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Forord
Ledelsens tankegang er afgørende for organisationens præstation. I en 
enkelt sætning sammensættes hele vores tilgang til forsøget i Skönsmons 
hjemmehjælpsgruppe. Vi vil tydeliggøre vores holdning og minde os selv om, 
at de tanker, vi har om vores opgave, vores medarbejdere og vores organisation, 
påvirker vores handlinger, vores valg af aktiviteter og satsninger, hvilke spørgsmål 
vi stiller til chefer og medarbejdere, hvad vi vælger at følge op på og hvad vi 
vælger at kommunikere ud i organisationen og til omverdenen.

Efter mange års streng budgetstyring ser det ud, som om vi ikke er blevet 
billigere. Vi har kun leveret ringere velfærd til vores medborgere. Med logik og 
viden fra produktionsindustrien har vi for eksempel øget specialiseringen hos 
vores medarbejdere for på den måde at reducere enhedsomkostningerne, der jo 
burde have direkte sammenhæng med de samlede omkostninger. Eller? Vi fik dog 
ikke medinddraget kundens højst individuelle ønsker i planlægningen, og det har 
øjeblikkeligt medført ineffektivitet og spild.

Hjemmehjælpsgruppen i Skönsmon har systematisk og metodisk arbejdet med det 
grundlæggende formål med hjemmehjælpen, identificeret kundernes kvalitetskrav 
og identificeret de faktorer, der har hindret dem i at levere en fremragende 
hjemmehjælp. På nuværende tidspunkt er der intet der tyder på, at den efterspurgte 
service til kunderne ikke kan forenes med lave omkostninger og et godt 
arbejdsmiljø.

Det var med stor interesse, vi læste resultatet fra Skönsmon og senere omsatte det 
til succesrigt ledelsesarbejde og lederskab til gavn for medborgere og skatteydere i 
Sundsvall. Ud fra det resultat, der blev præsenteret af pilotgruppen i april 2012, og 
som der gøres rede for i denne rapport, besluttede man at fortsætte til næste fase i 
arbejdet og eksperimentere med nye arbejdsmåder i nogle måneder. Erfaringerne 
fra dette eksperiment vil blive præsenteret senere i en selvstændig rapport.

Sundsvall, oktober 2012

Peter Löthman, socialdirektør
Karin Holmin, chef for Sundsvall's hjemmehjælp
Helene Ersson, procesleder for Strategiprocessen
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Konklusion
I foråret 2012 blev der gennemført et udviklingsarbejde i hjemmehjælpen i 
Skönsmon, Sundsvall Kommune. Udgangspunktet for arbejdet var, at man i 
sin udførelse af arbejdet kun ønskede at gøre det rigtige og samtidig gerne ville 
have, at ledelsen var med og styrede arbejdet på en måde, der blev bestemt af de 
virkelige behov i stedet for af budgettet. Der blev gennemført en kortlægning af 
den aktuelle situation efter Vanguards metode for udviklingsarbejde. Først blev 
formålet med kommunens afdeling fastlagt, dvs. hvad er hjemmehjælpen til for? 
Hvorfor er den der? For at få styr på, hvad der var vigtigt for kunderne, blev der 
blandt andet gennemført interviews med hjemmehjælpskunder og pårørende. 
Ud fra det, der var vigtigt, undersøgte man i hvilken udstrækning organisationen 
så var i stand til at levere dette. Evnen til at levere det vigtigste, var dårlig. For 
eksempel blev kontinuiteten - at der ikke kommer mange forskellige personer ud 
til kunden - anset for at være vigtig. I gennemsnit havde hjemmehjælpskunderne 
besøg af 26 forskellige personer i løbet af en måned. Den kunde, der oplevede den 
ringeste kontinuitet, havde besøg af 58 forskellige personer i løbet af en måned.

