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Baggrund:  

Med afsæt i visionen om at gøre patienten til borger i et aktivt samspil med det 

professionelle personale, ønsker Horsens Hospital at inspirere medarbejdere til at 

eksperimentere med små prøvehandlinger i det daglige, der kan ”skubbe” til ny adfærd, 

der fremmer bevægelsen mod at realisere visionen.  



Tilgang 
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Vores tilgang til opgaven er handlingsorienteret – dvs. at der er fokus på, at 

medarbejdere skal have nye konkrete erfaringer med at gøre nyt i dagligdagen, der 

skaber værdi. 

 

Vi er specialister i at forstå adfærd – og omsætte denne viden til løsninger, der 

fungerer for mennesker og organisationer. Vi gør det ved hjælp af metoder, der går 

bagom det folk siger de gør og vil gøre. Vi skaber hurtigt protyper i processen, så vi 

løbende lærer om hvad der virker. Dette er et skridt mod at skabe service- og 

designløsninger, der gør borgeren til en aktiv medproducent, frem for passiv patient. 
 

Vi benytter metoderne nudging og viral change.  



 

 
 

Metode: Nudging 
 

Nudging er et forsøg på at påvirke menneskers valg og adfærd i en 

forudsigelig retning - uden at begrænse deres valgmuligheder. Tilgangen 

hjælper os med at skabe løsninger, der gør det nemmere for folk at gøre 

det ”rigtige”. 
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Metode: Viral change 
 
Viral change vil sige, at forandring skabes ved at en række udvalgte 

personer begynder at gøre noget nyt – hvorefter andre kopierer dem. På 

Horsens Hospital vil vi arbejde med metoden ved, at top-nudgerne 

formidler, hvad de har lært til en mindre gruppe hver, samt ved at de 

begynder at gøre nye ting i dagligdagen.  
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 Proces-beskrivelse 
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1.Inspiration 
Nudging oplæg 

Ved IS IT A BIRD 

2. Workshop 1 dag 
  Nudging- deep dive 

 
   1)Nudging og metoder  

   2)Potentialer/ideer 

3. Workshop 1 dag 
Omsætte til handling 

 
Fra ide til løsninger; Proto- 

typer og prøvehandlinger 

Ved 

Horsens 

Hospital 

Rekruttering 

af 25 Top 

Nudgers 

Ved Top 

Nudgers 

Ved 

Horsens 

Hospital 

Ideskabelon 

udfyldes 

inden 

workshop 

Research 

Deltager: alle Deltager:  Top Nudgers Deltager:  Top Nudgers Deltager:  Top Nudgers 

4. Implementering 

af prøvehandlinger 
 

Facilitering af 4 teams  

ved IS IT A BIRD - 

3 timer pr. team 

 
 

Formidling 

af 

erfaringer 

til alle 

Ved Top 

Nudgers 



Fase 1 
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1.Inspiration 

Nudging oplæg 
Ved IS IT A BIRD 

Ved 

Horsens 

Hospital 

Rekruttering 

af 25 Top 

Nudgers 

Deltager: alle 

Nudging oplæg ved IS IT A BIRD 
 
Oplægget vil fremme den brede forankring 

og henvender sig til alle medarbejdere. 

 

Oplægget vil opbygge en grundlæggende 

viden hos medarbejderne om nudging. Det 

vil være startskuddet til en rekruttering af 

20 Top Nudgers, som skal være tovholdere  

og drive nye prøvehandlinger og nudging- 

projekter på Horsens Hospital. 

 

IS IT A BIRD laver en lille let foretåelig video 

på 3 min, som formidler hvad nudging er i 

en nøddeskal. 



Fase 2 
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Workshop 
Nudging – deep dive 

 
På workshoppen får deltagerne en dybere 

indføring i begrebet nudging samt 6 

konkrete nudging-metoder. Herefter 

identificerer vi i fællesskab potentialet for 

nudging på Horsens Hospital og slutter 

dagen af med ide-udvikling. 

