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Baggrund

Ydre krav om at den offentlige sektor skal være innovativ

Ny viden/ny tænkning skal omsættes til  bedre service til borgere

”Den offentlige sektor i Danmark skal være blandt de mest

innovative i verden og ny viden skal omsættes til bedre

service til borgerne (…...) den offentlige sektor skal tænkeservice til borgerne (…...) den offentlige sektor skal tænke

nyt.” (Regeringen, 2007)

Begrænset viden om innovation i den offentlige sektor

Litteratur om innovation er gennemført i den private sektor



Ergoterapeutforeningen beskriver at:

”Ergoterapeuter indgår som aktive deltagere i udviklingen … og

undersøger nye muligheder for at finde løsninger …. og udvikler

egen praksis og bidrager til udviklingen af faget….”

”Ergoterapeuter tænker og handler opfindsomt for at fremme borgerens

aktivitet og deltagelse” 

”Ergoterapeuten medvirker til individuelle rehabiliterings- og

behandlingsforløb, der er præget af omtanke, fantasi og utraditionelle

løsninger”.

Professionsgrundlag
for ergoterapi: 2008.

Kreativitet som en 
ud af seks 
grundlæggende 
værdier i 
udførelsen af
ergoterapi.



Baggrund

Op mod 90 % af danske ergoterapeuter ansat indenfor den

offentlige sektor i Danmark (www.Etf.dk)

Visioner og værdier på fagforeningsniveau der kan relateres til

innovativ nytænkning.

Relevant at forholde sig til, hvilke rammer og forudsætninger

ergoterapeuterne har for at forvalte tendensen til innovation i

den offentlige sektor.



Baggrund

Innovation
Der findes ingen egentlig konsensus om begrebet

Betyder nydannelse/fornyelse:

- Udvikling af ny ide der realiseres i praksis- Udvikling af ny ide der realiseres i praksis

- Ideerne får reel anvendelse og skaber værdi

- Kræver opbrud med vaner

- en proces, som fører til udvikling, spredning og 
realisering af nye ideer, der skaber forandring.



Baggrund

Kreativitet som grundlag for innovation 

Innovative tiltag sker  igennem en kreativ arbejdsproces eller problemløsning, som

dernæst kan kaste nytænkende ideer og metoder af sig (Sejr, J, H Olling R, S.

2003)

Innovation tager sin begyndelse ved foreningen af den enkeltes kreativitet ogInnovation tager sin begyndelse ved foreningen af den enkeltes kreativitet og

identifikationen af muligheden for kreativitetens udfoldelse i omgivelserne (Gilmartin,

M .1999)

”…..en ide eller 
handling, der er 
ny og 
værdifuld” 
(Lybecker S. 
2007)



Baggrund

Kreativitet og innovation kræver det rette klima!

Kreativt klima

Skabes i interaktion mellem ansatte, rutiner, ansvarsområder og

arbejdsmetoder. 

Ansattes kompetencer og attituder vigtige for et kreativt klima

Overordnet skabes og vedligeholdes rammerne af organisationen.

Organisatorisk kreativitet tager sin begyndelse i kreative

mennesker.

Ekvall, G. 1995, 1996.
Gilmartin, M .1999.



10 dimensioner der er afgørende for
kreativitetsklimaet: 

Støtte til 

Tillid og 
åbenhed

Dynamik og 
livlighed

Ekvall, G. 1995, 1996

Udfordringer

Frihed

Støtte til 
ideer

Legesyge 
og humor

Debatter

Risikovillighed

Idetid
Konflikter



Ergoterapeuter arbejder kreativt men har brug for et 
kreativt klima

Beskrevet af andre fag som værende en kreativ profession

Historie er præget af såkaldte ”kreative fag”.

Reilly og Kielhofner : Ergoterapi som en kreativ profession.

Graham: Værdien af kreativ problemløsning i ergoterapi.

Hagedorn: Kreativitet som en del af ergoterapeuters kliniske ræssonering (Opfindsomme

terapeuter)terapeuter)

Schmid (14) og Blanche (20): Der mangler forskning indenfor hvilke oplevelser og opfattelser

der er af kreativitet i ergoterapeutisk praksis. 

Schmid (14): Ergoterapeuters kreativitet har brug for et understøttende miljø. 