En proceskortlægning af alt det arbejde, der gøres fra det øjeblik, hvor kunden 
har taget den første kontakt, til det tidspunkt, hvor han/hun modtager støtten, 
viste, at en stor del af det arbejde, der blev udført, ikke var til direkte gavn for 
kunden. Ud fra dette blev hovedårsagen til den ringe leveringsevne undersøgt, 
og begrænsningerne blev identificeret. En almindeligt forekommende årsag var, 
at man fokuserede på at få lavere enhedsomkostninger og på at holde budgettet. 
Konklusionen var, at ledelsens tænkemåde er afgørende for organisationens 
præstation. Hvis organisationen ønsker at blive bedre til at levere det, som 
kunderne efterspørger, skal den finde en ny måde at tænke på.
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Baggrund
Socialforvaltningen i Sundsvall Kommune har siden begyndelsen af 2010 benyttet 
lean som virksomhedsudviklingsstrategi, et bevidst valg, for at møde fremtidens 
udfordringer (Sveriges kommuner ock landsting, 2010a. Sundsvall Kommune, 
2010). Samfundet forandrer sig, og kravene øges, når det gælder velfærd og 
valgfrihed, samtidig med at ressourcerne ikke bliver tilsvarende forhøjet. 
Målet med lean-arbejdet er at arbejde med ”de rette opgaver”, dvs. det, der er 
værdiskabende for kunderne, og at undgå spild, dvs. at ophøre med at gøre de ting, 
der ikke er til nogen gavn. Grunden til at valget faldt på netop lean, var erfaring 
for, at de metoder, man havde benyttet sig af tidligere, ikke fungerede særlig godt, 
fordi forandringer gennem specialisering med øget funktionalisering ikke gav de 
økonomiske resultater, som man havde forventet. Den systemsynsmåde, som lean-
arbejdet hviler på med for eksempel øget procesorientering, øger helhedssynet og 
kræver en ny måde at lede afdelingen på.

I en evaluering af det lean-arbejde, der blev gennemført i 2010-2011, så man 
frem for alt, at organiseringen af arbejdet blev påvirket, for eksempel med 
hensyn til den rækkefølge, opgaverne blev udført i, og hvem der gjorde hvad. 
Arbejdets indhold blev derimod ikke påvirket særlig meget. En af de svagheder, 
der blev identificeret, var at den nuværende styring og ledelsesmåden ikke gav 
den rette støtte til et bedre resultat. Samtidig med dette blev der ifølge loven 
om valgfrihedssystemet, LOV (i Sverige) truffet politiske beslutninger om at 
udbyde hjemmehjælpen i konkurrence. Der blev stillet nye krav til den nye 
leverandørfunktion, om at den skulle forstå hele hjemmehjælpsprocessen ret for 
i fremtiden at kunne styre den bedst muligt, og kommunens egen ældreomsorg 
begyndte sit omstillingsarbejde for at kunne imødekomme konkurrencen fra andre 
aktører.

I dskussionerne omkring indførelsen af et valgfrihedssystem havde der været stort 
fokus på kvalitet og på det, der giver en god ældreomsorg. I en undersøgelse, 
der blev gennemført i hjemmehjælpen i Sundsvall i 2011, så man på "omkring-
tiden", det vil sige den arbejdstid, som hjemmehjælpspersonalet tilbringer uden 
for kundens bolig. Det viste sig, at det kun var godt halvdelen af arbejdstiden, 
der blev lagt hos kunden. Nationale sammenligninger fra 2011 viste, at Sundsvall 
Kommune havde højere omkostninger til hjemmehjælpen end mange andre 
kommuner. Statistikken viste desuden, at Sundsvall Kommune, på trods af at man 
brugte flere penge end andre, ikke leverede en højere kvalitet i´hjemmehjælpen 
end andre kommuner (Sveriges kommuner och landsting, 2010b).

Nogle af nøglepersonerne i lean-arbejdet havde tidligere været i kontakt 
med Vanguard-metoden, der er en videreudvikling af lean beregnet til 
tjeneste- og servicesektoren, og de tænkte, at metoden kunne passe til deres 
formål. Pilotprojektet startede i november 2011, efter at nøglepersoner i 
socialforvaltningens ledelse var blevet bekendt med teorierne under en fem-dages 
teoretisk/praktisk uddannelse, og socialdirektøren og daværende konstituerede 
chef for ældreomsorgen besluttede sig til at gå videre.
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Hjemmehjælpen i Skönsmon bød ind på at være testpilot. De faglige 
repræsentanter og ældreomsorgsledelsen mente, at metoden var værd at prøve, 
og at hjemmehjælpen i Skönsmon var egnet som pilotgruppe. Skönsmons 
hjemmehjælp havde ved projektets start 33 social- og sundhedshjælpere og 
social- og sundhedsassistenter. Antallet af kunder var op til 130 personer. 
Optagelsesområdet var tre bydele med store andele af ældre i befolkningen. Alle 
kunderne boede i egen bolig, både villaer og lejligheder. Den ældste plejemodtager 
var 97 år, og den yngste 53 år.

