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praksis (på 15 minutter…)
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Følg oss på Facebook! @sesamsenter





Samskapingens idé og ambisjon har to mål!

• Styrke demokratiske verdier – sikre menneskeverd
– Opplevelse av å bli regnet med, «mattering», verdighet, deltakelse, 

empowerment, mm. Medborgerskap gir mening – mening gir helse.

• Effektivitetsgevinster
– Bedre service/tjenester fordi de treffer bedre. Tjenester som virker. 
Å skape noe nytt sammen i likeverd er samskaping



Deltakelse er en sentral drivkraft for likhet i 
helse fordi det støtter mekanismer som åpner 
for likestilling, bevisstgjøring og anerkjennelse av 
rettigheter for grupper med betydelige 
helseutfordringer. Det endrer såkalte sårbare 
grupper om til endringsagenter; fra objekter til 
subjekter i håndtering av de retningslinjene og 
velferdsprogrammene som påvirker dem. 

Det skaper en ny felles kunnskap som utfordrer 
dominerende forestillinger, det fremmer 
lydhørhet, åpenhet og øker rettssikkerhet ved å 
legge til rette for implementering og evaluering 
av strategier, programmer og aktiviteter. 

(Side vii, vår utheving)

‘’



Jacob Brix• Når du har en hammer, har du en tendens til å løse
alle problemer med å slå på dem.

• Ideer om samskaping tar et oppgjør med NPM…

• … men vi bruker NPM-verktøy og administrative rutiner

• Kan føre fra co-production til counter-production

• “Samskabelse får først liv på
det praktiske niveau”. 

• Hybride ledelsesformer er komplisert og skaper mange dilemmaer

• Vi må gå fra implementeringslogikk til en realiserings-logikk

• Det oppstår legitime motsetninger knyttet til krav og forventninger for 
offentlige medarbeidere

• Det finnes et handlingsrom!  – Men det er lokalt og situasjonelt.



Et samskapende entreprenørskap. Et samarbeid mellom Ål kirkes 
diakoni, lokale aktører; kunstnere, kulturarbeidere og bønder, NAV, 
kommunens psykisk helsetjeneste, Ål Kulturhus, VINN, Flyktninge-
tjenesten og ikke minst; innbyggerne! 

Hilde Kirkebøen



Helgeroa/Nevlunghavn

 Eiendomsselskap

 Nesjar idrettslag

 Berg skole

 Larvik kommune med 
diverse avdelinger

 Politikere

 FAU

 Andre ildsjeler





En gang og sykkelvei mellom Svene og Lampeland (4 km.) 
Planlagt og laget gjennom samskaping – skapte stor stolthet, bygget 
billigere og raskere enn «normalen».

Flesberg kommune, Buskerud





Finne ut av hva problemet 
egentlig er - sammen

Utvikle ideer og foreta felles planlegging 
av mulige løsninger - sammen

Produsere/distribuere 
nye løsninger sammenSAMSKAPING

DUGNAD!





Eksempler på implementert samskaping
www.usn.no/sesam



 «Den segmenterte staten» går i 
oppløsning, i praksis

 «Den fragmenterte staten» er i ferd 
med å finne fram til nye formert, 
lokalt – men fortsatt med stor 
forvirring (hybriditet)

 Mye retorikk, lite metodikk, mange 
flotte planer

 Noen nye løsninger vokser forsiktig 
fram nedenfra.

 Kommunene er sentrale 
premissgivere (og barrierer) og 
spiller derfor en avgjørende rolle.

 Ny ledelse med ny logikk må læres.



Lars Ueland Kobro 
www.usn.no/sesam

Takk, så langt!


