
Campus	  2014	  og	  behov	  for	  medarbejderdreven	  innovation 
 
Campusstrategien	  tager	  afsæt	  i	  nye	  krav	  til	  organisering	  af	  professionsudøvelsen	  og	  
nye	  læringsformer.	  Dermed	  indebærer	  det	  ny	  indretning	  af	  arbejdspladsen	  og	  
arbejdets	  organisering.	  Der	  tages	  udgangspunkt	  i	  en	  større	  udnyttelse	  af	  arealerne	  i	  
lyset	  af	  at	  medarbejderne	  en	  stor	  del	  af	  tiden	  ikke	  opholder	  sig	  på	  en	  fast	  
arbejdsplads.	  Det	  betyder	  andre	  måder	  at	  indrette	  sit	  arbejde	  på	  og	  nye	  måder	  at	  
føle	  et	  tilhørsforhold	  til	  arbejdspladsen.	  Det	  rejser	  en	  række	  alvorlige	  
problemstillinger	  der	  skal	  drøftes	  og	  håndteres,	  for	  at	  de	  ikke	  udvikler	  sig	  til	  
arbejdsmiljøproblemer	  i	  fremtiden.	  Hvis	  ikke	  der	  gøres	  en	  indsats	  nu	  vil	  den	  
forventede	  effekt	  af	  campusstrategien	  næppe	  kunne	  realiseres. 

 
Nye	  og	  ændrede	  krav	  til	  kerneopgaven	  indebærer	  et	  behov	  for	  strukturer	  med	  
større	  fleksibilitet.	  Det	  udløser	  organisationsformer	  der	  er	  mindre	  hierakiske,	  mere	  
flade	  og	  med	  mere	  decentralisering.	  Med	  større	  decentralisering	  lægges	  ansvar	  og	  
formel	  kompetence	  ud	  til	  de	  yderste	  operative	  led	  i	  organisationen.	  Det	  er	  
medarbejderne	  der	  har	  den	  nære	  forbindelse	  til	  brugerne.	  Medarbejderne	  får	  
hermed	  løbende	  og	  præcis	  viden	  om	  brugerens	  behov,	  situation,	  tilfredshed	  mv.	  
Medarbejderne	  ligger	  inde	  med	  en	  særlig	  hands-‐on	  viden	  om	  den	  praktiske	  hverdag.	  
Denne	  viden	  og	  erfaring	  giver	  medarbejderne	  et	  stort	  potentiale	  med	  hensyn	  til	  at	  
komme	  med	  ideer	  og	  forslag	  til	  nye	  tiltag	  og	  løsning	  på	  praktiske	  problemer	  i	  
hverdagen.	  Det	  forventes	  at	  medarbejderne	  tage	  initiativ	  og	  ansvar	  i	  arbejdet	  ikke	  
blot	  for	  deres	  egen	  arbejdsindsats	  men	  også	  for	  helheden.	  Det	  er	  nødvendigt	  ikke	  
mindst	  fordi	  ledelsens	  udmeldinger	  i	  sin	  natur	  bliver	  kommunikeret	  i	  brede	  termer	  
og	  som	  principper	  og	  værdier.	  Dette	  skaber	  frihedsrum	  med	  hensyn	  til	  fortolkning	  
som	  forudsætning	  for	  udøvelsen	  i	  handling.	   
 
Alt	  dette	  åbner	  op	  for	  at	  involvere	  medarbejderne	  i	  at	  pege	  på	  løsninger	  der	  kan	  
fremtidssikre	  et	  velfungerende	  arbejdsmiljø	  -‐	  de	  organisatorisk	  vedtagne	  rammer	  
som	  forudsætning.	   
 
Det	  nye	  campus	  -‐	  indsats	  med	  prototypeudvikling 
 
Sygeplejerskeuddannelsen	  flytter	  ikke	  kun	  til	  nye	  fysiske	  rammer.	  Den	  flytter	  også	  
over	  i	  en	  ny	  kultur.	  Meget	  af	  vores	  nuværende	  kultur	  tager	  vi	  med	  ind	  til	  byen.	  I	  god	  
tid	  inden	  vi	  skal	  flytte,	  skal	  vi	  med	  denne	  indsats	  lægge	  ‘plejer’	  bag	  os	  og	  begynde	  at	  
designe	  nye	  organisatoriske	  rammer	  som	  supplement	  til	  de	  eksisterende.	   
 
Prototyper	  som	  metoder	  for	  en	  indsats	  for	  Campus	  2014 
Med	  afsæt	  i	  Otto	  Scharmers	  Teori	  U	  kortlægges	  hvordan	  en	  ny	  model	  for	  arbejdets	  
organisering	  kan	  komme	  til	  at	  se	  ud.	   
	  
