
Overskrift 40/42 pkt, Maks 2 linjer 

 

 

Underoverskrift, 14/16 pkt 

For at vise hjælpelinjer: 

 

1.Højreklik på slidet og vælg  

“Gitter og hjælpelinjer” 

2.Kryds for “Vis hjælpelinjer på 

skærmen” 

3. Vælg “OK” 

Sådan får man indflydelse på 
sundhedspolitikken i Danmark 
 - DALYFO's Workshop 2014 

Chefkonsulent Jakob Bjerg Larsen, Lif 

12. april  2014 
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• Cand. pharm. (1999) 

• Ph.d. (lægemiddelpolitik, 2004) 

 

• A-Consult (1999-2000) 

• Københavns Universitet (2000-2004) 

• Stragen Nordic (2004-2005) 

• Pharmadanmark (2005-2008) 

• Lægemiddelindustriforeningen (2008-    )  

 

 
Farmaceut & lobbyist 
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Hvem er I? 
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Disposition 

Public Affairs og Strategisk Kommunikation 

 

• Den politiske bytterelation  

• Værdibaseret interessevaretagelse  

• Modeller for interessevaretagelse 

• Værktøjskassen  

Eller 

 

Lobbyisme 

• Hvorfor, hvad og hvordan 

• Lidt teori – omsat til praksis hos jer  
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Lobbyisme! 

Opgave: 

 

• Hvad tænker I, når I hører ordet lobbyisme? 

 

• Noter de 3 ord, der først falder dig ind! 
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tekst uden 

punktopstilling, brug 
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I er også lobbyister! 

DALYFO's formål er: 

 

• At varetage lymfødemikernes interesser 

• At få anerkendt lymfødem som en kronisk lidelse 

• At få adgang til vederlagsfri behandling 

• At udbrede kendskabet til lymfødem 

• At fremme forskning og udvikling af behandlingsmetoder 
 

Kilde: Dalyfo.dk 
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Lad os slå én 
ting fast… 
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Politiken.dk, 24/8-11 
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Hvorfor lobbyisme – altså dialog og 
samarbejde med politikere og myndigheder? 

• Mange love og regler har betydning for patienter, 

pårørende og sundhedsvæsenets andre aktører. 

 

• Dialog og forhandling er grundlaget for et 

demokratisk samfund, hvor alle synspunkter skal 

have mulighed for at blive hørt. 

 

• Dialogen er med til at dække et informationsbehov. 

 

• Dialogen afbalancerer input fra andre interessenter. 

 

  

I stor grad; 
23% 

Til en vis 
grad; 67% 

I lille grad; 
7% 

Slet ikke; 1% Ved ikke; 1% 

Spørgsmål til folketingsmedlemmer: 

I hvilken grad finder du, at lobbyister 

 er gavnlige for den politiske proces? 

Kilde: ”Lobbying Danish Parliament 

How politicians use lobbyists in the political process” 

by Troels Johannesen, CIPR member no. 47414 
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tekst uden 
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”Alle er de 
lobbyister…” 

Liselott Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti: 

 

- ”Alle har en dagsorden, uanset hvem der kommer ind ad døren.” 

- ”I mine fem år på Borgen har jeg modtaget hver og en, som ønsker et møde, det 

være sig patientforeninger, medicinalvirksomheder, fagforeninger 

eller en almen borger. For mig er de alle lobbyister. For alle kommer de 

med en dagsorden. Alle kommer med det formål at få mig overbevist om noget 

ganske bestemt.” 

 

- […] Derfor har jeg heller ikke tænkt at stoppe med sådanne møder, så længe jeg 

selv bestemmer, hvilken vogn jeg spændes for. Min vogn er borgernes og 

patienternes, og jeg synes faktisk, at jeg får en god bred viden, når jeg 

taler med forskellige virksomheder. 

