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Hvorfor Tænke Anderledes? 

• Interesse og redskaber til at gøre tingene 

anderledes – håber at det kan bidrage til 

fremdriften i jeres arbejde med ”I sikre 

hænder” 

 

• Borgerperspektivet 

 

• Lethedens princip 

 



Et lille problem… 

    



Tænk Anderledes fra A-Å 

 

 En struktureret, aktiv og kreativ metode 

til at tænke anderledes  

som en forudsætning for at handle anderledes! 

 

 



Mentale dale 

 

 Tankestrømme   Vilkårligt spring 

 



Hvilke kategorier? 

    

Køre hjem     Bumser   Fylde 
   Finde parkeringsplads    bilen 

      Soveværelse 

    Briller  

      Kurv eller vogn   
       Socialt hæmmet 

  Toilet 

 

        Rollespil  
    Vinduer 

Finde ting 

      Køkken 

   Betale  

     Stue  Ingen kæreste 

   Møbler 

         Gennemgå liste 

    Begavet   Hoveddør 

Stå i kø     Lever af pizza & cola 

 

 



Kategorierne… 

    
 

Hus 

Køkken 

Møbler 

Vinduer 

Soveværelse 

Toilet 

Stue 

Hoveddør 

Indkøbstur 

Finde parkeringsplads 

Kurv eller vogn 

Gennemgå liste 

Finde ting 

Stå i kø 

Betale 

Fylde bilen 

Køre hjem 

Nørd 

Bumser 

Briller 

Ingen kæreste 

Rollespil 

Begavet 

Socialt hæmmet 

Lever af pizza & cola 

 



Måder at tænke på 

 

• Konvergent tænkning 

 

• Divergent tænkning 



At Tænke Anderledes – en proces 



 

Fase 1 

 

Stop før du starter 

 
 

 

  

  



Reformulering 

 

 

 



Fælles refleksion 

 

 

 



 

Fase 2 - Idéudvikling  

 
  Ingen negativ kritik!   

   Gå efter kvantitet! 

    Byg videre på andres ideer!       

     Støt de vilde ideer! 



 

Hvordan du ”ødelægger” en  

idé-udviklingsproces … 

  

• Inviter kun eksperter til at deltage 

• Bed lederen om at tale først 

• Skriv alt ned i detaljer 

• Forbyd fjollerier 



En ny ide er sart 

Den kan slås ihjel med et gab eller en 

fnys. 

 

Den kan falde til jorden bare ved en 

enkelt kommentar eller den forkerte 

person, der løfter et øjenbryn  

Charlie Bowder 



Hvordan opstår en ide?  



Vi vil tænke nyt om… 

Samarbejde med patienter og pårørende! 

 

Hvad ville de sige om samarbejde? 



Friske øjne 

 

• Hvad ville de sige om samarbejde? 

• Hvad ville være vigtigt for dem? Hvad ville de særlig fokusere på? 

• Hvorfor skal jeg samarbejde med dig? 

• Hvad kan du bidrage med? 

• Hvornår skal vi mødes? 

• Hvad har du brug for fra mig? 

• Hvad synes du jeg kan? 
 



Perspektivliste 

•  Sundheds- og omsorgschefen    

• Politibetjenten     

• Piloten 

• Fysioterapeuten 

• Sygehusdirektøren 

• Pirat 

• Barnet 

• Moren 

 

 



Friske øjne 

   Byg videre – Omsæt brainstorm til konkrete 

ideer/handlinger 

Piloten: 

Fly til tiden… 

Komme sikkert frem 

Tilfreds kunder… 

 

Alle ved, hvordan og hvornår patienter og pårørende indgår i samarbejdet  

– ingen skal vente på en invitation 

Alle medarbejdere øver sig løbende i at samarbejdet med patienter og 

pårørende ved, at indgå samarbejdsaftaler med… 

Planlægning og logistik 

Sikkerhedsprocedurer kendt og 
anvendt 

Simulationstræning 

Kompetencer til at se, hvad der 
er vigtigt…  



Fase 3 - Idéudvælgelse 

”It is better to have enough ideas for some of 

them to be wrong, than to always be right by 

having no ideas at all.” Edward de Bono 



Redskaber 

• Idéudvælgelse ud fra fælles kriterier og 

afstemning 

• De Seks Tænkehatte® 

• Idévurdering 

• Småskalatest  
 

 

 



Idetunnel 
    



Afstemning ud fra fælles 

kriterier 
 

1. Fælles kriterier – vi holde fokus 

2. Mulighed for at inddrage flere 

3. Komme fra de mange til få ideer 

4. Luge ideer, der var gode på papir eller i 

processen ud… 



De seks tænkehatte 

• Anledning til at se ideer ud fra forskellige 

vigtige perspektiver 

– Data 

– Følelser og intuition 

– Riscici, det negative 

– Fordele og optimisme 

– Kreativitet 

– Rationelle og strategisk  

 

 



Ideevurdering 

    



Småskalatest 

    



Tak for i dag…  

 

 

 
 

 

Eva Tersbøl ezt01@hotmail.com 

www.proceskompaniet.dk 
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Reformulering 

 

”Jeg synes, det ville være godt, hvis de arbejdede mere 

sammen og sparrede med hinanden på tværs af 

sygehusene. Hvis de på Hillerød havde søgt viden et 

andet sted, kunne jeg have fået den rigtige behandling 

meget tidligere. Det er vigtigt, at de er klar til at lære af 

hinanden og sende en patient videre, hvis de kan se, at 

deres behandling ikke virker. Det ville have sparet både 

mig og sundhedsvæsenet for en masse besvær.”  

    (Patienternes nye rejser, 2014) 