Forberedelser og forventninger
Første fase i interventionen var en såkaldt scoping, et forstudie, hvor 
socialforvaltningens ledelse, det vil sige områdechefen, ældreomsorgschefen, 
chefen for udviklingsafdelingen samt socialdirektøren skulle gøre sig bekendt 
med metoden. Ved scopingen deltog desuden lean-leder og lean-coach. De fik 
en uddannelse i metoden, der omfattede både systemtænkning og intervention. 
Lederne kunne også prøve metoden i miniformat for at få indblik i, hvordan den 
kunne komme til at påvirke deres rolle. Dette blev gennemført, fordi man ønskede 
at give socialforvaltningens ledelse et tydeligt billede af de problemstillinger, de 
ville komme til at håndtere og have ansvar for.

Socialdirektøren og den daværende tilforordnede ældreomsorgschef besluttede at 
gå videre med at teste metodens første trin, Check-fasen, som omfatter kortlægning 
af afdelingen ud fra formålet. Der blev gennemført en endagsintroduktion 
for cheferne i socialforvaltningens ledelsesgruppe og afdelingscheferne i 
ældreomsorgen med det formål at give viden om Vanguard som metode, inden 
medarbejderne blev involveret i arbejdet.

Opgaven med at gennemføre pilotprojektet blev overladt til socialforvaltningens 
udviklingsafdeling og blev uddelegeret til lean-lederen. Pilotundersøgelsen 
blev gennemført i Skönsmons hjemmehjælp i løbet af fem uger i februar/marts 
2012. Pilotgruppen bestod af ni social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, 
områdeschefen, lean-lederen, en lean-coach, landstings-distriktssygeplejersker og 
sagsbehandlere. Arbejdet blev ledet af to konsulenter fra Vanguard Danmark I/S.

I begyndelsen syntes både hjemmehjælpsgruppen og deres chef, at det var svært 
at forestille sig, hvad det hele skulle føre til. Heller ikke lean-lederen havde noget 
klart billede af jobbets karakter. Der var hovedsageligt to typer forventninger:

1. At gøre det rette, dvs. det der er værdiskabende for kunden

2. At ledelsen skulle være med og lede og styre arbejdet på en måde, der blev 
bestemt af de virkelige behov i stedet for af budgettet og økonomien.

Formål
Formålet med satsningen var at give den nye leverandørfunktion mulighed for 
at forstå hele hjemmehjælpsprocessen for i fremtiden at kunne styre den på den 
rigtige måde, og at give kommunens egen ældreomsorg viden til at drive en god 
og effektiv hjemmehjælp og dermed imødegå konkurrencen fra andre aktører. 
Formålet med pilotundersøgelsen var at gennemføre modellen i hjemmehjælpen i 
Skönsmon.
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Rapportens struktur
Denne rapport omfatter det udviklingsarbejde, der blev udført i Skönsmons 
hjemmehjælp ifølge Vanguard-metoden. Rapporten angiver den del af arbejdet, 
der kaldes Check-fasen. Under overskriften Metode er der en kort beskrivelse 
af hele Vanguard-metoden. Derefter er overskrifterne disponeret sådan, at man 
kan følge processen trin for trin i overensstemmelse med modellen for Check. 
Eftersom hvert trin bygger på resultatet af det foregående trin, har vi for at lette 
det for læseren fravalgt den traditionelle rapportdisposition med en metode- og en 
resultatdel. I stedet ligger metode og resultater under overskriften for de respektive 
trin. For at give et tydeligt billede af, hvad der er gjort i de forskellige trin, og på 
hvilke grundlag de forskellige konklusioner blev draget, har vi brugt overskifterne 
Metode – hvad vi gjorde og Resultater – hvad vi lærte.