 Kilde: Altinget 17. januar 2013  
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Den politiske bytterelation og 
modeller for interessevaretagelse  
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punktopstilling 
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tekst uden 

punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

Lobbyisme indgår i en politisk bytterelation 

• I teorien simpelt. 

 

• I praksis (ofte) ukonkret og vanskeligt. 
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Den politiske bytterelation 
 

 

 

Politisk: Støtte, legitimitet 

Opgaver: Viden,  implemen-

tering 

Favorable politiske og 

administrative beslutninger + 

adgang 

Interesse-

organisationer 

Ministre/ 

embedsmænd 

Kontrollerer 

Kontrollerer  

Interesse i  

iierest in 

Interesse i  

Kilde: Peter Munk Christiansen, professor Institut for Statskundskab Aarhus Universitet, fra præsentation i Lif den 2. september 2011; logoer mv. indsat af Lif 

http://www.cancer.dk/
http://danskepatienter.dk/
http://www.dalyfo.dk/
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3 lovmæssigheder for den politiske bytterelation 

• Lobbyister er kun interessante for politikere og embedsmænd, hvis de har 

”noget” at tilbyde – dette ”noget” må identificeres på forhånd. 

 

• Lobbyister skal forstå og respektere politikere og embedsmænds 

arbejdsvilkår og rationaler – ”Den Politiske Virkelighed”. 

 

• Lobbyister bør ”sætte i banken” i stille tider – og kun ”hæve på kontoen”, 

når der er virkeligt behov for det. 
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Jeres politiske bytterelation 

Udfordring: 

“DALYFO ønsker gratis behandling til alle lymfødempatienter - ikke kun patienter 

med primært lymfødem. Hvordan lobbyer man for at opnå det mål?” 

 

Hvad har I at bytte med? (hvad kontrollerer I?) 

 

Hvem kan I bytte med?  

• Politikere – embedsmænd? 

• Folketing – Regioner – Kommuner? 
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Den sundhedspolitiske slagmark… 
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For at få punkt-

opstilling på teksten 
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tekst uden 
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Sundhedspolitikken – et par grundpræmisser 

• Stor samfundsmæssig betydning 

• Stor offentlig udgiftspost 

• Stor borger-/vælgeropmærksomhed 

• Statslig, regional og kommunal involvering 

• Mange aktører 

• Politikere 

• Myndigheder 

• Faglige/professionsorganisationer 

• Borger-/forbrugerorganisationer 

• Industri- og andre kommercielle interesser 

• … 
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opstilling på teksten 
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tekst uden 
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Ændrede vilkår for interesseorganisationerne 
– ingen privilegier, kun hårdt arbejde… 

Fra: 

• Inddragelse af berørte interesser, 
tæt på automatik 

• Privilegerede organisationer 

• Beslutningsforberedelse i udvalg 

• Tætte administrative kontakter 

• Mageligt tempo, såvel i 
forberedelse som beslutning 

Til:  

• Selektiv inddragelse af organisationerne 

• Mindre automatisk priviligering 

• Administrativ beslutningsforberedelse – 
uden udvalg 

• Til gengæld mange flere kontakter, 
inklusive politikere  

• Medierne en vigtigere kanal 

• Hastigt beslutningstempo, såvel 
forberedelse som beslutning 

Kilde: Inspireret af Peter Munk Christiansen, professor Institut for Statskundskab Aarhus Universitet, fra præsentation i Lif den 2. september 2011 
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Værdibaseret interessevaretagelse  
 
Om at respektere de uformelle spilleregler  
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Værdibaseret? 