Få beviser for hvad der kendetegner ergoterapeuters kreativitet + hvordan ergoterapeuter

oplever rammerne for udførelse af den kreativitet de som fagprofessionelle menes at besidde.



Baggrund

Der mangler forskning indenfor hvilke oplevelser og opfattelser der er af

kreativitet i ergoterapeutisk praksis  

Behov for at kunne angive om ergoterapeuter i den offentlige sektor har ”det

der skal til” for at imødekomme ydre krav om at indgå i

innovationsprocesser. 

For at få et billede af grundlaget for innovation i professionen, er relevant

at vide mere om udøvernes kreativitet, de kreative processer de indgår i,samt

hvilke situationer der fordrer deres kreativitet i udøvelsen af deres profession.

Den forudsætning ergoterapeuter har for at indgå i innovationsprocesser og

dermed imødekomme regeringens krav om innovation i den offentlige sektor.



Formål:

At undersøge hvordan ergoterapeuter ansat i 

den offentlige sektor oplever egen anvendelse 

af kreativitet i deres daglige arbejde samt deres

oplevelse af klimaet for kreativitet på deres

arbejdsplads.



Metode, eksplorativ

Videnskabsteoretisk tilgang
- Kvalitativ, søge indsigt og forstå menneskers oplevelser

- Skabe meningsfulde relationer og fortolke subjektive

holdninger

- Hermeneutisk-fænomenologisk tilgangsvinkel.

Empirisk studie
- Tre fokusgruppeinterviews

Udvælgelse af informanter
- Forskellige karakteristika 



Metode

Kontakt til deltagerne i undersøgelsen
Henvendelse til deltagere på mail (Frivillig deltagelse)

Uddeling af skriftlige informationer på ergoterapifaglig temadag

Fordeling af informanter
• To ergoterapeuter fra psykiatrien• To ergoterapeuter fra psykiatrien

• To konsulenter i socialpsykiatrien og efter- og videreuddannelse

• To undervisere

• To ergoterapeuter i genoptræningsenhed

• En freelance ergoterapeut

• En ergoterapeut i somatikken

• Fem ergoterapeutstuderende



Fokusgruppe interviews

Tre fokusgruppe interviews over tre

dage, fordelt over tre uger.

Alle fokusgruppe interview a to

timers varighed.

De to første interviews blev afviklet med

to forskellige grupper.

Det tredje fokusgruppe interview var

informanter fra begge fokusgruppeinterviews.



Analyse af data

Første analyse:

Interpretive phenomenological analysis (IPA) 
(Første del af hvert interview – fokus: Kreativitet) 

En undersøgelse af deltagernes livsverden.

Frembringer personlige erfaringer.

Forskeren har en aktiv rolle.

Anden analyse:

Manifest indholdsanalyse (MI)
(Anden del af hvert interview – fokus: Kreativt klima)

Teste teoretiske emner for at opnå forståelse

Klarlægge indhold på en objektiv og systematisk måde



Tre overordnede temaer for ergoterapeuters oplevelse af 
kreativitet i deres daglige praksis:

Resultat – Første analyse.

Indsigt Udfoldelse
Betingelses-
ramme

Forståelse
af  Kreativitet

Forståelse 
af  innovation

Udfoldes i mødet med 
patienten

Eksperimentering

Skjult kreativitet

Automatiseret kreativitet

Anvendelse  af viden

Professionsspecifik 
Kreativitet

Påvirkning og krav fra 
Omgivelserne

Personafhængig



Ergoterapeuters forståelse af kreativitet og innovation

Ergoterapeuters forståelse af

kreativitet

Indsigt

• Nytænkning

• Muligheden for frihed til at tænke nyt

• Muligheden for at blive stimuleret kognitivt

• Personbestemt



Ergoterapeuters forståelse af kreativitet og innovation

Forståelse af innovationIndsigt

• Forbinder ikke innovation med praksis men på begrebsniveau

• Modeord

• Noget man skal gøre

• ”Ny vin på gamle flasker”