Det	  skal	  aftales	  hvor	  mange	  og	  hvilke	  medarbejdere	  der	  skal	  deltage	  i	  indsatsen. 
 
 



Prototypeudvikling 
Traditionel	  planlægning	  indebærer	  sædvanligvis	  elementer	  som	  problemanalyse	  -‐	  
design	  -‐	  udvikling	  -‐	  implementering.	  I	  en	  verden	  med	  højkomplekse	  strukturer	  har	  
fortidens	  planlægningsmodeller	  vist	  sig	  at	  slå	  fejl	  eller	  være	  utilstrækkelige.	  I	  Teori	  U	  
arbejder	  man	  ud	  fra	  en	  antagelse	  om	  at	  det	  er	  en	  umulighed	  at	  planlægge	  ud	  fra	  
fortidens	  erfaringer.	  Nye	  løsninger	  kræver	  at	  man	  planlægger	  fra	  det	  felt	  der	  er	  ved	  
at	  opstå	  (emergens).	  Udvikling	  af	  prototyper	  er	  en	  metode	  til	  at	  designe	  nye	  
strukturer	  inden	  de	  er	  helt	  fastlagt.	   
 
Konkret	  indrettes	  et	  kontor	  på	  Soldalen	  til	  en	  ‘mock-‐up’	  af	  en	  fremtidig	  
arbejdsplads.	  Med	  udgangspunkt	  i	  de	  nye	  fysiske	  rammer	  vil	  en	  eller	  flere	  
arbejdsgrupper	  designe	  en	  prototype	  på	  en	  ny	  arbejdsplads.	  ’Mock-‐upen’	  kan	  være	  
med	  til	  at	  medarbejdere,	  der	  har	  lyst	  til	  at	  eksperimentere	  med	  nye	  arbejdsformer	  
og	  måder	  at	  indrette	  sin	  arbejdsplads	  på,	  kan	  afprøve	  ideer	  med	  indretning	  af	  de	  
kommende	  fysiske	  rammer.	  	  
	  
Workshop	  og	  Housewarming	  tager	  3x3	  timer.	  Der	  udover	  skal	  deltagerne	  bruge	  3	  
timer	  til	  at	  planlægge	  aktiviteter	  imellem	  workshops.	  	  
	  
Workshop	  I	  den	  30.9	  
	  
Deltagerne	  præsenteres	  for	  målene	  og	  principperne	  for	  prototypeudvikling.	  Der	  
tages	  udgangspunkt	  i	  Otto	  Scharmers	  Teori	  U	  og	  principperne	  for	  Nudging.	  
Brainstorm	  på	  ideer	  til	  nye	  arbejds-‐	  og	  organisationsformer.	  F.eks.	  lokaleindretning,	  
mødeformer,	  planlægning,	  fordybelse,	  telefonsamtaler,	  vejledning	  af	  studerende	  
mv.	  En	  række	  nye	  former	  prioriteres	  og	  planlægges.	  Deltagerne	  aftaler	  en	  
produktionsplan	  for	  afprøvning	  af	  prototypen	  (pre-‐tests).	  
	  
Deltagerne	  bruger	  perioden	  frem	  til	  næste	  workshop	  til	  at	  pre-‐teste	  de	  prioriterede	  
former.	  Det	  kan	  være	  ved	  selv	  at	  anvende	  praksis,	  undersøge	  kilder	  om	  emnet	  eller	  
ved	  at	  interviewe	  nøglepersoner	  om	  emnet.	  	  
	  
Workshop	  II	  den	  28.10	  
	  
Opsamling	  af	  input	  og	  justering	  af	  prototypen.	  Praktisk	  indretning	  af	  lokalet.	  
Udarbejdelse	  af	  enkle	  manualer	  for	  de	  nye	  arbejds-‐	  og	  organisationsformer.	  
Deltagerne	  aftaler	  en	  plan	  for	  afprøvning	  af	  live-‐protoypen	  og	  hvordan	  det	  kan	  
dokumenteres	  (videodagbog/blog).	  Det	  aftales	  hvordan	  Housewarming	  skal	  
organiseres,	  herunder	  hvordan	  eventen	  kan	  brandes	  i	  og	  udenfor	  UCL.	  	  
	  
Deltagerne	  (nogle)	  bruger	  perioden	  frem	  til	  Housewarming	  til	  at	  afprøve	  de	  nye	  
arbejds-‐	  og	  organisationsformer	  af,	  og	  lave	  videodagbog/blog	  som	  dokumentation.	  	  
	  
Housewarming	  den	  18.11	  



Hele	  huset	  inviteres	  til	  ’housewarming’	  Deltagerne	  fra	  workshoppen	  fortæller	  om	  
ideerne	  og	  hvilke	  resultater	  afprøvningen	  nåede	  frem	  til	  (er	  det	  blevet	  til	  en	  
permanent	  arbejdsplads?).	  	  
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