, at topledelserne mødes ofte i be-
gyndelsen for at tale sig frem til den fælles mening for projektet – 
også selv om dele af konsortieledelsen oplever, at der er talt til-
strækkeligt og har mest lyst til at komme videre.  

• For det andet er det nødvendigt at have en adræt ledelse, der kan 
mødes ofte og/eller hurtigt for at træffe de nødvendige beslutnin-
ger og fjerne de forhindringer, der opstår.  

• For det tredje skal der være tydelighed omkring, hvem projektle-
deren kan gå til, når der er behov for ledelse.  

• For det fjerde skal man løbende forholde sig til, om organiseringen 
skal justeres. 

Sparring  
nødvendig  

Anbefalinger  
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• For det femte er det værd at overveje om og i så fald hvornår det 
repræsentative system skal inddrages, eller om der skal nedsættes 
en særlig implementeringsgruppe.  

• Endelig er det vigtigt at søge hjælp udefra, når man registrerer, at 
der er behov for yderligere proces- eller ekspertviden. 

Det er tankevækkende, at det i høj grad er den traditionelle projektle-
delsesform, der anvendes. Den måde at organisere et projekt på 
stammer fra industrialiseringens begyndelse og er i sin metode inspi-
reret af kybernetikken. Gad vide, om det også er den bedste måde at 
organisere et tværorganisatorisk innovationssamarbejde på? En pro-
jektleder formulerer sin erfaring således: 

»Projekternes struktur og organisering er mest af alt et udtryk for den måde, man 
ønsker at styre dem, deres ressourcer, tid og mål. Mere end det er udtryk for den 
mest værdiskabende organisering.« 

Det er tydeligt, at den traditionelle projektorganisationsform ikke er 
velegnet, og at der undervejs bliver eksperimenteret med andre sty-
ringsmodeller, der bedre understøtter innovation. Det er således fort-
sat nødvendigt at blive klogere på, hvordan man kan styre et ustyrligt 
projekt, og hvordan man kan organisere innovationsarbejdet i en 
driftstung organisation? Disse spørgsmål vil jeg udforske i den kom-
mende periode. 

F. Risici 

Innovationsprojekter er kendetegnet ved, at der kan opstå fejl under-
vejs. Det er meget naturligt, idet et karakteristika ved innovation er, at 
slutresultatet ikke kendes på forhånd. Udgangspunktet for et innova-
tionsprojekt er oftest en vision eller en drøm om, at noget skal være 
anderledes, og vejen til at realisere drømmen er nødt til at være 
ukendt. Kendte vi løsningen på forhånd, så var det jo bare at gøre det. 
Det betyder, at der kan opstå fejl undervejs. Ledelsesudfordringen er 
at sikre, at fejlene sker hurtigt og billigt. Alle lederne er opmærk-
somme på, at meget kan gå galt, og at sådan må det være: 

»Alt kan gå galt! Men sådan er det altid. Et projekt af denne karakter kan selvføl-
gelig altid gå galt. Men det tror jeg godt, at vi kan finde ud af.« 

Nye organisa-
tionsformer skal 
udvikles 

 
 
 
 
 
 
 
Når alt kan gå 
galt  
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Hvordan man involverer de forskellige perspektiver og interesser, er 
et af de områder, hvor det lettest kan gå galt, hvis man ikke er om-
hyggelig. 

En af metoderne til at minimere eventuelle »katastrofer« er at følge 
projekterne tæt; en anden er at forestille sig, hvad der kan gå galt, så 
man er mentalt forberedt, når/hvis det sker. 

Alle topcheferne gør sig disse forestillinger, og hovedparten er enige 
om, at det værste, der kan ske, er, hvis innovationsprojektet opfattes 
som eller kommunikeres som et spareprojekt, da det ikke er motive-
rende for de fagprofessionelle. 

Innovation er forbundet med risici. Der kan opstå mange flere fejl, 
end når man er i den almindelige drift. Nogle af de risikoelementer, 
som informanterne opregner, er: 

• Hvis intentionen/visionen ikke kommunikeres tilstrækkeligt tyde-
ligt 

• Hvis ikke alle parterne kan se sig ind i projektet – og falder fra 
• Hvis ikke alle relevante parter er med fra start 
• Hvis ikke andre parter inddrages, så snart man opdager, at de er 

relevante 
• Hvis projektlederen giver op 
• Hvis forhistorier får lov til at fylde – bevidst eller ubevidst 
• Hvis tilliden i konsortieledelsen ophører 
• Hvis der ikke er respekt for hinandens logikker og perspektiver 
• Hvis ordene ikke følges op af handlinger 
• Hvis projektet bliver for ubekvemt for det politiske/organisatoriske 

(KL, osv) niveau 
• Hvis ledelsesopmærksomheden mindskes for tidligt. 