Forklaringer af begreber
I rapporten forekommer en mængde forskellige begreber. En del af begreberne 
kan have forskellige betydninger i forskellige sammenhænge. I denne rapport har 
begreberne de betydninger, der er angivet nedenfor.

Kunde - begrebet kunde bruges med udgangspunkt i, at kundeorientering anses 
for at være den mest grundlæggende af kvalitetsudviklingens vurderinger. Den 
siger, at organisationens formål skal være at tilfredsstille kunden. Kunden er 
den, som organisationens arbejde udføres for. En vurdering, der ikke har noget 
med kommercialisme at gøre, men som indebærer, at man skal anstrenge sig for 
at tilfredsstille den, man arbejder for. På engelsk taler man om public services, 
hvor ordet service handler om, at der findes en kunde, eftersom det kommer 
af serve, der igen kommer af det franske servir: at betjene. Det betyder, at der 
ikke kan være tjenester uden nogen at tjene, og dem, man tjener, kaldes kunder i 
kvalitetsterminologien. Ordet kunde kommer oprindeligt fra det tyske Kunde, og 
betydningen var bekendtskab, dvs. nogen man kendte personligt, hvilket påviser 
relationernes betydning (Lagrosen 2011).

Værdiskabende - det, der ud fra kundens perspektiv er vigtigt. ”Det, vi som 
hjælpere og støttepersoner er til for”.

Ikke-værdiskabende - det, der ud fra kundens perspektiv ikke udføres korrekt 
eller slet ikke udføres.

Spild - arbejdsopgaver i en afdeling, der forbruger ressourcer uden at tilføre noget 
af værdi for kunden.

Efterspørgsel – de krav, kunderne stiller til systemet og hvor hyppige disse krav 
er.

Organisation – organisation eller organisationen bruges både i betydningen 
socialforvaltningens "plan" over afdelingen og mere konkret om det samarbejde 
der foregår mellem medarbejderne i socialforvaltningen med udgangspunkt 
i fællesinteresser, dvs. formålet med socialforvaltningens afdeling. Ordet 
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bruges også som subjekt, og det drejer sig da om hjemmehjælpen. Hvilken af 
betydningerne der er tænkt på i teksten, fremgår af sammenhængen.

Ledelsen - bruges i teksten både til at beskrive socialforvaltningens ledelse og 
ældreomsorgens ledelse, der er en del af socialforvaltningens ledelse. Hvilken af 
disse betydninger der er tænkt på i teksten, fremgår af sammenhængen.

Systembegrænsning – komponenter der vanskeliggør arbejdet, kaldes 
systembegrænsninger. Eksempelvis organisationsstruktur og arbejdsorganisation, 
mål, planer, målinger, opfølgning, økonomisystem, IT-system, normer og 
vurderinger.

Styrediagram – et grafisk hjælpemiddel til at finde årsager til variationer i 
forskellige typer af processer, f.eks. fremstillingsprocesser, administrative 
processer, tjenesteprocesser og økonomiske processer. I diagrammet findes 
en øvre og en nedre grænse samt en middelværdilinje, der er beregnet ud fra 
middelværdien af observationerne. Værdier, der ligger uden for styregrænserne, 
giver information om, at processen kan ligge uden for de normale grænser for 
processens variation.

Check – fase 1 i Vanguard-metoden. Består af 6 forskellige trin, der handler om at 
forstå og få viden om det nuværende system.

Scoping – i denne sammenhæng betyder scoping en forundersøgelse – et såkaldt 
”Check” i miniformat.

Socialforvaltningens udviklingsafdeling - er en enhed, der arbejder med at 
støtte ledelsesgruppen i det strategiske udviklingsarbejde ved gennemførelse af 
for eksempel større projekter, visiteringer, IT-strategier, metoder til systematisk 
udviklingsarbejde og udarbejdelse af et samordnet ledelsessystem. Enheden støtter 
desuden afdelingen ved at forvalte og udvikle en del af de IT-systemer, der findes i 
socialforvaltningen.

SOT – Service- og teknikforvaltningen, der er kommunens serviceorganisation til 
blandt andet ejendomme, køretøjer, lønhåndtering, omkostninger og rengøring.

