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er det Børsen, 
Jyllands-Posten, 
nordjyske,  
eller måske tV?
- eller i virkeligheden 
snarere den lokale 
ugeavis - der er den 
rigtige platform at  
få din nyhed sendt  
effektivt ud på?

måske et sted midt i mellem? eller i kombination?…og hvad 
med fagmedierne? stenstrup Pr rådgiver og gennemfører pres-
seprojekter for din virksomhed eller organisation. uanset om 
det er et produkt, et projekt eller evt. en politisk beslutning, 
som du ønsker fremmet.

med udgangspunkt i sin 20-årige karriere som dagbladsjourna-
list, heraf de sidste 11 år på Jyllands-Posten, styrer mads sten-
strup din sag sikkert og velovervejet mod positiv presseomtale i 
forhold til dine kunder og samarbejdspartnere. med sin unikke 
erfaring fra den anden side af bordet ved han bedre end de 
fleste, hvordan en nyhed skal serveres og perspektiveres for 
at vinde gehør hos mediernes kritiske redaktører. han har selv 
bestridt posterne og har tillige sit netværk i medieverdenen i 
orden. arbejdsmæssigt er basen aalborg og nordjylland 
-  udsynet landsdækkende.

Pressehenvendelsens ABCD!
Vi tilbyder en indledende, uforpligtende samtale i din virk-
somhed. en drøftelse, der afdækker, hvorvidt og hvordan dit 
produkt, dit byggeri, din begivenhed, din problemstilling
etc. kan præsenteres med virkeligt nyhedspotentiale. eller 
hvad der ellers skal til.

A Vi researcher, interviewer og tekstformulerer til en presse-
meddelelse, der lever op til de journalistiske krav for nyheder, 
som mediernes redaktører stiller og udvælger fra.

B Vi pakker, versionerer og introducerer din pressemeddelelse 
med illustrationsmateriale som let tilgængelig email tll de  
relevante redaktører i vores altid opdaterede mediedatabase  
– faktisk ofte til ganske mange nøje udvalgte redaktører.

C Vi pitcher selvfølgelig også din gode historie – og kontakter 
redaktørerne personligt, når det vurderes at kunne fremme din 
nyheds offentliggørelse.

D og vil tilbagemelder til dig gennem vores udklipsservice, der 
dokumenterer, hvilken medieomtale indsatsen så skabte.

Public affairs og damage control
Pressehåndteringen og pressemeddelelsen er stenstrup Pr’s 
kerneydelser. men de kan ind imellem med fordel sammenkob-
les med vores public affair-service (lobbyisme), hvor vi søger at 
fremme din virksomheds interesser direkte i forhold til eksem-
pelvis myndigheder og besluttende politikere. 47-årige mads 
stenstrups journalistiske erfaring med sagsgangen i folketinget, 
stat og kommuner gør en forskel. efter grundig research og 
forberedelse gør vi kort sagt din sag til de relevante beslut-
ningstageres egen sag.

På samme måde trækker vi også på stor erfaring og et bredt 
netværk på nyhedsredaktionerne, når du har behov for hurtig 
og effektiv assistance og bedst mulig damage control i forhold 
til pressens ind i mellem pinefulde historier og kampagner.

ord, der betaler sig:  
som bekendt er det bundlinien, der tæller - og her skal sten-
strup Prs indsats kunne gøre en positiv forskel. men vellykket 
Pr betyder også synlighed i forhold til dine leverandører og 
samarbejdspartnere, og har derudover betydning for medar-
bejderstoltheden og arbejdsglæden i din organisation. og når 
du skal finde og tiltrække dine fremtidige medarbejdere.

samarbejdsformer
…Du bestemmer. nogle virksomheder og organisationer har 
kun sjældent og uregelmæssigt behov for presseomtale. mens 
mange andre adskillige gange om året vil rumme nyheder,
der forudset og planlagt i tide og serveret rigtigt, bør kunne 
skabe omtale i pressen. uanset hvad skræddersyr stenstrup Pr 
gerne et tilbud, der passer til dit behov. fra one shot’et, over
rabatklippekortet for flere udsendelser, til den faste aftale,  
måske på månedsbasis, der for mange vil være nyttig i læng-
den, og hvor Pr implementeres og forankres grundigt i din 
marketingstrategi med løbende delprojekter.