• Alders og erfaringsmæssig forskellighed

• Uoverskueligt og uopnåeligt



Ergoterapeuternes forståelse og beskrivelse af deres 
professionelle kreativitet

Kreativitet udfoldes i mødet

med patienten

Udfoldelse

• Rehabilitering af patienten 

• Kreativt samarbejdet med patienten

• Når patienten ikke passer ind i standarden

• Komplekse patienter udfordre kreativitet

• Patientens funktionsniveau er styrende for udfoldelsen af

kreativitet



Ergoterapeuternes forståelse og beskrivelse af deres 
professionelle kreativitet

Skjult kreativitet

Føler ikke deres kreativitet er anset tværfagligt

Kreativitet ikke er synlig for omverdenen grundet

manglende terminologi

Udfoldelse

Automatiseret kreativitet
• Har svært ved at forklare og beskrive deres kreative tanker og

• handlinger

• Manglende bevidsthed om ergoterapeutisk kreativitet 



Ergoterapeuternes forståelse og beskrivelse af deres 
professionelle kreativitet

Anvendelse af viden
Udfoldelse

• Parallelisering af viden (Adgang til forskellige vidensspor)

• Muligheder for at anlægge forskellige perspektiver

• Kobling af viden



Ergoterapeuternes oplevelse af hæmmende og fremmende 
faktorer for kreativitet

Professionsspecifik kreativitetBetingelses-
ramme

• Fokus på skabelse og forandring (Ligger implicit i ergoterapi)

• Arbejdsfelt kræver kreativitet (Grundet mange muligheder for at

• kombinere handlinger) 

• Kreativitetsbærere (I forhold til andre faggrupper)



Ergoterapeuternes oplevelse af hæmmende og fremmende 
faktorer for kreativitet

Påvirkning og krav fra omgivelserneBetingelses-
ramme

• Tilpasning til omgivelserne (Bruger det der er til rådighed og

• sammensætter til noget brugbart)

• Praksisomgivelser stiller krav til kreativitet (Oplever at 

omgivelserne

• fremmer kreative handlinger)

Personafhængig 

Forskellige personlig behov



Ergoterapeuternes forståelse og oplevelse af de 10 
dimensioner for kreativt klima – Resultat anden analyse.



Inside – Outside the box

Muligheder

Barrierer



Grundlag for innovation

Muligheder:

• Eksperimenterer og  tænker

• nyt og anderledes.

• Anvendelse af viden.

• Automatiseret kreativitet.

Barrierer:

• At spille et spil i

overensstemmelse med de

nedskrevne regler.

• Begrebsmangel.

• Nulfejlsstrategi.• Nulfejlsstrategi.

• Manglende inkubationsfaser.

• Faglighed og seriøsitet.

•Kontekstuelle og relationelle   
forhold.
•Påvirkning og krav fra 
omgivelserne.
•Personlige behov og 
muligheder.



”Eksperimenterer og 

Kaufmann (39) :
- Antilogisk
tankevirksomhed
- Bisociation

De Bono (42):
- Vertikal og 
lateral tænkning,

Ergoterapeutisk kreativitet

”Eksperimenterer og 
tænker nyt og anderledes”

Ekvall (16):

Konvergent og 
divergent tænkning



”Anvendelse af viden”

Schmid (14):
- Klinisk ræssonering
- Intuitiv-kreativ-kvalitativ-
fænomenologisk tænkning.

Ergoterapeutisk kreativitet

”Anvendelse af viden”

Kaufman (39):
- Semantiske netværk
- Aha-oplevelse
- Videnskonstellationer



”Skjult kreativitet”

Føler ikke at deres 
kreativitet er tværfaglig 
anset.

Har svært ved at forholde 
sig kreativt til et 
tværfagligt samarbejde

Ergoterapeutisk kreativitet

”Skjult kreativitet”

Oplever samtidig at 
andre faggrupper 
henviser komplekse 
patienter til dem.

Føler de skal skjule deres 
kreativitet for ikke at virke 
”uansvarlige” eller dårligt 
evidensbaserede.



”Skjult kreativitet”

Holder sig tilbage med at 
profilere sig på kreative 
løsninger ved tværfagligt 
samarbejde,.

Jensen et al (5): klare 
budskaber om opgaver kan 
skabe innovation gennem 
tværfaglig tilgang.

Ergoterapeutisk kreativitet

”Skjult kreativitet”

Simon (12): Gruppebaseret 
kreativitet kræver samordning 
for at forskellige behov og 
blandede interesser kan spille 
sammen i søgningen efter 
løsninger.