RoP – Ressource- og planlægningsenheden, enhed inden for socialforvaltningen, 
der administrerer vikarhåndtering og modtager og igangsætter vikarbestillinger fra 
afdelingerne inden for socialforvaltningen.

Sagsbehandlingsenheden – enhed inden for socialforvaltningen, der arbejder 
med vurdering af behov og træffer beslutninger om indsatser inden for ældre- og 
handicapomsorgen.

Afgiftsenheden – enhed i socialforvaltningen der beregner omkostninger og 
fakturerer socialforvaltningens kunder.
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Skönsmons hjemmehjælp – er en af 18 hjemmehjælpsgrupper i Sundsvall 
Kommune. De iværksætter de hjemmehjælpsindsatser, der er besluttet i det 
geografiske område Skönsmon. Hjemmepleje indgår ikke i hjemmehjælpens 
opgaver.

Lean-coach – hovedsageligt metodestøtte til områdecheferne blandt andet ved 
deres kortlægning af værdiflowet. Ved starten af året 2010 var der seks lean-
coacher. Fra 2011 har der været fire personer, der på fuld tid støttede og coachede 
lean-arbejdet i afdelingerne. De har i en periode på ca. 2 år haft orlov fra deres 
normale stillinger, der i nogle tilfælde har været social- og sundhedsassistenter og 
i et andet områdechef.

Lean-leder – den person der har fungeret som arbejdsleder for lean-coacherne 
i det daglige arbejde. Lean-lederen har desuden ansvar for den langsigtede 
planlægning og kontakten med andre organisationer, firmaer, myndigheder 
og netværker. Lean-lederen har også haft ansvaret for planlægning af 
forandringsarbejdet med Vanguard-metoden.

Vi – ordet 'vi' bruges, når vi, der har gennemført projektet, udtrykker vores 
erfaringer, tanker og konklusioner. Omfatter social- og sundhedsassistenter, 
social- og sundhedshjælpere, områdechef, lean-leder, lean-coach, landstingets 
distriktssygeplejerske, bistandssagsbehandler, ældreomsorgsledelse, dele af 
socialforvaltningens ledelsesgruppe samt socialdirektøren.
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Metode og gennemførelse
Vanguard-metoden
Den metode, man brugte til at gennemføre forandringsarbejdet, var Vanguard- 
metoden.

Vanguard-metoden (Seddon, 2010), indeholder tre faser: Check, Plan 
og Do. Grundtanken i metoden er, at al forandring bør baseres på viden. 
Forandringsarbejdet gennemføres i tre faser, hvor indholdet i hver fase bygger på 
resultatet i den forrige (Figur 1).

Forandring skal baseres på viden

Få viden

Indføre det nye 
system

Eksperimenterer med 
nye arbejdsmetoder, 

mål og roller og ansvar

Figur 1. De tre faser i Vanguard-metoden

Første fase kaldes Check. Check-fasen indeholder seks forskellige trin, der handler 
om at forstå og få viden om, ”hvad der sker og hvorfor”, hvilket tankesæt der 
råder i den nuværende afrdeling, og at se afdelingen som et system. Det første, der 
skal gøres, er at formulere et formål med udgangspunkt set fra kundens perspektiv. 
Strategien i de øvrige trin rettes derefter mod formålet og det, der er vigtigt for 
kunden i hans/hendes relation til organisationen.

Anden fase i modellen kaldes Plan. I dette trin udgår man fra den viden, man har 
fået i Check. Man eksperimenterer ved at bruge systemtænkning som grundlag 
for at skabe et passende flow, nye roller og nye måltal, der støtter formålet. I Plan-
fasen skaffer man sig viden for at tilpasse arbejdsmåden, så den svarer til det 
formål, der er formuleret i Check-fasen.
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Tredje og sidste fase kaldes Do og indebærer, at man efterfølgende indfører den 
nye arbejdsmåde som erstatning for den gamle. Denne rapport indeholder kun 
resultatet af Check-fasen.

Check-fasen
Check-fasen er inddelt i seks trin, der udføres fra trin 1 og afsluttes med trin 6 (Figur 
2). Hvert trin bygger på resultatet af det forrige. Formålet med Check er at forstå 
afdelingen som et system, hvad man gør og hvorfor man gør det. I Check-fasen 
gennemføres der ikke nogen forandringer.