Yderligere assistance:  
inden for ekspertsamarbejdet ”Keine hexerei” kan stenstrup 
Pr hente yderligere kompetent assistance blandt mangeårige 
samarbejdspartnere. her igennem får du adgang til senior-
rådgivere med yderligere, relevante spidskompetencer inde for 
kommunikation - online, grafisk samt markedsstrategisk.
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eksempel på effektiv pressehenvendelse 
aalborg universitetshospitals ideklinik havde stor glæde af 
stenstrup Pr’s indsats: afdelingen, der arbejder med medar- 
bejdernes opfindelser, fik mere end 7 minutter på tV2’s  
go’morgen Danmark, to sider plus en kronik i Jyllands-Posten 
samt solid omtale på både P3 nyheder, P4 nordjylland og i 
nordjyske stiftstidende. sammen med stenstrup Pr’s direkte 
henvendelse til centrale politikere var denne indsats med til  
at sikre klinikkens fortsatte drift, da eu-tilskuddet faldt væk. 

Stenstrup PR tilbyder...

+ PR / Strategisk PR
+ Pressehåndtering
+ Journalistik
+ Kommunikation
+ Medietræning
+ CSR-rådgivning
+ Public Affairs
+ Damagecontrol

No Cure, no pay: 
Som udgangspunkt påtager stenstrup PR sig alene opga-
ver, som vi vurderer at kunne løse med stor sandsynlighed 
for succes og dermed et tilfredsstillende medieresultat for 
dig som kunde. Derfor tilbyder vi også gerne ”no cure, no 
pay”- løsninger!

tjek i øvrigt vores vejledende prisliste på  
www.stenstrup-pr.dk/vejl-priser/

 

 
 

JOURNALIST MADS STENSTRUP 
NØRHOLM BYGADE 58 A 9240  NIBE 
T. 22 14 13 00 
MADS@STENSTRUP-PR.DK WWW.STENSTRUP-PR.DK 

 
Pressemeddelelse fra stenstrup PR: 
 

Aalborgensisk sygehusopfindelse skal nu afprøves på hjertepatienter 
 

Echoclipsen, der forventes at forbedre kvaliteten af 100.000 

bypassoperationer verden over, er blot en af mange gode brugerideer fra  

Aalborg Sygehus’ ansatte, der er modnet gennem sygehusets EU-støttede 

Ideklinik – senere på måneden afgøres Ideklinikkens fremtid af Regionsrådet 

 
En banebrydende iltsut til syge spædbørn, der ellers har tendens til at rage iltslangerne ud af 

næsen. Et sammenklappeligt løbehjul, der kan monteres på sengen, så portørerne hurtigt kan 

komme videre til næste opgave efter at have afleveret en sengeliggende patient. Og et dropbælte 

til oppegående patienter, der oplever det som besværligt at skulle slæbe rundt på det traditionelle 

dropstativ. 
 
Ideerne fra Aalborg Sygehus’ 6000 ansatte har været gode og mange - og de 11 ansatte i den 

tværfaglige Ideklinik i Forskningens Hus har siden etableringen for to år siden haft rigeligt at rive i. 

Faktisk har man allerede viderebehandlet hele 70 af de bedste blandt mere end 300 indkomne 

ideer med henblik på realisering og produktudvikling. 16 rigtig gode ideer har foreløbig ført til 

patentansøgninger.  
”Ideklinikken er et strålende initiativ som katalysator for de mange ideer og tanker til 

problemløsninger, der i en travl dagligdag opstår på et driftigt universitetshospital, men som 

sjældent alligevel forbliver andet end en strøtanke. For hvor går man normalt hen med sin ide,” 

siger hjertekirurg Niels-Henrik Staalsen. 
 
Lavpraktisk tilgang  
Hjertekirurgen håber som sygehusets ledelse, at regionspolitikerne tænker visionært og sikrer 

klinikkens fremtid mere permanent, når de går til budgetforhandlinger i slutningen af august. 