• Troværdighed  

– at bygge sine sager på fakta trods øget forventning/krav om ”kreativitet” 

• Respekt  

– at have respekt for sine interessenters ”rolle”, interesser og tid 

• Gennemsigtighed  

– at lægge sagen og ens egne interesser åbent frem 

• Horisont og dybde  

– at forstå ”spillet” og vide, at man skal være her ”på den lange bane” 

 

Og ”reglerne” skal overholdes uanset, om man ”gør-det-selv” – eller lader andre 

repræsentere sig. 
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punktopstilling 

 

For at få punkt-

opstilling på teksten 

(flere niveauer findes), 

brug forøg listeniveau 
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tekst uden 

punktopstilling, brug 
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Om brud på 
spillereglerne… 

Sophie Hæstorp Andersen, Socialdemokraternes sundhedsordfører i Folketinget   

(Nu regionsrådsformand i Region Hovedstaden): 

 

"Det er nok den mest uærlige form for lobbyisme, jeg har mødt i mine ti år i sundhedspolitik.”  

"Det største problem med Copenhagen Health Network er, at de udgiver sig for at være 

et tværfagligt netværk, der blot vil fremme en kvalificeret sundhedsdebat. Men til deres 

såkaldte dialogmøder, ved deres deputationer i Folketinget og skriftlige henvendelser skinner 

det jo igennem, at det er snævre industriinteresser, de fremfører" […] 

"Du må lobbye for, hvad du vil, jeg skal bare vide, hvem der står bag, så 

jeg kan have det med i min vurdering, når jeg lytter til argumenterne." 

Kilde: Altinget, 16-1-2013 
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tekst uden 

punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

Lif sætter rammerne for god lobbyisme 

Lobbykodekset: 

 

• Sikrer en ramme for dialogen mellem virksomheder 

og politikere & myndigheder.  

• Dialogen skal altid foregå på en åben, ærlig, redelig 

og troværdig måde. 

• Sikrer, at parterne er økonomisk uafhængige af 

hinanden, og at samarbejdet altid udelukker 

pressionsmuligheder parterne imellem. 

• Kræver fuld åbenhed om, hvem og hvilke interesser 

virksomhedsrepræsentanten repræsenterer. 

• Udgør minimumsregler, som forpligter Lifs 

medlemmer. 

25 
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tekst uden 
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Vi har opsat brancheregler for samarbejde 

• Lægemiddelindustriens kodeks for reklame mv. for 

lægemidler rettet mod sundhedspersoner  

 

• Lifs kodeks for lægemiddelindustriens 

• kontakt med det danske sygehusvæsen 

• donationer og tilskud til hospitaler 

• samarbejde med patientforeninger mv. 

• dialog og forhandling med beslutningstagere 

 

• Samarbejdsaftale mellem Lægeforeningen og Lif om 

kliniske lægemiddelforsøg 

 

• Internationale kodeks, som Lif har tilsluttet sig (EFPIA 

og IFPMA) 
26 



Værdibaseret versus old fashion 
interessevaretagelse  

… vi leverer 
• Åbenhed/gennemsigtighed 

• Faglighed 

• Troværdighed 

• Respekt 

• Uafhængighed 
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… vi tolererer ikke 
• Ekstravagance 

• Gaver 

• Underholdning 

• ”Overbetaling” 

 

 

 

 

 

… men vi giver da en kop kaffe… 
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Dialog med kommunerne 

”Reglerne for bevilling af hjælpemidler fortolkes vidt forskelligt i landets kommuner, og 

mange patienter bruger lang tid på ansøgninger om hjælpemidler og opgiver måske 

endda, fordi de ikke har kræfter eller evner til at anke afslag. Hvem skal vi i dialog 

med, hvis vi skal gøre noget ved det?” 

 

 

• Troværdigt  

– I skal bygge sagen og dialogen på fakta – hvad har I? og hvad kan I skaffe?  

• Respektfuldt 

– I skal have respekt for kommunernes muligheder  og interesser – skal defineres  

• Åbent 

– I skal lægge sagen og jeres egne interesser åbent frem – skal defineres 

• Horisont og dybde  

– Jeres relation til kommunerne er langvarig – hvilke øvrige/generelle budskaber 

kan I være interesseret i at have en dialog om? 
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Kend dit udgangspunkt 
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At forstå sit udgangspunkt: Hvordan opfatter 
”omverden” og interessenterne dig? 

