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 Med diverse øvelser hjelper kunstner Karin Moe Hennie de ansatte ved radiologisk avdeling på Sørlandet Sykehus å tenke mer
kreativt. Det skal gi avdelingen bedre omdømme.

Danser seg til
bedre omdømme
SØRLANDET SYKEHUS: Som en
del av prosjektet Kreativ
Interaksjon i Arbeidslivet (KIA)
skal kunstner Karin Moe Hennie
tilbringe om lag 180 timer sammen med Radiologisk avdeling,
og omdømmebygging er hovedfokus i prosessen.
− Vi ser på dette som en del av
organisasjonsutviklingen og omdømmebygging er hovedfokuset
vårt, sier Tone Mikalsen, avdelingsleder ved Radiologisk avdeling.
− Vi har hatt mange utfordringer de siste årene. Vi har et stort
ønske om å få frem de gode løsningene, samt de positive sidene
ved arbeidsplassen vår.
For å gjøre dette skal altså kreativiteten og fantasien lokkes
frem fra radiografene,legene,
bioingeniørene og de andre ansatte ved avdelingen.
− For å få i gang kreativ tenkning må vi bli trygge på hverandre og derfor gjør vi disse
kreative øvelsene for å løse opp
stemningen, sier Karin Moe
Hennie, som har hatt tre samlinger med avdelingen foreløpig.
Da vi var tilstedet under samlingen satt ideene løst, og deltakerne stilte sporty opp da Moe
Hennie dro igang ulike danseøvelser.
− Nå er ingenting umulig, vi må
få frem alle ideer, så får vi se hva
som er mulig å gjennomføre senere, sier Moe Hennie, som innrømmer at hun var ganske spent
før hun møtte gruppen første
gangen.
− Jeg var spent ja og tenkte
«hvordan skal jeg få leger til å
danse?», men de har vært utrolig positive og de slipper seg virkelig løs.
Tone Mikalsen forteller at hun
fikk vite om KIA- prosjektet

KREATIVE: For å få igang kreativ tenkning bruker kunstner Karin Moe Hennie (i rød skjorte) ulike øvelser, som dans, for å løse opp stemningen.
gjennom Female Future-programmet, og da hennes kolleger
var positive til tiltaket bestemte
de seg for å gi det et forsøk.
− Det er viktig for offentlige bedrifter å tenke kreativt, vi er nok
ikke alltid så gode på det. Vi er
en veldig spesialisert avdeling
med høy fagkompetanse, men
det vil være et stort pluss om vi
også blir mer kreative, sier
Mikalsen.
− Dette er noe helt nytt og
spennende, og det at Agder
Forskning også er med var avgjørende for at vi valgte å bruke
såpass mye tid på et slikt prosjekt, ettersom vi da kan få målt
resultatene i etterkant.
Moe Hennie skal ha jevnlige
samlinger med Radiologisk avdeling i vår og til høsten, og selv
om pilotprosjektet ikke koster

noe i form av deltakeravgift er
det likevel en betydelig investering for Sørlandet sykehus.
− Det er jo en stor utgift i forhold til antall timer nøkkelpersonell ved sykehuset bruker på
dette, sier prosjektleder for KIA,
Nina Gresvig.
− Kunstneren bruker om lag
180 timer sammen med dem, og
kontinuitet er viktig.
Mikalsen mener det er viktig å
bruke så mye tid på prosjektet.
− Vi ser at dette er viktig, man
må hele tiden utvikle seg, sier
hun.
KIA er et EU-prosjekt hvor fem
bedrifter fra Agder er med, blant
annet Elkem Silicon Materials.
Radiologisk avdeling har foreløpig plukket ut en kjernegruppe, som representerer alle
yrkesgruppene i avdelingen, til i

prosjektet, men etter hvert vil
flere av de ansatte bli involvert.
− Vi merker allerede at det blir
mye prat i etterkant av møtene.
Folk har nok blitt mer bevisst på
en del ting og ideer og forslag sitter løsere nå, sier Mikalsen.
Hva prosessen sammen med
Moe Hennie vil føre til er ingen
av partene sikre på foreløpig,
men det er også noe av poenget.
− Vi begynner på scratch og må
tørre ikke å vite hvor vi ender
opp, og det gjør det ekstra spennende. Vi skal være åpne for alt,
og vi skal løse dette sammen,
sier Moe Hennie.
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■ Fakta
KIA
■ Kreativ Interaksjon i
Arbeidslivet
■ Det overordnede målet med
KIA er å styrke virksomhetens
konkurransekraft gjennom bruk
av ekstern, kreativ konkurranse.
■ KIA er et internasjonalt
pilotprosjekt støttet av EU.
■ Prosessen går ut på et
samarbeid mellomkunstner og
arbeidsliv.
■ Totalt er det cirka 200 timer til
rådighet for kunstneren i
prosjektet.
■ På Sørlandet administreres
prosjektet av Aust- og Vest Agder
fylkeskommuner i samarbeid med
BeyondRisør.
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