Ideklinikken har siden sin etablering været finansieret af EU-midler, der imidlertid helt efter planen 

nu ophører, hvorefter regionspolitikerne selv må finde de ekstra seks millioner kroner, som driften 

af afdelingen, der er blevet en integreret del af Forskningens Hus på sygehuset, koster.  

 
”Jeg håber meget, at det lykkes. For Ideklinikken er med sin lavpraktiske tilgang yderst 

perspektivrig,” fremhæver Niels-Henrik Staalsen. Han har selv sammen med sin kollega, ledende 

overlæge ved Hjertelungekirurgisk afdeling, Jan Jesper Andreasen, leveret en af de foreløbig 

bedste blandt mange gode ideer, ”Echoclipsen”, som Ideklinikkens specialister sammen med 

ophavsmændene og andre samarbejdspartnere, bl.a. den industrielle designvirksomhed Top-Link i 

Brønderslev, har viderebearbejdet.  
International succes venter  
Echoclipsen tænkes at skulle kvalitetssikre de mange kostbare bypassoperationer på hjertet, der 

hvert år foretages. Ikke bare de ca. 300 på Aalborg Sygehus eller ca. 2.500 på landsplan – nej 

målet er hele den million operationer, der foretages verden over. Der er tale om en computerstyret  
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ECHOCLIPSEN

Overlæge Niels Henrik Staalsen har udviklet clipsen, 

der påmonteres et ultralydskamera. Det gør det muligt at affotogra-

fere de nye blodårer i forskellige vinkler, og gør dermed kirurgen i

stand til at vurdere, om bypass’en er optimalt udført. Det kan poten-

tielt betyde langt færre reoperationer. 

Ideerne: (Ca. 300 siden klinikkens begyndelse i 2009)

De fik ideerne:  

Fordeling i pct.

JP-grafik: RINA KJELDGAARD
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Medtech

Apparaturer, der 

bliver brugt i 

medicinsk eller 

klinisk behandling 

foretaget af læger.

Hjælpemiddel

Eksempelvis dropbæltet, 

der hjælper oppegående 

patienter, der ikke kan 

slæbe det traditionelle 

dropstativ.

It

It-systemer, der kan 

optimere behandlingen 

af patienterne. 

Eksempelvis en online 

patientjournal.

Proces

Optimering af 

arbejdsgange 

på sygehuset.

Service

Alt hvad der kan forbedre 

servicen. Lige fra bedre 

parkeringsfaciliteter 

til SMS-indkaldelser til 

undersøgelser.

Produkt

Apparaturer, der 

bliver brugt af 

plejepersonalet til 

behandling af 

patienter.

Andet
Apparaturer, der bliver 

brugt i medicinsk eller 

klinisk behandling 

foretaget af læger.

Idéklinikken på Aalborg Sygehus modtager forslag fra alle sygehusets personalegrupper
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E
n iltsut til syge spæd-

børn, der har tendens

til at rage iltslanger ud

af næsen. Et sammen-

klappeligt løbehjul, der gør

livet lettere for portører, og et

dropbælte til oppegående

patienter, der har svært ved

at slæbe rundt på det traditio-

nelle dropstativ. 

Det er blot nogle af de flere

end 300 ideer, som er udvik-

let under Ideklinikken på

Aalborg Sygehus.

Ideklinikken består af en

gruppe på 11 ansatte, der har

til formål at vurdere og vide-

reudvikle de bedste ideer,

som kommer fra sygehusets

flere end 6.000 ansatte – fra

rengøringspersonalet til spe-

ciallæger og forskere. 

Samtidig melder 36 frivilli-

ge ”idespejdere” ind med go-

de ideer, der florerer på for-

skellige afdelinger af sygehu-

set. 

Ideen med klinikken er at

udnytte den omfattende

erfaring og ekspertise, som

sygehusets egne ansatte be-

sidder og skabe en platform

for innovation. 

Innovation nedefra

»Vi beskæftiger os kun med

reelle og erkendte problem-

stillinger, og der er rigeligt at

tage fat på. Vi tror ikke på in-

novation, der ikke kommer

nedefra. Her er det ikke kon-

sulenter, der kommer udefra

og fortæller, hvordan verden

hænger sammen,« forklarer

innovationschef på Idékli-

nikken, Kjeld Lisby.