 

Efter workshoppen skal deltagerne 

kvalificere ideerne inden vi mødes til næste 

workshop. De hjælpes på vej med en 

skabelon, som skal udfyldes. 

 

 

1.Inspiration 

Nudging oplæg 
Ved IS IT A BIRD 

Ved 

Horsens 

Hospital 

Rekruttering 

af 25 Top 

Nudgers 

Deltager: alle 

2.Workshop 1 dag 

  Nudging- deep dive 

 
1)Nudging 

2)Potentialer/ideer 

Ved Top 

Nudgers 

Ideskabelon 

udfyldes 

inden 

workshop 

Deltager:  Top Nudgers 



Fase 3 
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3. Workshop 1 dag 

Omsætte til handling 

 
Fra ide til løsninger; Proto- 

typer og prøvehandlinger 

 

Ved  

Top 

Nudgers 

Research 

Deltager:  Top Nudgers 

Workshop 
Omsætte til handling 

 
På denne workshop udvælger vi de fire 

bedste ideer og omsætter dem til konkrete 

handlinger og evt. prototyper i fire teams. 

 

Vi gennemfører evt.  første iteration ved at 

afprøve de nye handlinger og prototyper i 

et rollespil. Vi evaluerer i fællesskab hvad 

der fungerer og ikke fungerer, samt hvad 

der skal forberedes til næste gang, således 

at løsningen kan afprøves igen. 

 

 

 



Fase 4 
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3. Workshop 1 dag 

Omsætte til handling 

 
Fra ide til løsninger; Proto- 

typer og prøvehandlinger 

4. Implementering 

af prøvehandlinger 
ved IS IT A BIRD 

 

3 timer pr. team 

 
 

Ved 

Horsens 

Hospital 

Research 

 

Deltager:  Top Nudgers Deltager:  Top Nudgers 

Implementering og formidling 

Facilitering af 4 teams

 

Vi faciliterer de fire teams i afprøvning af deres nye 

prototyper og prøvehandlinger – denne gang on 

location (hvis muligt).   

Vi forbedrer løsningerne undervejs og samler til 

sidst op på erfaringerne. Vi identificerer evt. 

mangler ift. succesfuld implementering. 

 

Vi afslutter med en rammesætning af den videre 

formidling, hvilket vil sige anviser til hvem, og 

hvordan, erfaringerne skal formidles af hver enkel 

topnudger. Sigtet er at alle i organisationen får 

kendskab til de konkrete erfaringer med nudging – 

samt muligheder i tilgangen. 
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Aktivitet/uge  44 44-47 47 49 4-6 6-8 

Oplæg om nudging 

Rekruttering af Top Nudgers ved 

Horsens Hospital 

Nudging-workshop 

Prøvehandlingsworkshop 

Facilitering af teams 

Præsentation ved Top Nudgers 

Tidsplan 
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Line Groes 

•  Line Groes. Line er stifter og indehaver af forandringsbureauet IS IT A BIRD, 

der er eksperter i at skabe og omsætte indsigter i menneskers liv, oplevelser og 

behov til succesfulde løsninger. Line har mange års erfaring med etnografisk 

analyse og rådgivning af offentlige og private virksomheder indenfor innovation 

og forbrugerindsigt. Line er uddannet sociolog og har tidligere arbejdet med 

analyse og innovation  i hhv. Innovation Center Copenhagen (icph), MindLab og 

Økonomi- og Erhvervsministeriet. 

Teamet 

•  Anne-Sofie Voss. Ansat som design-researcher hos IS IT A BIRD og har 

særlige kompetencer indenfor etnografisk research, prototyping og visuel 

kommunikation. Anne-Sofie har tidligere arbejdet for ReD Associates, hvor hun 

særligt fokuserede på at transformere brugerindsigter til konkrete løsninger og 

anbefalinger. Anne-Sofie er uddannet cand.polyt med speciale i industriel 

design og er netop nomineret til Danish Design Awards talent pris.   
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Line Groes 
Tlf. 42683868 

line@isitabird.dk 

www.isitabird.dk 