Vanguards model for ‘Check’
Hvad er formålet 
(ud fra medborgerens perspektiv)?

Kompetencer ved respons (Evne)

Proces: Værdiskabelse og spild

Systembegrænsninger

Tankegang

Efterspørgsel: Type og frekvens
Værdiskabende og Ikke-Værdiskabende (hvad er vigtigt?)

Figur 2. De seks trin i Check-fasen.
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Trin 1  
Hvad er formålet - set ud fra kundens 
perspektiv
I det første trin blev det formuleret, hvad der er formålet med afdelingen 
(hjemmehjælpen) set ud fra et kundeperspektiv. For at man kan formulere 
formålet, må man stille spørgsmål som: Hvorfor er vores organisation her? For 
hvis skyld går vi på arbejde? Formuleringen af formålet er ifølge Vanguard-
metoden det allervigtigste moment i processen, fordi alt, hvad der gøres i de 
efterfølgende trin, gøres i relation til formålet. Hvis det ikke lykkes at formulere et 
overordnet formål med udgangspunkt i det, som afdelingen og medarbejderne er 
til for, bliver konsekvensen, at det senere i processen bliver svært at vurdere, hvad 
der er værdiskabende, og hvad der er spild.

Metode – hvad vi gjorde
Trin 1 indledtes med en teorigennemgang af metoden (Figur 1). Pilotgruppen 
fik uddybet Vanguard-metoden på samme måde, som ledelsesgruppen fik under 
scopingen. To forskellige tankesæt blevgennemgået: Den traditionelle tænkemåde 
og systemtænkning. I systemtænkningen er grundlaget, at ledelsens tænkning 
er afgørende for organisationens præstation (Figur 3). Der blev taget en række 
forskellige tilfælde og situationer op som illustrative eksempler. Hvad er det der 
sker, når man har systemtænkningsbriller på, hvad ser man så? Også modellen for 
Check blev gennemgået og koblet til praktiske eksempler.

Traditionel tænkning Systemtænkning

Oppefra og ned, hierarki Perspektiv Udefra og ind
Funktionel specialisering Organisationens udformning Efterspørgsel, værdi & flow
Separeret fra arbejdet Beslutningstagning Integreret i arbejdet
Budget, resultat, aktivitet, 
standarder, produktivitet

Opfølgning Relateret til formålet. 
Dygtighed & Variation

Udenfor liggende Motivation Iboende
Budget & medarbejdere Ledelses fokus Agerer på systemet
Kontraktuel Attitude over for  kunder Hvad er vigtigt?
Kontraktuel Attitude over for leverandører Partnerskab & samarbejde

Figur 3. Sammenligning mellem traditionel tænkning og systemtænkning.

Formålsformulering
Efter de teoretiske gennemgange blev medarbejderne delt op i mindre grupper, 
der hver skulle formulere et formål. Det var vigtigt, at formålet blev formuleret 
ud fra det, som afdelingen og medarbejderne var der for, hvilket betød, at det 
var nødvendigt at formulere formålet ud fra kundens perspektiv og ikke ud fra 



16

organisationens perspektiv. Efter at der var gjort rede for gruppernes arbejde, 
fulgte et fælles arbejde, hvor man enedes om et overordnet formål.

Resultat - hvad vi lærte
I gruppefremlæggelserne kom man frem til, at meningen med afdelingen ud fra 
kundens perspektiv var at:

• Få den hjælp, der efterspørges
• Få hjælp til at klare den daglige livsførelse
• Få den rette hjælp i rette tid
• Få den hjælp, der er nødvendig, på den måde som kunden ønsker det

Følgende overordnede formål blev formuleret:

Giv mig den støtte, jeg har brug for,
så jeg kan klare mig selv og opnå god livskvalitet

Personalet, der tidligere havde deltaget i kurser i rehabilitering, syntes nu at der 
burde være et rehabiliterende element i formålet med et signal om at "du selv skal 
gøre alt det, du er i stand til at gøre". Formålet blev ændret lidt efter trin 2. Fra 
starten valgtes ordet "hjælp" i stedet for "støtte".
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Trin 2  
Efterspørgsel - type og frekvens, hvad er 
vigtigt?
I trin 2 lå fokus på at studere og indhente viden om efterspørgslen via interviews 
med kunden og pårørende samt etablere medlytning på indgående telefonsamtaler 
fra kunderne. Formålet med interviews og medlytning var at få styr på, hvad der 
var vigtigt for kunden og de pårørende i forhold til hjemmehjælpens afdeling. 
Genom dataindsamlingen ønskede man også at vide, hvor stor værdiskabende 
respektive ikke-værdiskabende efterspørgsel der var, samt hvilke typer og hvor 
ofte de forekom (frekvens).