Han understreger, at inno-

vation på et sygehus ofte dre-

jer om lavpraktiske løsnin-

ger, der blot mangler at blive

udviklet. 

Derfor gjorde man ved lan-

ceringen et stort nummer ud

af at informere om formålet

med klinikken og opmuntre

de ansatte til at bidrage. De

første måneder gik således

med informationsmøder,

events og en kampagne på

nettet, og selv om klinikken

oplevede modstand i begyn-

delsen, og medarbejderne

ikke tog den alvorligt, er den

blevet et populært tiltag. 

»Ved vores midtvejsevalu-

ering kunne vi se, at der kun

var otte af tusind ansatte, der

ikke var bekendt med klinik-

ken, og 90 pct. syntes, at den

var en god idé,« forklarer

Kjeld Lisby. 

En af klinikkens mest per-

spektivrige ideer har til for-

mål at kvalitetssikre de man-

ge bypassoperationer, der

udføres hvert år i Danmark

såvel som på verdensplan. 

”Echoclipsen” er forelø-

bigt patenteret i 152 lande og

kan allerede under selve ope-

rationen kontrollere, om de

nye blodårer, som lægen un-

der operationerne vælger

som afløsere for patienternes

forkalkede åre, nu også er

gode og sikrer optimal blod-

gennemstrømning. 

En løsning, som ifølge ide-

ens ophavsmand vil kunne

spare patienterne for unødi-

ge re-operationer og samfun-

det for en stor regning. 

Færre omkørsler i sigte

»Sagen er jo, at op til 10 pct.

af alle de bypassoperationer,

der hvert år foretages, ender

med omkørsler, som ikke

fungerer optimalt, bl.a. fordi

de forsnævres ved selve påsy-

ningen til kranspulsåren. Det

problem erkendes først –

med de hidtil brugte ultra-

lydsbaserede målemetoder –

efter at operationen er afslut-

tet. Men da hver operation i

gennemsnit koster 163.000

kr., kan re-operationer for et

trecifret millionbeløb hvert

år måske undværes på ver-

densplan,« forklarer hjerte-

kirurg Niels Henrik Staalsen. 

At ideen til Echoclipsen

kommer fra en af sygehusets

læger er ikke et udtryk for en

generel tendens, for forslage-

ne kommer fra et bredt ud-

snit af sygehusets personale. 

»I begyndelsen kom ho-

vedparten af ideerne fra læge-

grupppen, der jo er vant til at

blive hørt. I dag er fordelin-

gen meget mere lige – lige fra

rengøringspersonale til læ-

gerne. Det har givet nogle me-

get spændende og indsigts-

fulde forslag at arbejde videre

med,« siger Kjeld Lisby.

Eventuelle afkast fra pro-

jektet bliver fordelt således,

at regionen og sygehuset får

to tredjedele af overskuddet

fra alle patenter, og ophavs-

manden til ideen får den sid-

ste del. 

»Styrken ved denne model

er, at den er så simpel, og at

den går så målrettet efter at

skabe resultater,« forklarer

Kjeld Lisby. 

Bevilling stopper

Kjeld Lisby ser initiativet

som en stor gevinst for alle –

fra patienter til skatteydere,

og han håber på velvillighed

fra regionsrådspolitikere og

finanslovens forfattere, når

EU-støtten stopper ved års-

skiftet. 

De 6 mio. kr., som driften

af klinikken koster, skal fin-

des på et i forvejen presset of-

fentligt budget, men regions-

rådsmedlem Henrik Ring-

bæk Madsen (S), mener, at

projektets succes bør aftvin-

ge velvilje. 

»Jeg håber meget, at mine

kolleger forstår, at klinikken

har været og er en indiskuta-

bel succes, og at de nødven-

dige midler må findes for

fremtiden,« siger han. 

Klinik støvsuger ansatte for ideer

Lyse ideer: På blot to år har Aalborg Sygehus oprettet 

16 verdenspatenter på baggrund af personalets mere end

300 forslag til bedre patientbehandling. En af projektets

mest perspektivrige opfindelser forventes at forbedre

kvaliteten af én million årlige bypass-operationer 

på verdensplan. 

