
”Projektet gør det let at finde 
drivkraften i organisationens 
vision. Det er rart, at der er 
gjort så stort et forarbejde i for-
hold til at udvikle det gode ar-
bejdsmiljø, når man starter 
som ny leder. Jeg bruger det til 
at definere forretningsgrundla-
get, finde ud af hvor hospitalet 
vil hen, og hvordan vi skal om-
gås hinanden på arbejdsplad-
sen,” siger Kent Hansen.  
   ”Jeg ser både Mina, John og 

vores procesagent Michael, 
som ressourcer, der kan hjæl-
pe mig med at konkretisere 
forventningerne til afdelingen.” 
 
Leder som forandringsagent 
Ekstern Transport er en del af 
Driftsafdelingen under Service-
centret, og der kan være langt 
fra overordnede tanker og visi-
oner til gulvniveau på den en-
kelte afdeling. Derfor er Kent 
Hansen heller ikke forundret 

over, at medarbejderne synes, 
udviklingsprojektet er 
ukonkret. 
   ”Sådan et stort projekt kan 
let svæve højt. Som leder, skal 
jeg være med til at få det ud-
møntet på medarbejderniveau. 
Jeg håber, at min ansættelse 
er i tråd med projektet og at 
medarbejderne kan sætte lig-
hedstegn mellem udviklingen 
og min ledelse, for vi står for 
det samme,” siger Kent Han-
sen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Længere proces 
Det er især på 
det ledelses-

mæssige plan, han kan se ef-
fekter af projektet indtil nu.  
   For den enkelte leder og 
mellemleder er det en god bal-
last at få kendskab til ledelsen 
i de øvrige afdelinger og til he-
le Servicecentret.  
   I Ekstern Transport er de før-
ste skridt i processen taget —
en forventningsafstemning 
mellem medarbejderne og 
Kent om, hvilke opgaver lede-
ren skal påtage sig. 
   Procesagenten i Driftsafde-

lingen, Michael Jensen har 
været en hjælp for Kent, da 
han skulle definere pokalens 
fine ord og omsætte dem til 
konkrete planer for afdelingen. 
   ”For mig at se, skal proces-
agenten ikke nødvendigvis 
være synlig i vores afdeling. 
Det vigtigste er, at vi selv tager 
ejerskab til processen, får im-
plementeret visionerne og 
ændrer vores adfærd og hold-
ninger,” siger Kent Hansen.   
   ”Procesagenten er et binde-
led, som skal sørge for at vo-
res beslutninger også bliver af-
sluttet.” 
   ”Jeg ser projektet og pokalen 
som vores ledestjerne. De skal 
være med til at sikre, vi kører i 
samme retning som de øvrige 
afdelinger. Men både projekt 
og pokal er samtidig ukonkret 
og overordnet,” siger han,  
   ”Det er som en tragt, hvor 
centerledelsen og udviklings-
chefen er øverst, og så kom-
mer de forskellige ledelsesni-
veauer under og til sidst me-
darbejderniveuaet. Og på det 
niveau skulle visionen gerne 
være omsat til en stærk boul-
lionterning med koncentreret 
handling.” 
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Chaufførerne Hugo Tinggaard, 
Kai Washeim og Carsten Lan-
der, som også er tillidsmand 
har masser af meninger om, 
hvordan arbejdsmiljøet i eks-
tern transport er forbedret de 
sidste par år – til gengæld er 
der lidt uenighed om, hvor me-
get af udviklingen der skyldes 
den nye leder og hvor meget 
der kan tilskrives Service-
centrets arbejdsmiljøprojekt 
”Det gode og udviklende ar-
bejdsliv”. 
   ”Før var det som en alminde-
lig vognmandsforretning – følg 
med eller skrid! I dag er der 
kommet nye perspektiver for 
Servicecentret. Jeg troede ba-
re, vi skulle løse den krise-
stemning vi havde i afdelingen, 
men vores personaledage i Ry 
for to år siden startede en po-
sitiv udvikling,” siger Hugo 
Tinggaard. 
 