Med denne metode kan man få et billede af, hvad der er mest efterspurgt, og få en 
bedre forståelse af, hvad der er vigtigt for kunden og dermed agere ud fra denne 
viden.

Hvis man ikke er tilstrækkelig omhyggelig i trin 2, i tilfælde af at man har for 
få data eller lægger sine egne vurderinger ind i det, man hører, er der risiko for, 
at man drager forkerte slutninger. I det tilfælde bliver hele fortsættelsen forkert, 
eftersom processen bygger videre trin på trin.

Metode – hvad vi gjorde
Interviews
Der blev gennemført interviews med kunder, der fik hjemmehjælp, og deres 
pårørende. Disse interviews med kunderne (n=62) blev gennemført i deres hjem. 
Interviews med pårørende (n=6)blev gennemført pr. telefon. Spørgsmålene var 
åbne og havde direkte relation til den hjælp, kunden havde.

Eksempel på spørgsmål:

- Hvad er vigtigt for dig i den hjælp, du får af os i hjemmehjælpen 
og hjemmeplejen?

- Hvad synes du er formålet med den hjemmehjælp du får?

Ved hvert interview deltog to personer fra Skönsmons hjemmehjælp, en spørger og 
en referent. Med det formål at validere resultatet og undgå svar, der kunne tænkes 
at være typiske for det ene hjemmehjælpsområde, gennemførte man interviews 
med kunder i yderligere fire hjemmehjælpsområder. De fem områder havde 
forskellig karakter med hensyn til geografisk beliggenhed, befolkningstæthed og 
etnicitet. I Skönsmon tog man et tilfældigt udvalg af personer til interviewet, og i 
de øvrige områder udpegede områdecheferne interviewpersonerne.

Ifølge Vanguards filosofi er det vigtigt at ”handle for at lære”. Foruden 
hjemmehjælpsgruppen Skönsmon 2 medvirkede blandt andet afdelingschef, chef 
for udviklingsafdelingen og socialdirektøren som interviewer. På den måde blev 
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socialforvaltningens ledelse inddraget, så de fik bedre kendskab til arbejdet.

De nedskrevne interviews blev analyseret, og indholdet blev sorteret i kategorier, 
som blev til en fortegnelse over, hvad der var vigtigt ud fra kundernes perspektiv 
(Figur 4). Fortegnelsen blev senere sammenlignet med formålet.

Formål og ‘Hvad er vigtigt’

Formål: Giv mig den støtte, jeg har brug for, så jeg kan klare mig selv og opnå god livskvalitet

Hvad er vigtigt? Kommer hurtigt

At jeg får 
det samme 
personale

I den 
praktiske 

støtte

Møde med 
andre 

mennesker

Jeg skal høre 
en stemme

Mulighed for 
mødesteder

At jeg får 
omkostnings-
information 

med det 
samme

Det er enkelt at 
findeAt det er let at 

forståAt jeg har råd

At jag 
oplever 

kontinuitet

At jeg 
oplever social 
sammenhæng

InformationAt jeg ved hvor 
meget stötten 

koster

Tidspunkterne 
hvor jeg får støtte

giver tryghedAlarm

Figur 4. Analyse af interviewene resulterede i en fortegnelse over, hvad der var vigtigt for 
kunderne.