JAKOB BINDERUP

jakob.binderup@jp.dk
IDÉKLINIKKEN

Norsk inspiration

Ideen til innovationsprojektet

kommer fra Norge, hvor man

på Oslos Universitetshospital

har arbejdet med et tilsvaren-

de initiativ. 

Idéklinikken på Aalborg Syge-

hus er en del af et samarbejde

mellem Oslo Universitetssyke-

hus og Sahlgrenska Universi-

tetssjukhuset i Gøteborg. 

Klinikkens ansatte består bl.a.

af en antrolopolog, en cand.

mag., en industriel designer og

en jurist, som fungerer som-

sparringspartnere og rådgivere. 

Idéklinikken er finansieret af

bevillinger fra henholdsvis

Vækstforum og EU.

INNOVATION

Ideer på samlebånd

Alle regioner er i varierende

grad begyndt at implementere

personale såvel som patienter-

ne i sundhedsinnovation.

N I Region Sjælland løber

projektet under navnet Sund-

hedsinnovation Sjælland, der

er forankret på Næstved

Sygehus.

N Region Hovedstaden har

Center for Sundhedsinnova-

tion, der ligner modellen fra

Aalborg Sygehus, men som er

forankret i regionen.

N I Region Syddanmark er

både patienter og personale

kilder til nye ideer, som man

forsøger at skibe videre til

erhvervslivet.

ILTSUTTEN

Anæstesisygeplejerske Signe Bjørn har udviklet sutten, der

har påmonteret iltslanger, som sprøjter ilt i næsen 

på syge spædbørn, der ellers har tendens til at hive de

traditionelle slanger ud af næsen. PR foto
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VENFLON

Portør Sven Carlsens opfindelse 

skal sikre, at patienters dropslanger ikke 

knækker og derved hæmmer gennemstrømningen. 

Hans opfindelse består i bukningen, 

som er kraftigt inspireret af et sugerør.

Sven Carlsens mangeårige ar-

bejde som portør gjorde ham

opmærksom på problemet

med mange patienters drop-

slanger, der knækkede og for-

hindrede optimal gennem-

strømning.

Men først da Aalborg Syge-

hus’ idéklinik åbnede for to

år siden, præsenterede han

en simpel men potentielt ba-

nebrydende idé for klinik-

kens ekspertgruppe, og i dag

er han patenthaver til den så-

kaldte ”Venflon Compo-

nent”. 

Opfindelsen består i en

bukkemekanisme – meget lig

den man ser på sugerør – som

sikrer, at slangerne til patien-

ternes drop ikke knækker,

men i stedet bøjer. 

»Min idé er jo mere end 25

år gammel, men det var først

for to år siden, at jeg gjorde

noget ved det. Jeg tog et

dropsæt, et sugerør og en tu-

be lim med hjem, og så lime-

de jeg det hele sammen, og

derefter ringede jeg til afde-

lingen,« forklarer Sven Carl-

sen. 

Banal idé

Idéklinikken hjalp ham med

at forvandle en banal idé til

en patenteret opfindelse, der

måske i fremtiden vil kunne

hjælpe tusindvis af patienter. 

Og han understreger, at han

næppe ville være gået videre

med ideen, hvis ikke klinik-

ken var blevet oprettet i 2009.

»Sådan en som mig ved jo

ikke, hvordan man griber så-

dan noget an. Og hele pro-

cessen koster mange penge,

men med denne organisati-

on bliver det pludselig mere

overskueligt.«

Sven Carlsen har haft man-

ge ideer gennem årene, og i

dag irriterer det ham, at han

ikke har haft lejlighed til at

realisere flere af dem. 

Men han er glad for at op-

leve, at hans store erfaring på

området bliver taget alvor-

ligt. 
Han har således præsente-

ret sin idé på flere messer, og

ifølge planen vil den simple

anordning gå i produktion

om et år. Han glæder sig over,

at han som ophavsmand har

været med i hele forløbet,

selv om meget af viderebear-

bejdningen er foregået på

Idéklinikken. 

»Jeg har været med i hele

processen, også med patent-

ansøgningen, og det har ab-

solut været positivt at ople-

ve,« forklarer Sven Carlsen. 