• Er I altid ”De Gode”? • Eller har I også ”En Mørk 

Side”? 
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tekst uden 
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formindsk listeniveau 

En case: Lægemiddelindustrien – et image 
som dag og nat… 

• Forsknings- og 

innovationspolitik: 

• Forskning og udvikling 

• Samarbejde med 

universiteter 

• Klinisk forskning på 

sygehuse 

• Erhvervs- og økonomisk 

politik 

• Beskæftigelse 

• Eksport 

• Skatteindtægter 

• Sundheds- og 

finanspolitik: 

• Medicinforbrug 

• Prissætning 

• Medicintilskud 

• Sygehusbudgetter 

• Adfærd og etik 

• Samarbejde med 

læger/sundhedsper-

sonale 

• Samarbejde med 

beslutningstagere, 

patientforeninger mfl. 
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For at få punkt-

opstilling på teksten 

(flere niveauer findes), 
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Det positive…  

… den gode historie 



Sundt for samfundsøkonomien … 

Lægemiddeleksporten: 
• Udgjorde 67 mia. kr. i 

2012 svarende til 11 % 

af den samlede 

vareeksport 

• Er ikke (så) 

konjunkturfølsom 

• Vokser med stigende 

velstand globalt 

Politiken 13. marts 2008 

Politiken 23. marts 2008 

35 

Kilde: Udviklingen i Danmarks 

lægemiddeleksport og samlede vareeksport. 

(Index 2007 = 100) Danmarks Statistik. 

Dagbladet Børsen 28. oktober 2013 
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Den anden side… 

… ofte den ”skandaløse” 

historie på forsiden 



Dagens Medicin 16. juni 2011 

Ny dag – ny sag 
 

Priser, udgifter, bivirkninger, bestikkelse… 

Jyllands-Posten 19. december 2011 

37 
Berlingske Tidende 3. februar 2011 

Danske Regioner 

Annonce 

Regionsvalg 2013 

Politiken 9. juni  2011 

Ekstra Bladet 28. maj 2011 

Berlingske Tidende 20. juni 2011 

Jyllands-Posten  

11. december 2011 
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Hvad (tror vi) virker – hvad virker 
ikke?  

38 
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Der findes to typer af lobbysager 

Sager, der skal 
fremmes 

Sager, der skal 
bremses 



Tekst starter uden 

punktopstilling 
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tekst uden 
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Der findes to tidsperspektiver 

Aktuelle sager 

Der kræver handling 
her og nu 

Strategisk 

Opbygning af viden, 
kompetencer og 

relationer 

Den rette balance er vigtig 
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Lobbyismens grundforudsætning 

Politik-
formulering 

Kommunikation 

Analyse 

Professionel 

interessevaretagelse 

forudsætter, at man 

mestrer: 

• Analyse 

• Politikformulering 

• Kommunikation 

 

Men man kan også 

komme langt med en 

god sag og passion! 
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Vær systematisk 

• Hvad er dit mål? Vær specifik! 

 

• Hvad skal der til for, at du når målet? 

 

• Hvem er aktørerne? (Hvem kan beslutte? Hvem vil 

arbejde med? Hvem vil modarbejde?) 

 

• Hvordan? Hvilke indsatsområder og aktiviteter? 

(forhandling, lobby, kommunikation, 

alliancer/partnerskaber…) 

 

• Hvornår? (tidsplan) 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

 

For at få punkt-

opstilling på teksten 

(flere niveauer findes), 

brug forøg listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

Hvem er interessenterne? 

Kortlægning af interessenterne er altafgørende – vær grundig! 

 

• Hvem har en interesse? 

• Hvem beslutter – formelt og reelt? 

• Hvem påvirker dem, der beslutter? 

