
 

 

 

Implementering af strategi og koncepter  
-netværksmøde den 21.august 2014 på RUC 
Offentlige organisationer er underlagt et meget stort forandringspres. I 2007 gennemførtes en 
omfattende omstrukturering og sammenlægning af amter og kommuner, der førte til 
sammenlægning og etablering af de nuværende 5 regioner og 98 kommuner.  Introduktionen af 
New Public Management i form af kontraktstyring, benchmarking, kvalitetssikrings- og 
evalueringssystemer samt indførelse af nye IT-systemer har i de senere år ført til igangsættelse af 
mange organisationsforandringsprojekter. Og senest har gymnasiereformen og den af regeringen 
vedtagne  og lærerne påtvungne folkeskolereform medført en stor forandringsledelsesopgave på 
gymnasierne og i folkeskolen.  

I sådanne situationer forandrer den offentlige leders rolle sig. Fra at være leder af en 
driftsorganisation bliver opgaven at lede en kompliceret forandringsproces, der ofte involverer 
ledelse af flere samtidige og parallelle forandringsprojekter. Et spørgsmål som offentlige ledere og 
forandringsagenter typisk stiller sig selv, når de pludseligt befinder sig i denne situation er, 
hvordan alle de mange  nye idéer og projekter implementeres i praksis ? Fornemmelsen er ofte, at 
der findes en forskningsbaseret viden om implementering, som den offentlige (og privat ansatte) 
leder eller forandringsagent mangler for at kunne implementere idéerne mere effektivt. Formålet 
med dette netværksmøde er derfor at præsentere et antal aktuelle og forskningsbaserede 
perspektiver og svar på "implementerings-problemet". Mødet imellem den innovative idé og 
organisatorisk praksis i den offentlige organisation vil blive diskuteret ud fra to perspektiver; et 
implementerings- og et oversættelsesperspektiv.  

I implementeringsperspektivet forstås den offentlige organisation ofte som bestående af en 
ledelse, et mellemlederlag og så nogle ”markarbejdere”, der står for den praktiske udførsel af 
opgaverne. Implementeringsproblemet består så i at finde ud af hvordan den af politikerne 
og/eller ledelsen vedtagne strategi implementeres i praksis. Historisk har implementeringsforsk-
ningen studeret disse processer som top-down, bottom-up og kombinationer af disse to typer af 
processer. Spørgsmål relateret til f.eks. ”modstand imod forandring” har været et af de spørgsmål 
og problemer, der bl.a. er blevet diskuteret i den forbindelse.  Ved dette netværksmøde vil vi blive 
præsenteret for state-of-the-art i forskningen indenfor implementeringsforskningen. Genstands-
feltet vil være folkeskolereformen og løsningen af den implementeringsopgave som ledelserne i 
folkeskolen står overfor, når de skal forsøge at implementere en upopulær reform iblandt lærerne 
i folkeskolen.  

Vi vil på mødet sætte dette implementeringsperspektiv over for en variant af 
oversættelsesperspektivet, hvor implementering ses som en oversættelsesproces, der går i gang 
hver gang en innovativ ide (som f.eks. en strategi eller et koncept) ”flytter sig ” fra en gruppe af 
mennesker til en anden.  Implementering af idéen antages i dette oversættelsesperspektiv at 
afhænge af, at såvel mennesker som ting mobiliseres og bringes til at arbejde på en måde, der 
muliggør at idéen/strategien/konceptet kan realiseres.  Der vil også her blive præsenteret et 
eksempel til at anskueliggøre indholdet - det handler om implementering af et 
risikostyringssystem rettet imod minimering af risici for patienter, der skal have indopereret en ny 
hofte.  



 

 

På netværksmødet vil vi til sidst diskutere forskelle og ligheder samt styrker og svagheder ved de 
to perspektiver set i forhold til robust implementering af strategier og koncepter i praksis.  

Afslutningsvis bør det bemærkes, at netværksmødets diskussion af implementering er lige så 
relevant for deltagere ansat i den private sektor som i den offentlige sektor, da 
implementeringsprocesser har generelle karakteristika og i vidt omfang rejser de samme typer af 
problemstillinger i dem begge.  

 

Programmet finder du på næste side.  

TILMELD DIG til dette netværksmøde på  http://ruconf.ruc.dk/index.php/ndro/mode4/index 

senest den 11. august. 

 

Hvis du har tid, så kan du inden mødet læse mere om de to tilgange via disse link: 
 
 
http://www.implementationscience.com/content/pdf/1748-5908-7-50.pdf 
 
http://implementering-dk.dk/ 
 
http://globalimplementation.org/gic/ 
 
http://www.sfi.dk/sfi-campbell-137.aspx 

 

 

VEL MØDT !  
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Implementering af strategi og koncepter  
-netværksmøde den 21.august 2014 på RUC 
 

9.00 Velkommen og introduktion til programmet  

 v. John Damm Scheuer, RUC, CBIT og Steen Elsborg, LDI  

 

 Implementering af strategi – folkeskolereformen som eksempel  

 v. Ph.d. stipendiat Torsten Conrad, Institut for Læring og Filosofi, AAU  

  

 Hvad handler folkeskolereformen om? og hvad er det, der skal implementeres ?  

- Oplæg v. Torsten Conrad  

 

Gruppediskussion:  Egne erfaringer og råd til skolelederne om implementering på 
den baggrund – hvilke er de ? 

 

Implementeringsforskningen – state-of-the-art  - og om, hvad skolelederne kan lære 
af det, oplæg v. Torsten Conrad    

 

Gruppediskussion:  Hvad bringer vi med os hjem ? Hvordan kan denne viden bidrage 
til mere robuste implementeringsprocesser i egen organisation/afdeling ?  

 

12.00 Netværksfrokost  

 Diskussion på tværs af grupper  

 

13.00 Implementering som oversættelse  

 v. lektor John Damm Scheuer, CBIT, RUC  

 

 Implementering af risikostyring I en ortopædkirurgisk klinik 

 -introduktion til case v. JDS   

 



 

 

Gruppediskussion:  Jeres bedste ”implementeringsråd” til 
forandringsagenten/sygeplejersken – hvad er de?  

 

Risikostyringscasen fortolket i et oversættelsesperspektiv: hvad kan man lære af det? 

-oplæg v. JDS 

   

Gruppediskussion: Hvad bringer vi med os hjem ? Hvordan kan denne viden bidrage 
til mere robuste implementeringsprocesser i egen organisation/afdeling ? 

 

15.00 Opsamling i plenum: Implementering og/eller oversættelse – som indgange til robust 
implementering i praksis ? Er perspektiverne relevante? og giver de mening set i lyset 
af egne erfaringer ?  Hvad er styrker og svagheder? 

 Vore svar på netværkets centrale spørgsmål:  

1. Hvad vil bidrage til robust organisationsforandring jf. de to perspektiver ?  

2. Hvordan kan de evt. ”designes” ?  

 

16.00 Tak for i dag! 

 