Ikke for pengenes skyld

Sven Carlsens fortjeneste ved

et eventuelt overskud af sal-

get af hans såkaldte ”Ven-

flon” er i kraft af den faste for-

delingsnøgle en tredjedel af

et eventuelt overskud,og re-

sten går til regionen og syge-

huset.
Men for Sven Carlsen er

det ikke pengene, der betyder

noget, men den faglige stolt-

hed, der følger med at have

bidraget til en forbedret pati-

entpleje. 

»Jeg vil da være stolt, hvis

jeg en dag kommer ud på af-

delingen og ser, at mit pro-

dukt bliver brugt og fungerer.

Hvis det giver en smule af-

kast, så er det selvfølgelig og-

så rart,« siger Sven Carlsen. 
JAKOB BINDERUP

jakob.binderup@jp.dk

N Sven Carlsen har været

portør i 34 år og har længe

undret sig over patienternes

fejlramte drop. I dag er han

patenthaver til en simpel,

men potentielt banebrydende

opfindelse. 

»Min idé er jo mere end 25 år gammel«

Der ligger et stort, uudnyttet

potentiale i brugerbaseret in-

novation, som den, der bli-

ver praktiseret på Idéklinik-

ken på Aalborg Sygehus. 

Det mener Steen Hilde-

brandt, ph.d. og professor i

organisations- og ledelses-

teori ved Aarhus Universitet.

»Selve begrebet ”bruger-

drevet innovation” er ikke

nyt. Det er jo ideen om, at

dem, som virkelig ved noget

om et produkt, er du og jeg

som brugere. Vi har en masse

viden og erfaring og en masse

ideer til, hvordan man kan

udvikle og forbedre produk-

tet,« siger Steen Hildebrandt. 

Begrebet er kendt, men

hvor udbredt er det?

»Jeg kender ikke egentlige

undersøgelser, men det er

min opfattelse, at det ikke er

særlig udbredt i Danmark.

Jeg mener absolut, at der er et

kæmpe potentiale i den form

for innovation, hvor man

kombinerer ekspertviden

med kunde- eller brugererfa-

ringer.«

Hvor bruger man 

det eksempelvis?

»Jeg er 100 pct. sikker på, at

en virksomhed som Apple

benytter sig systematisk af

brugerdrevet innovation.

Det gør de typisk igennem fo-

kusgrupper, hvor man ind-

drager kunderne i produkt-

udviklingen, og det er jo også

en form for brugerdrevet in-

novation.« 

Du har sagt, at Danmarks problem

ikke er manglende viden, men at vi

udnytter den eksisterende viden

for dårligt. Gælder det stadig?

»Ja, men Idéklinikken er jo et

godt eksempel på, hvordan

man kan gøre det. Hvis man

lukker virksomhederne op,

så er der meget gratis viden

og mange ressourcer. Det er

for ofte en viden, som man

negligerer.« 

Kæmpe potentiale i brugerinnovation

N Idéklinikken på Aalborg

Sygehus er et godt eksempel

på, hvordan man udnytter

gratis ressourcer til innovation.

Modellen kan bruges overalt,

siger en ekspert. 

JAKOB BINDERUP

jakob.binderup@jp.dk

Idéklinikken har hjulpet Sven Carlsen med at forvandle en banal idé til en patenteret opfindelse, der måske i fremtiden vil kunne hjælpe tusindvis af patienter. Her viser han opfindelsen ”Venflon”. Fotos: Rene Schütze
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der afhjælper veldokumenterede
støjgener i kontorlandskaber. An-
dre havde efter samtaler med Røde
Kors udviklet en vandtæt taske,
der kan flyde og bruges til at ned-
kaste nødhjælp ved oversvømmel-
ser. Kulturen på htx er helt ander-
ledes end i det almene gymnasi-
um, hvor stadig mere undervis-
ning er bygget op om abstrakte
teorier, begreber og metoder. Også
de enkelte fag er på htx langt mere
anvendelsesorienterede. »Vi lærer
ikke eleverne en andengradslig-
ning uden at prøve, hvad den kan
bruges til«, sagde en lærer.

