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AGENDA

Hvorfor Bladet fra Munden?

Hvad er vejen frem?



 

  

    
     

      

      

BEHOV FOR DESIGN AF NY 
MEDARBEJDER?
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KENDETEGN VED NUVÆRENDE 
UDVIKLING

• Konkurrence og marked

• Sproget ændrer sig

• Rummet for selvstændighed indskrænkes

• Økonomi som vigtigste styringsform

• Omorganisering som rutine

• Ikke-nærværende ledelse

• Fagforeningers magt (ned)brydes systematisk



 

  

    
     

      

      

(U)TILSIGTEDE HÆNDELSER SOM 
FØLGE AF UDVIKLINGEN

• Umyndiggørelse

• Fremmedgørelse

• Usynlig faglighed

• Nedbrudte fællesskaber

• Mangel på historik og dermed løsninger

• Udvikling af stress, konflikter, arbejdsmiljøproblemer 

bredt set.



 

  

    
     

      

      

”Der spores en stor magtesløshed. Mange steder er der et 
grimt sprog, fx produktion, produktivitet,

koncern, implementering mm., som om det var fabrikker. 
Jeg udfører mit arbejde, men det giver ingen

mening. Jeg kan ikke blive ved med at finde en mening 
med det, jeg gør. Jeg kan ikke være i det system

– det bliver umenneskeliggjort. Flere og flere er 
demotiverede. Folk giver op. Vi skal holde øje med syv

mål, for så tror de, at vi har styr på kompleksiteten. Man 
taler om at skrue på forskellige knapper. Man

taler meget om tillid. Vi skal køre nogle flere kilometer på 
literen. Vi skal bare have det til at køre rundt.

Kalenderen er fyldt op med møder. Holdningen er: Hvis 
det ikke kan sættes på en formel, kan det ikke

bruges”. Og ind imellem kom der udsagn, der pegede 
frem: ”Der skal være plads til tro og håb. Der

mangler et sprog for bæredygtighed”. 6



 

  

    
     

      

      

DE POLITISKE SVAR

”Dette er udtryk for klynk og jammer, forkælelse og en 
urealistisk sødsuppementalitet.

Det er fagforeningssnak, og det hører ingen steder 
hjemme at fremture.

De fagprofessionelle er kun ude på at forbedre 
normeringerne, og de

er altid kun ude på at tale deres egen sag i stedet for at se 
på helhedens tarv. 

Vi har et ansvar for at få det
mest mulige ud af skatteborgernes penge.
Der skal køres nogle flere kilometer på literen, og de 

ringeste ledere og fagprofessionelle skal simpelthen 
fyres”.
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HVORDAN FINDER VI ET STÅSTED 
OG EN VEJ?



 

  

    
     

      

      

SUNDHED STYRKES AF 
OPLEVELSE AF

a. Kontrol

b. Handlekompetencer

c. Handlemuligheder

Spørgsmål: hvordan kan vi konkretisere og styrke disse 
begreber?
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MENNESKERS SUNDHED 
STYRKES HVIS DER ER

a. Forståelse

b. Mening

c. Håndterbarhed

Spørgsmål: Hvordan vil vi kunne anvende dette i vores  
arbejde?
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Ledelse – der skaber retning, involverer og lægger vægt på 
individuelle hensyn
Arbejdspladskultur, der udvikler faglige og sociale fællesskaber 
baseret på stærke værdier
Ansvarlig autonomi, der opbygger engagerede medarbejdere, som 
tager ansvar og kollektivt har handlerum til at handle faglig funderet
Organisering, der understøtter samlende, brobyggende og 
forbindende relationer. Og organiseringer, der understøtter 
helhedstænkning
Arbejdspladser, der understøtter demokratiudvikling og arbejder med 
at udvikle stærke fællesskaber med andre (sundheds-)aktører
(Inspireret af  Steen Hildebrandt, Vækst og Bæredygtighed)

KENDETEGN VED EN ROBUST 
ORGANISATION



 

  

    
     

      

      

ARBEJDETS BETYDNING

• Meningsgivende – at gøre et godt stykke arbejde

• Udviklende for den enkelte og gruppen

• Samfundsnyttigt

• Socialt givende

• Giver en tids-struktur

• Kort sagt: livgivende og livsbekræftende



 

  

    
     

      

      

HVAD SKAL DER TIL?

• For at kunne tage ordet

• Være med til at skabe spillereglerne

• Være kritisk og konstruktiv

• Ikke blive holdt i en passende uvidenhed

• Kort sagt være livsduelige og robuste ansatte?
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VI KAN TAGE BLADET FRA 
MUNDEN – SAMMEN!
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