• Hvem er (formodentlig) enig med dig (mulig alliancepartner)? 

• Hvem er (formodentlig) uenig med dig (mulig modstander)? 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

 

For at få punkt-

opstilling på teksten 

(flere niveauer findes), 

brug forøg listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

Interessenterne afhænger af den aktuelle sag 

Udfordring: 

”Der er i øjeblikket kun sporadisk forskning i behandlingsmetoder på sygehusene. 

Hvem skal vi tale med for at gøre det muligt at lave flere forskningsprojekter?” 

• Hvem har en interesse i at forske/at der bliver forsket? 

• Hvem beslutter, hvad der skal forskes i? – formelt og reelt?  

• (Hvem bevilger pengene?) 

• Hvem påvirker dem, der beslutter? 

• Hvem er (formodentlig) enige med jer (mulig alliancepartner)? 

• Hvem er (formodentlig) uenige med jer (mulig modstander)? 

 



Sektion-slide 

Brug dette slide,  

når der kommer  

et nyt emne i 

præsentationen 

Hvad har lobbyisten i tasken? 

Kilde/inspiration: Binderkrantz, Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse, juni 2004 

Forvaltningsstrategien 

- Aktivt bruge råd, nævn og udvalg 

- Kontakte statslige embedsmænd 

- Indsende høringssvar 

- Kontakte den ”særlige rådgiver” 

- Kontakte ministeren 

 

Parlamentsstrategien 

- Kontakte Folketingets udvalg 

- Kontakte partiernes ordførere 

- Kontakte andre MF’er 

- Kontakte partiorganisationer 

 

 

Mobiliseringsstrategien 

- Samarbejde med andre organisationer 

- Arrangere debatmøder/konferencer 

- Opfordre til at skrive debatindlæg 

- Arrangere demonstrationer m.v. 

- Arrangere underskriftsindsamlinger 

- Opfordre til civil ulydighed 

Mediestrategien 

- Tage kontakt til journalister 

- Skrive debatindlæg og kronikker 

- Udsende pressemeddelelser 

- Holde pressemøder 

- Offentliggøre analyser  

- Indrykke annoncer i aviser mv. 

Interessevaretagelse: 
Strategisk valg for at opnå indflydelse 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

 

For at få punkt-

opstilling på teksten 

(flere niveauer findes), 

brug forøg listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

 

For at få punkt-

opstilling på teksten 

(flere niveauer findes), 

brug forøg listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

Partnerskaber signalerer ”noget større” 
 
”…vi er mange, der mener…” 

De egoistiske 
De forhandlede 

(gråzonen) 
De fælles  

• Forskellige sager – forskellige partnerskaber 

• Partnerskaber forudsætter vilje til kompromis 

• Gerne kontraintuitive – og gerne om emner i ”periferien” 

• Men også de traditionelle med nøgleinteressenter om kerneemner 

 

 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

 

For at få punkt-

opstilling på teksten 

(flere niveauer findes), 

brug forøg listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

Hvilke partnerskaber er relevante og mulige for Jer?  

Udfordring: 

 

“På den seneste workshop fandt vi ud af, at mange faktisk gerne ville have (haft) 

psykologhjælp til at tackle det at få en kronisk sygdom som lymfødem. Mange har 

forsikringer, som giver psykologhjælp ved kriser som for eksempel at få kræft. Men 

den følge, som faktisk er værre end kræft, kan man ikke få hjælp til. Hvordan kan 

man skabe en alliance, som kan overbevise forsikringsselskaberne om, at 

lymfødem også kan være en behandlingskrævende krise?” 

 

 

 • Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, andre patientgrupper, der også 

mangler (andre) specifikke dækninger, ét specifikt forsikringsselskab? 

 

• Hvorfor er et partnerskab interessant for den anden part?   