Tidligere på sommeren udtalte vi-
denskabsminister Charlotte Sahl-
Madsen, at 25 pct. af en ungdoms-
årgang fremover skal være akade-
mikere. Desværre endnu en over-
fladisk markering fra Christians-
borg. Det handler ikke kun om
længere uddannelse, men nok så
meget om anderledes uddannelse
– med bedre remtræk til virkelig-
heden og tættere samspil mellem
teori og praksis. Danmark kan spa-
re sig til døde. Hvis vi vil skabe
produktivitet og velstand, kræves
en kulturrevolu-
tion i både ud-
dannelsesver-
denen og ar-
bejdslivet.

Debat
Jourhavende:Jourhavende: Tage Clausen og Birthe Jørgensen – debat@jp.dk

» Det interessante ved SSF-planen ”Fair Løsning” er, at den vil
bekæmpe dansk økonomis hovedproblemer – det offentlige
forbrug er for stort, det private for lille – ved at forstørre dem.

Claes Kastholm Hansen, debattør – i Berlingske
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Der er en vækstpakke på vej.

I begyndelsen af juli kunne Morgenavisen Jyllands-Posten
med afsæt i en intern konsulentrapport fra Den Kongelige
Ballet fortælle historierne om, hvordan balletten er præget
af dybe samarbejdsvanskeligheder og mistillid mellem dan-
sere og ledelse. Rapporten peger på, at en afgørende kilde til
de store problemer er et eskalerende kokainmisbrug over de
seneste par år blandt en række af danserne, heriblandt bal-
lettens chef, den tidligere stjernedanser Nikolai Hübbe. Han
tilskrives desuden en kolerisk, uforudsigelig og arrogant ad-
færd, der har skabt stor usikkerhed blandt mange af danser-
ne. Danseglæden er lav, og mange dansere har til rapporten
sagt, at de vil søge væk og ikke ville kunne anbefale uden-
landske kolleger at søge arbejde ved den ellers så hæderkro-
nede danske balletscene. Endelig fastslår rapporten, som er
udarbejdet af en ekstern konsulent på bestilling af balletten
selv, at kompagniets og dermed Det kongelige Teaters øver-
ste ledelse ikke har lyttet til dansernes kritik endsige handlet
mod de åbenlyse ledelsesproblemer.

Da nyheden kom frem, reagerede Det kongelige Teaters direk-
tør, Erik Jacobsen, ved at skyde mod budbringeren. Den rap-
port, han selv havde bestilt, var ”udokumenterede rygter”,
selv om Jyllands-Posten gennem samtaler med en række
dansere kunne dokumentere, at den gav et troværdigt bil-
lede af forholdene. Balletchefen, som en stor del af opmærk-
somheden i sagens natur rettede sig imod, var som sunket i
jorden, og teaterdirektør Jacobsen nægtede, at der skulle væ-
re et misbrugsproblem i staben. Ikke desto mindre kunne
Jyllands-Posten i går dokumentere, at direktørens egen ad-
ministrationschef på balletten, Henrik Sten Petersen, i en
brevveksling med den eksterne konsulent anerkendte mis-
brugsproblematikken og understregede, at den skulle have
første prioritet i løsningen af arbejdsmiljøproblemerne. 

Det strider helt imod, hvad ledelsen har meldt ud, siden
der med Jyllands-Postens artikler kom offentlighed om
sagen. Det bestyrker kun indtrykket af et teater, der selv om
det forvalter et offentligt tilskud på godt en halv milliard
kroner og derfor også bør stå til regnskab for i sidste ende
skatteyderne, agerer som en arrogant og feudalt lukket ver-
den med en selvforståelse, der hører en anden tid til.

Dette indtryk er kun blevet forstærket den seneste uge, efter
at en række medier har fået aktindsigt i den famøse rapport.
Med henvisning til paragraffen om privatlivets fred er store
dele af rapporten censureret, men i og med at Jyllands-
Posten er i besiddelse af den oprindelige rapport, kan det af-
sløres, at en stor del af de fjernede afsnit handler om kritik af
teatrets ledelse. I en blanding af forfængelighed og juristeri
er teatrets ledelse krøbet i flyverskjul og betjener sig af en
ikke se, ikke høre, ikke tale-strategi, alt imens man forsøger
at agere alt ved det gamle ved at lade Nikolaj Hübbe være
dommer i TV 2’s ”Vild med dans”. 