Priser baner vejen 
”Vaskeriets mange priser smit-
ter af på os andre, og med 
projektet er der råd til at kom-
me mere krymmel på udviklin-

gen. Nu får vi mulighed for at 
bruge konsulenter og i det hele 
taget bruge større armbevæ-
gelser.” 
 
Vigtigt at blive hørt 
Som de øvrige afdelinger i 
Servicecentret har Ekstern 
Transport været i gang med at 
udvikle et bedre arbejdsmiljø 
siden 2008, og det kan være 
vanskeligt at se en lige linje 
mellem forskellige initiativer og 
de forskellige ændringer i 
hverdagen.  
   De tre chauffører er enige 
om, at projekt giver gode mu-
ligheder for at medarbejderne 
og ledelse møder hinanden, 
og de synes, det er vigtigt at 
blive hørt og får reel indflydel-
se. Omvendt er de også skep-
tiske, de vil gerne se konkrete 
resultater, før de jubler alt for 
højt. 
   ”Jeg må indrømme, at jeg er 
forbeholden og vil gerne se 
noget mere konkret på bordet. 
Jeg har været ansat i organi-
sationen længe, og har set 
mange forskellige tiltag uden 

de store forandrin-
ger,” siger Carsten 
Lander. ”Indtil nu har 
det kørt på et niveau, 
hvor jeg ikke rigtig 
kan se, hvad jeg får 
ud af det. Men jeg 
synes, det er et godt 
koncept og der er 
gode muligheder. Så 
vi går positivt ind, og 
må gøre vores, for at 
Ekstern Transport 
også får sat noget i 
gang. 
 
Vanskeligt at skelne 
Carsten Lander synes, Ser-
vicecentret er en stor og me-
get broget samling af funktio-
ner, der stritter i alle retninger. 
Ekstern Transport er med sine 
15 ansatte en meget lille del af 
det samlede center, og derfor 
er han bekymret for, om afde-
lingens problemer og forslag 
bliver prioriteret i det store bil-
lede. Procesagentens rolle i 
afdelingen har været usynlig 
for de tre kollegaer. 
   ”Det er svært at se, hvad der 

kommer ud af den proces, vi 
er i gang med – det er ikke 
som at få en ny kaffemaskine,” 
siger Kai Washeim. ”De fælles 
udviklingsdage gør, at vi har 
fået mere kontakt med kollega-
erne i de andre afdelinger og 
på andre matrikler. Det gør det 
meget lettere, når man så mø-
der hinanden i dagligdagen”. 
 
Ny lederstil    
”Initiativerne i Det gode og ud-

viklende arbejdsliv skaber rum 
for en ny lederstil, som sam-
men med os kan skabe noget 
nyt,” siger Hugo Tinggaard. 
   Det er en stor bold, som jeg 
ikke helt kan håndtere. Men 
projektet giver muligheder og 
det tidligere dårlige arbejdskli-
ma kan forandre sig, hvis vi er 
smarte og får noget ud af ud-
viklingsprocessen og vores 
nye chef,” siger Carsten Lan-
der. 

”Vi har fået større bevidsthed om afdelingens værdier og vores  
omgangstone er blevet mere positiv. Vi er blevet bedre kollegaer for 
hinanden,” siger chauffør Kai Washeim fra Ekstern Transport. ”Før in-
teresserede vi os mest for vores egne problemer. I dag, synes jeg,  
gruppedynamikken er bedre, vi tænker mere på at hjælpe hinanden.” 

Pokalen og projektet skaber retning for ny leder 
9. marts fik Ekstern Transport ny leder. Kent Han-
sen, 38 år, havde indtil da solgt og distribueret øl 
og sodavand i sin egen virksomhed. Med en bag-
grund som automekaniker og en lederuddannelse 
som merkonom ville han gerne ansættes i en større 
organisation for at udvikle sine lederevner. Han 
synes, ”Det gode og udviklende arbejdsmiljø” er 
inspirerende og gør det lettere at sætte kursen for 
afdelingen. 

Pokalen er lede-
stjerne, når Kent 
Hansen som ny 
leder skal være 
med til at præge 
arbejdsmiljøet i 
den rigtige retning 
i Ekstern Transport 

Hugo Thinggaard, Carsten Lander, og Kai Washeim fra Ekstern Transport  