 



Overskrift 40/42 pkt, Maks 2 linjer 

 

 

Underoverskrift, 14/16 pkt 

For at vise hjælpelinjer: 

 

1.Højreklik på slidet og vælg  

“Gitter og hjælpelinjer” 

2.Kryds for “Vis hjælpelinjer på 

skærmen” 

3. Vælg “OK” 

Et sundhedspolitisk udspil fra Lif 
- lægemidler i forebyggelsen 
 

Et aktuelt fokusområde 



Sektion-slide 

Brug dette slide,  

når der kommer  

et nyt emne i 

præsentationen 

Sundhedspolitiske udspil fra Lif 

  Det generelle                   De brede temaer                           De konkrete terapiområder 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

 

For at få punkt-

opstilling på teksten 

(flere niveauer findes), 

brug forøg listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

Generelle overvejelser  

• Udspil fra Lif igangsættes på områder,  

• hvor der er anerkendte/erkendte problemer, 

• hvor mange mennesker er berørt, 

• hvor løsningen (i et eller andet omfang) inkluderer 

lægemidler. 

 

• Udspil fra Lif  

• skal bygge på videnskabelig og bredt anerkendt 

dokumentation, 

• skal pege på væsentlige problemstillinger,  

• skal komme med realistiske (men ambitiøse) mål,  

• skal indeholde effektive løsningsforslag. 

 

Økonomi 

Etik 

Politik 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

 

For at få punkt-

opstilling på teksten 

(flere niveauer findes), 

brug forøg listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

Samarbejde øger kvaliteten i politikudspil 

• Indsamler data  

• fra rapporter, artikler og guidelines fra videnskabelige selskaber, offentlige 

myndigheder og patientorganisationer. 

• Nedsætter arbejdsgruppe  

• med faglige eksperter fra virksomhederne. 

• Inddrager eksterne lægefaglige eksperter  

• til identifikation og beskrivelse af problemer, hensigtsmæssige mål og forslag til 

konkrete løsninger. 

• Lanceringsplan og kommunikation  

• overvejer detaljeringsgrad, ambitionsniveau, og hvem der vil blive medspillere og 

modspillere. 

• udspil danner baggrund for ekstern kommunikation, dialogmøder og 

konferencer. 

 

• Resultat: Lif har et kvalitetssikret, aktuelt og relevant input til sundhedsdebatten. 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

 

For at få punkt-

opstilling på teksten 

(flere niveauer findes), 

brug forøg listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

Hvorfor fokus på lægemidler i forebyggelsen? 

Fordi: 
 

• Forebyggelse ofte kun har fokus på KRAM-faktorerne (senest i regeringens 

lancering af en ny forebyggelsespolitik ”Sundere liv for alle” (januar 2014), hvori der 

sættes nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år). 

 

• Regeringens lancering af en ny forebyggelsespolitik har skabt et ”mulighedernes 

vindue” for interesse og dialog. 

 

• Forebyggelsespolitiske mål kan ikke nås uden brug af kendte og effektive indsatser. 

 

• Det synliggør værdien af lægemidler. 

 

 



Overskrift 40/42 pkt, Maks 2 linjer 

 

 

Underoverskrift, 14/16 pkt 

For at vise hjælpelinjer: 

 

1.Højreklik på slidet og vælg  

“Gitter og hjælpelinjer” 

2.Kryds for “Vis hjælpelinjer på 

skærmen” 

3. Vælg “OK” 

Værktøjskassen – pincet eller 
hammer? 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

 

For at få punkt-

opstilling på teksten 

(flere niveauer findes), 

brug forøg listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

Opgave  
– at placere virkemidler 

• Høringssvar 

• Ministerbreve 

• Møder med beslutningstagere 

• Skriftlig kontakt til beslutningstagere 

• Folketingsspørgsmål 

• Foretræde for folketingsudvalg 

• Deltagelse i udvalg, råd, nævn 

• Pressemeddelelser 

• Debatindlæg i uafhængige medier 

• 1-til-1 pressekontakt 

• Historier i egne (eksterne) medier 

• Annoncekampagner, pjecer 

• Konferencer, debatarrangementer 

• Samarbejde med andre organisationer 

• Underskriftsindsamlinger, 

demonstrationer 

 