Jensen et al (5) : 
Opgaver er diffuse 
opgaven skal 
klares indenfor 
diffuse rammer.



Ergoterapeuternes kreative klima

”Nulfejlsstrategi”

Detail- og 
regelorienteret ledelse i 
den offentlige sektor

TiIsyn med at de ansatte 
bevæger sig indenfor 
såkaldte godkendte 
rammer.

”Nulfejlsstrategi”

At ledere ikke tillader 
medarbejdernes adfærd på 
”kanten af det tilladte” og 
dermed får plads til at lave fejl.

At rapportere hvad de 
foretager sig, end at de 
får mulighed for at træffe 
deres egne valg.



”Faglighed og 

Jensen et al: Skyldes den 
målstyring, som ansatte i 
den offentlige sektor ofte 
arbejder under. 

Frygt for at lave fejl.

”Faglighed og 
seriøsitet”

Et arbejdsområde der 

indeholder ansvar.

Jensen et al: Målstyring 
opsættes dog af som en 

barriere for innovation.



Model for innovation i ergoterapeutisk praksis

Bæredygtigt grundlag for innovation:  Dannes ud fra et bevidst fokus på at gøre ergoterapeuters kreativitet

transparent, forståelig og attraktiv for andre faggrupper og samfundet generelt.

Ergoterapeuter kan møde den medicinske verden og kravet om innovation i den offentlige sektor på samme

kreative måde som de møder deres patienter.

Problematisk: Ergoterapeutisk praksis og uddannelse ikke formår at handle hurtigt, positivt og nysgerrigtProblematisk: Ergoterapeutisk praksis og uddannelse ikke formår at handle hurtigt, positivt og nysgerrigt

på de ideer der måtte komme op, men derimod udelukkende følger en kultur præget at forsigtighed og

evidensbasering.

Innovation kan ikke afløse evidensbasering af allerede anvendte ergoterapeutiske redskaber og metoder

som forskning og praksisprojekter indenfor ergoterapi har ført med sig, men derimod supplere dette.

Evidensbaseret praksis som grobund for innovative løsninger og forandringer med nye værdier for

ergoterapi som resultat.



Model for innovation i ergoterapeutisk praksis

For ergoterapeuter vil dette resultere i både at skulle varetage en traditionel evidensbaseret 
praksis og en innovations fokuseret praksis.

Nytænke på de grundlæggende elementer som udgør fagets praksis:
- Bevidstgøre og fokusere på en vedvarende vekslen imellem fagets traditionelle måde at 
håndtere praksis og en mere innovations fokuseret praksis.

Plads til både at arbejde evidensbaseret og samtidig innovationsfokuseretPlads til både at arbejde evidensbaseret og samtidig innovationsfokuseret

Indenfor en eksisterende betingelsesramme der er kendetegnet ved professionens 
værdigrundlag, påvirkning og krav fra omgivelserne samt den individuelle persons 
behov og muligheder for at varetage såvel evidensbaseret som innovationsorienteret 
ergoterapi. 

Sikre et leje, hvor ergoterapeuter og ergoterapeutstuderende får mulighed for at arbejde i en 
innovationstilstand.



Innovationstilstand

Traditionel ergoterapi Innovations fokuseret ergoterapi

Åben, accepteret 
og begrebsliggjort 
kreativitet.

Rutiner 
Procedurer 
Regler 
Kendte løsninger

Spekulativ, konstruktiv 
og kreativ udforskning 
af eget fag.

Indsigt       

Inkubation

Udvikling af 
ideer. 
Eksperimentere 
Begrebsudvikling 
Begrebsadoption. 

Professionens værdigrundlag  
Påvirkning og krav fra omgivelserne 

Den individuelle persons behov og muligheder

Model for innovation i 
ergoterapeutisk praksis  –
Madsen, 2010.



Konklusion

Der eksistere en begrebsmangel om kreativitet og
innovation blandt ergoterapeuterne

Behov for at adoptere sprog, som grundlag for videre
forskning indenfor innovation i ergoterapeutisk praksis

Undersøgelsen efterlader spørgsmålet:

Hvad karakteriserer innovation i en ergoterapeutisk
kontekst?

Behov for eksempler
Behov for yderligere forskning indenfor ”ergoterapi og innovation” 



Tak ☺Tak ☺
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