Der er meget, man skal være opmærksom på som leder, og derfor er 
det som sagt en god ide at lave scenarier for, hvad der kan gå galt, og 
bruge tid på at tage fat i de risici, hvor der både er størst chance for, at 
de kan blive til noget, og hvor konsekvenserne af at mislykkes er 
størst. 

Kommer projekterne aldrig til handlingsfasen, vil der hos de involve-
rede opstå et meningstab, som det bliver svært at komme igen på. 
Derfor er det en stor risiko, hvis arbejdspladserne ikke kan mærke, at 
der sker noget. 

Er scenarier en 
måde til at for-
udse risici?  

Eksempler på 
risikoelementer  
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Et risikoelement, som ingen omtaler, kunne være, at de kommuner, 
der er med i samarbejdet i sundhedsklyngen, men ikke er en del af in-
novationssamarbejdet, oplever at være udenfor og derfor på sigt kan 
stille sig i vejen for fremdrift og skalering. 

G. Konklusion og perspektivering 

1. Konklusion 
Ledelse på tværs er helt sikkert kommet for at blive. Ledelse på tværs 
er både relevant inden for de enkelte virksomheder og på tværs af 
virksomheder. Ifølge flere af mine informanter er det vanskeligere at 
samarbejde internt (f.eks på tværs af forvaltninger/afdelinger/teams) – 
end med eksterne parter; måske fordi fejlmargen er mindre og kon-
kurrencen internt er større? 

Fremtidens ledere skal kunne lede både horisontalt og vertikalt. De 
skal kunne udøve kompetent ledelse, hvad enten det er inden for egen 
organisation eller i et partnerskab – og de skal kunne skifte ubesværet 
fra den ene til den anden form for ledelse. 

Spørgsmålet er så, om der er så stor forskel på, om ledelse udøves i 
den ene eller anden sammenhæng. Er det grundlæggende ikke de 
samme ledelseskompetencer, der skal i anvendelse? Til det vil jeg 
svare både ja og nej. 

Konfliktløsning og procesforståelse skal man som leder kunne mestre 
både i egen organisation og på tværs. Det samme gælder for visions- 
og strategiarbejdet. For hovedparten af informanterne er det dog op-
levelsen, at der er forskel på eksempelvis at træffe beslutninger og lø-
se konflikter i egen organisation og i et partnerskab. Det opleves, som 
om værktøjskassen ikke helt slår til, når man leder på tværs. Hvad det 
præcist er, der mangler, vil jeg forhåbentlig blive klogere på i den 
kommende forskningsproces. Ligeledes oplever flere af lederne, at de 
ikke har magt over processerne på samme måde som i egen organisa-
tion. Det betyder, at man skal finde andre måder, hvorpå man kan bi-
drage med det, man har magt til.  

Grænsekrydsende ledelse består ifølge Ernst & Chrobot-Mason bl.a 
af følgende delelementer: 

Ledelse skal ud-
øves både verti-
kalt og horison-
talt  

 
 
 
 
 
Værktøjskassen 
skal suppleres  

Ernst &  
Chrobot-
Mason’s bidrag 
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• at kunne skabe mening lokalt ift de fælles strategier – bringe »de 
andres perspektiver« ind 

• at kunne koordinere ressourcer og aktiviteter – forbinde personer 
og bygge broer 

• at kunne skabe en dedikation til den fælles succes, der er mindst 
lige så stærk som dedikationen til ens egen personlige og egen 
gruppes succes. 

Jeg har spurgt alle informanterne, hvordan de forholder sig til denne 
beskrivelse – og der er enighed om, at det er en meget god beskrivel-
se. Er det så også dét, de foretager sig? Ja, i de 2-3 ledelsesniveauer, 
der hidtil har været involveret i de tværgående innovationsprojekter, 
er det de emner, deltagerne øver sig på – og har held med. Hvordan 
det ser ud, når større dele af deres egen organisation skal medvirke – 
eller andre organisationer (eksempelvis de øvrige kommuner i klyn-
gen) inddrages; det ved vi først efter gennemførelsen af de efterføl-
gende faser. 

Det er min vurdering, at det er blevet tydeligt for alle deltagere, at 
grænsekrydsende ledelse er så komplekst, at der (endnu) ikke findes 
det rigtige svar, den rigtige løsning, eller den rigtige vej at gå. Når vi 
ikke kan gøre dét, vi plejer, er vi nødt til i fællesskab og åbenhed at 
samarbejde i dette dilemmafyldte felt. Og det er ikke for tøsedrenge! 

