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KURSUS:

LØS PROBLEMER I DET OFFENTLIGE - KURSUS I METODIK

Målgruppe
Kurset er målrettet ledere og konsulenter der arbejder med innovationsprojekter

Om kurset
Den offentlige sektor står midt i store udfordringer. Flere ældre, flere syge, flere børn, kort sagt: flere, der har brug for hjælp. 
Det er ikke udfordringer, som den enkelte organisation kan løse, men hvis vi kan identificere de konkrete problemer, som ud-
fordringerne skaber for netop vores organisation, kan vi udvikle gode løsninger, som også vil virke i fremtiden. 
Det er et rigtig godt udgangspunkt for at skabe de nye tiltag, som skal bringe det offentlige stærkt ind i en fremtid, som vi slet 
ikke kender endnu. Men, det kræver god innovationsledelse og stor involvering af borgere, medarbejdere og ledere. Gennem 
kurset ”Løs problemer i det offentlige” vil du derfor tilegne dig relevant, forskningsbaseret viden om innovation, som du prøver 
af i konkrete øvelser med udgangspunkt i udfordringerne fra din egen hverdag. 
Kurset er målrettet dig, som skal lede eller drive innovation i din organisation, og det giver dig nye, konkrete værktøjer, som du 
på kurset lærer at bruge direkte i forhold til dit arbejde. 

Lidt om kursets indhold:
Gennem kurset vil du bl.a. tilegne dig viden om: 

 > Problemdrevet, radikal og inkrementel innovation 

 > Strategisk og brugerdreven innovation 

Gennem kurset vil du bl.a. tilegne dig færdigheder i at: 

 > Planlægge innovationsprocesser for hele eller dele af store offentlige organisationer 

 > Lede og drive innovationsprocesser fra de første tanker til de endelige løsninger 

 > Involvere chefer, ledere, medarbejdere, pårørende og borgere i udviklingen af fremtidens velfærdsløsninger 

 > Planlægge, lede og formidle evaluering af innovation, så det skaber værdi på tværs af organisationen 

Gennem kurset tilegner du dig konkrete kompetencer i at: 

 > Beskrive grundlæggende og relevante problemer for organisationen 

 > Beskrive visioner og scenarier som rammesætter mulige løsninger 

 > Udvælge og tilrettelægge konkrete, relevante aktiviteter for at løse de grundlæggende problemer 
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”jeg fik mange aha oplevelser på kurset. 
Noget af det vigtigste jeg fik med var, hvor 
simpelt vi kan gøre de komplekse ting ved 

at bruge systematik.”