Ud over det uforståelige i, at teatrets ledelse og tv-statio-
nen i den nuværende situation vil tillade det, er det direkte
tåbeligt, hvis man tror, at den plet, som landets fornemste
kulturinstitution har fået, går væk af sig selv. 

Det kræver muligvis en mentalitetsændring på teatret, der
lader til at være domineret af en kombination af nedarvet
sekterisk lukkethed og embedsmandsvælde, hvor man nødig
slipper noget som helst ud. Men mistanken og mistroen for-
svinder ikke, medmindre man åbent erkender problemet og
viser dem, der betaler både musik og dans, hvordan man har
tænkt sig at håndtere problemerne.

Vild med coke

»Jeg tog et dropsæt, et sugerør og
en tube lim med hjem, og så lime-
de jeg det hele sammen«. Sådan
fortalte portør Sven Carlsen i sid-
ste uge her i avisen. Han er en af
de mange ansatte på Aalborg Syge-
hus, der gennem Idefabrikken har
udviklet nye – og ofte lavpraktiske
– løsninger på dagligdagens udfor-
dringer.

I dette tilfælde er problemet, at
patienternes dropslanger ofte
knækker og dermed hindrer opti-
mal gennemstrømning. Det rettes
der op på med Sven Carlsens nye
bukkemekanisme, inspireret af et
sugerør, der nu er patenteret og
går i produktion næste år.

Idefabrikken i Aalborg har ud-
viklet over 300 nye ideer. En del
stammer fra læger og forskere,
men over halvdelen fra plejeperso-
nalet. Tallene er et tankevækkende
indspark i den ophedede debat om
Danmarks økonomi. Midt i dom-
medagsbasunerne er det vigtigt at
fokusere på det afgørende langsig-
tede problem: for lav produktivi-
tet. Vi er for dårlige til at få nye
ideer og gøre tingene anderledes.
Det er en tilstand, der slet og ret er
en trussel imod fremtidens vel-
stand og velfærd.

Fra 1966 til 1995 voksede den
danske produktivitet pr. arbejdsti-
me med 2,4 pct. om året, mere end
i mange andre lande. Men i de se-
neste 15 år har vi tabt pusten. Pro-
duktiviteten er kun vokset 1,1 pct.
pr. år. Vismændene kortlagde pro-
blemet sidste år, men fandt ikke en
entydig forklaring. Meget bunder
i, at der er for langt mellem eksem-
pler som Sven Carlsen og Idefa-

brikken. Hverken arbejdslivet eller
uddannelsessystemet er i tilstræk-
kelig grad indrettet til, at vi skal
være innovative og samarbejde på
nye måder. Der bruges et hav af fi-
ne ord, men i praksis går det den
gale vej. Vi har fået større og mere

hierarkiske enheder, den offentlige
sektor bliver ”djøfiseret”, det sam-
me gør store private virksomheder.
Samtidig er uddannelsessystemet
langt mere teoretisk og akademisk.
Flere højtuddannede giver os nød-
vendig viden, men det har også en
bagside: Der etableres skarpere skel
mellem faggrupper og mellem teo-
ri og praksis.

Heldigvis er dette ikke er en natur-
lov. Jeg har rejst en del rundt i ud-
dannelsesverdenen i forbindelse
med en ny bog, "Uddannelse for
de mange", der udkommer i næste
måned. En inspirerende – men
overset – skoleform er de tekniske
gymnasier (htx). Her er undervis-
ningen tilrettelagt, så de unge ud-
vikler ”deres indre Ole Opfinder” -
som en lærer udtrykte det.

I projekterne lærer eleverne at
bruge deres faglige færdigheder til
at løse konkrete problemer, som
de selv kortlægger. To havde byg-
get en lydabsorberende skillevæg,

BRUDFLADER

Den indre Ole Opfinder

» Det handler ikke
kun om længere ud-
dannelse, men nok så
meget om anderledes
uddannelse. «
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