 

Ringe politisk betydning 

Stor politisk betydning 

Høj synlighed Lav synlighed 

1 

3 

2 

4 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

 

For at få punkt-

opstilling på teksten 

(flere niveauer findes), 

brug forøg listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

Den konkrete sag afgør det rette mix 

• Direkte/”ind ad hoveddøren”: Kontakt til politikere og embedsmænd 

(parlaments- og forvaltningsstrategien) 

 

• Indirekte: Alliancer og partnerskaber (mobiliseringsstrategien) 

 

• Via offentligheden/”presbold”: Nyhedsbreve og pressekontakt 

(mediestrategien) 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

 

For at få punkt-

opstilling på teksten 

(flere niveauer findes), 

brug forøg listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

Timing, timing, timing 

• Er der en anledning – et ”Mulighedernes Vindue”? 

 

• Formelle, fx finanslov eller økonomiforhandlingerne mellem regering og 

regioner 

 

• Uformelle, fx igangværende medieopmærksomhed, højprofileret enkeltsag, 

valgkamp 

 

• Er beslutningsprocessen planlagt (styret) eller tilfældig (ad hoc)? 

• Er den involverende gennemsigtig eller ”black box? 

• Problemer, der søger løsninger – eller løsninger, der søger problemer… 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

 

For at få punkt-

opstilling på teksten 

(flere niveauer findes), 

brug forøg listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

Timing og troværdighed  

”I forbindelse med diverse kræftplaner har Kræftens Bekæmpelse fået øjnene op 

for senfølger og har blandt andet udtrykt ønske om, at der bør være ensartede 

retningslinjer for behandling af lymfødem. Hvordan får vi indflydelse i den proces ud 

over at tale med Kræftens Bekæmpelse naturligvis? Hvilke andre aktører er i spil, 

når man udformer retningslinjer for en bestemt type behandling? Hvad er det for 

argumenter, de er interesseret i at høre? Skal der noget evidens på bordet og i 

givet fald hvilken type?” 

Sundhedsstyrelsen laver nationale kliniske retningslinjer – lige nu! 

(De videnskabelige selskaber laver kliniske retningslinjer) 

Sundhedsstyrelsens kriterier for emnevalg: 

• Stor sygdomsbyrde 

• Udfordringer ift. tværfaglig/tværsektoriel indsats 

• Behov for belysning af evidens for specifikke indsatser (tvivl om evidens) 

• Hvor der er variation i behandlingspraksis fra region til region 

• Hvor der er skred i indikationer  

• Hvor der er nye teknologier undervejs 

• Hvor dansk praksis afviger fra international praksis 

 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

 

For at få punkt-

opstilling på teksten 

(flere niveauer findes), 

brug forøg listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

Succes (indflydelse) kræver  

1. Kendskab til spillet. 

 

2. Respekt og forståelse for interessenter. 

 

3. Timing – at være hurtig på banen og at se ”mulighedernes vindue”. 

 

4. Bredt dækkende strategi. 

 

5. Enighed i baglandet. 

 

6. Pragmatisk, problemløsende indstilling. 

 

7. Villighed og evne til at øge information, reducere usikkerhed. 

 

8. Evne og villighed til at skabe alliancer – mange og både korte og lange. 



61 

…og sig det bare igen… 

og igen…og… 



Overskrift 40/42 pkt, Maks 2 linjer 

 

 

Underoverskrift, 14/16 pkt 

For at vise hjælpelinjer: 

 

1.Højreklik på slidet og vælg  

“Gitter og hjælpelinjer” 

2.Kryds for “Vis hjælpelinjer på 

skærmen” 

3. Vælg “OK” 

Tak 