2. Perspektivering  
a. Hvem har ansvaret for det tværsektorielle? 
Når den fremtidige opgaveløsning kræver, at det ikke længere er til-
strækkeligt at arbejde inden for søjlerne, inden for mono-fagligheden, 
inden for forvaltninger og sektorer, og der samtidig er en erkendelse 
af, at vi derfor skal udvikle samarbejdet på tværs, bør der så ikke i 
enhver organisation være en strategi for det tværsektorielle arbejde, 
og bør ansvaret for det tværsektorielle arbejde ikke være forankret 
højt oppe i ledelseshierarkiet? 

Jeg har sammenlignet mine cases med lignende eksempler fra andre 
regioner/kommuner, og her bliver det tydeligt, at det er nødvendigt at 
have eksempelvis en strategi for og en kontinuerlig ledelsesopmærk-
somhed (på direktionsniveau) på det tværfaglige og tværorganisatori-
ske arbejde, hvis intentionerne skal virkeliggøres. 

Jeg mangler at undersøge, om (og i så fald hvordan og med hvilken 
effekt) der er udarbejdet strategier for det tværorganisatoriske arbej-

Vi er på vej  

Ansvaret skal 
placeres  
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de, og hvor disse er ledelsesmæssigt forankret i de organisationer, der 
deltager i HpF og SSF. 

b. Hvordan organiseres tværsektorielle innovationsprojekter? 
Organiseringen af begge innovationsprojekter er som udgangspunkt 
meget traditionel.  

Projekter er i stigende grad blevet den ramme, hvorpå vi organiserer 
og styrer både interorganisatoriske og grænsekrydsende samarbejder.  

Der er behov for at blive klogere på, hvordan vi organiserer komplek-
sitet, usikkerhed og gensidig organisatorisk afhængighed.  

Skal vi i højere grad lade de monocentriske, hierarkiske styringsmo-
deller erstatte af pluracentriske heterokier? Og hvordan bærer man sig 
ad med den forandring i politisk ledede organisationer? 

Bevæger vi os fra en organisationsform til den næste – eller er alt i 
gang på samme tid? 

Er det muligt at undgå, at nye grænser opstår, så snart andre er ned-
brudt? 

c. Ledelse på nye måder? 
Der er tvivl om tværsektoriel ledelse kalder på nye ledelseskompeten-
cer eller om de velkendte kompetencer blot skal i spil på nye måder. 
De fleste oplever dog, at der er behov for en ny form for ledelse, når 
innovation af de komplekse opgaver og systemer skal understøttes. 
Dette gælder uafhængigt af, om innovationen sker på tværs af for-
valtninger i egen organisation eller på tværs af sektorer. Der er dog en 
tendens til, at det opleves som vanskeligere at innovere de interne sy-
stemer.  

Men når hovedparten af informanterne angiver, at ledelsesudøvelsen 
opleves forskelligt, alt efter om det sker indenfor eget område eller på 
tværs, og det til tider er utrygt, så er spørgsmålet, om dét at være ude 
af komfortzonen er det nye grundvilkår for ledelse – og om projekter-
ne endnu er for ufarlige for de ledere, der ikke oplever med mellem-
rum at være på gyngende grund?  

og organiserigen 
skal udvikles  

Skal ledere ud af 
komfortzonen? 
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Hvis det er tilfældet, hvordan kan vi så arbejde med at opnå tryghed 
på nye måder? Det håber jeg at blive klogere på i det fortsatte akti-
onsforskningsprojekt. 

Projektlederrollen i komplekse projekter er en særlig udfordring. Når 
opgaven er systeminnovation, så vil der opstå konflikter, være uenig-
hed, forskellige niveauer af utålmodighed, og der vil være forskellige 
måder at angribe tingene på. Der er således meget at blive uenige om, 
og det opleves strabadserende for projektlederne, især fordi opgaven i 
lang tid er uklar, og derfor er værktøjerne eller redskaberne det også. 
Vi mangler at blive klar over, hvilke kompetencer og hvilken opbak-
ning der er nødvendig for, at projektlederne af tværsektorielle innova-
tionsprojekter kan lykkes. 

Når vi leder på tværs – går vi også ind i hinandens ledelsesrum. Den 
store udfordring i den sammenhæng er, at vi ikke har en ledelsessi-
mulator, hvor det er muligt at øve sig/træne til at være i et komplekst 
felt, uden fejltagelser får for store konsekvenser.  

I de to cases har lederne i stedet forsøgt i real-time at handle sig til 
morgendagens ledelse. På den måde risikerer de at få real-time feed-
back, og hvordan gør man som leder sig klar til det? 

Noter 

1. Artiklen er blevet kommenteret af en anonym reviewer 
2. Tak til direktører, chefer og projektledere i Horsens på Forkant og Slip Sund-

heden Fri. Det er modigt at stille sig til rådighed for, at vi alle kan blive klo-
gere. 
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