Medlytning
For at få viden om, hvad kunderne siger, når de kontakter os som organisation 
blev der gennemført medlytning. Medlytning betød, at teamet lyttede til 
telefonsamtaler, der kom ind til organisationen i de funktioner, som man vidste, at 
der ville komme flest opkald til. Medlytningen blev gennemført hos:

• Sagsbehandlingsenhedens modtagelsesgruppe og visiteringsgruppe
• Service- og teknikforvaltningens kundetjeneste
• Hjemmehjælpsgruppens områdechef
• TES-planlægger
• Hjemmehjælpspersonalets telefon
• Afgiftssagsbehandlerne
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Ialt blev 62 indkommende telefonsamtaler aflyttet. Kunden blev først spurgt, om 
det var i orden, at der blev lyttet med på samtalen. Medlytteren sad ved siden af 
den person, der svarede i telefonen, lyttede på samtalen via medlytteapparatur og 
nedskrev ordret, hvad den interviewede person efterspurgte.

Via det nedskrevne fik man viden om, hvad (type) der blev efterspurgt, og hvor 
ofte (frekvens). Noteringerne blev sorteret og analyseret, og det efterspurgte blev 
klassificeret ud fra, hvad der var værdiskabende og ikke-værdiskabende. Ved 
inddelingen gik man ud fra formålet1, og den værdiskabende efterspørgsel blev 
defineret som det, vi er her for i hjemmehjælpen (det, der er vigtigt for kunden), 
og ikke-værdiskabende efterspørgsel blev defineret som en konsekvens af at 
organisationen havde gjort noget, der ikke var gjort korrekt, eller som slet ikke var 
blevet gjort. Begge konsekvenser udgik fra kundens perspektiv.

Efterspørgsel, øvrige data
I service- og teknikforvaltningens kundetjeneste kunne teamet, udover medlytning 
på telefonsamtaler, få statistik vedrørende rengøring, som hos de fleste af 
hjemmehjælpens kunder blev udført af Galant kost & städ, som er en enhed i 
kommunens service- og teknikforvaltning. Statistikken vedrørte kundetjenestens 
sager om hjemmehjælpsrengøring 2011.

Efterspørgsel efter sundheds- og sygepleje blev studeret af landstingets 
distriktssygeplejersker i journalerne for de kunder i Skönsmons hjemmehjælp, 
der stod som patienter i plejecentralen Centrum. Denne efterspørgsel blev ikke 
analyseret med hensyn til værdiskabende og ikke-værdiskabende.

Resultat - hvad vi lærte
Ialt gennemførte man 62 medlytninger (én person afviste) og 62 interviews (tre 
personer afviste), hvoraf der var 42 interviews i Skönsmon og fem i hvert af de 
fire andre områder. Endvidere gennemførtes seks pårørendeinterviews i Skönsmon 
(ingen pårørende afviste).

Det var sværere for ledelsen end for hjemmehjælpsgruppen at forstå, hvad der var 
værdiskabende og ikke-værdiskabende for kunden, og en af de konklusioner, der 
blev draget, var at det er sværere at forstå jo længere væk fra kunden man befinder 
sig. Der er stor viden om kundernes situation hos personalet i hjemmehjælpen.

Interviews
Efter vores interviews i trin 2 kom pilotgruppen frem til, at det ikke kun er 
indsatsen i sig selv, der er vigtig, men lige så vigtigt er det, at man sætter sig ned 
og taler med de ældre, dvs. man udfører arbejdet i relation til kunden.

1	 Giv mig den støtte, jeg har brug for, så jeg kan klare mig selv og opnå god livskvalitet.
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I svarene fra interviewene er der ikke nogen større forskel, men i det store og hele 
kom de samme faktorer igen. Vigtigt for kunderne var:

• At møde det samme personale
• At indgå i en social sammenhæng
• At blive imødekommet med respekt
• At vide hvad støtten koster
• At få besked, når der sker forandringer. For eksempel med hensyn til 

personalets tider for besøg, eller om der kommer nyt personale
• At få en tryghedsalarm, hvis der er behov for det

Kontinuitet giver tryghed
Personalekontinuiteten vurderes højt. Når det gjaldt kontinuitet, beskrev man 
vigtigheden af at møde det samme personale, så hjælpen kan udføres på den 
måde, som kunden ønsker. Kunderne mente, at denne faktor kunne give mulighed 
for fleksibilitet og påvirkning, og at de følte sig forståede og trygge. De ønskede 
mulighed for at lære personalet at kende. Udover kontinuiteten var det også 
vigtigt, at personalet havde tilstrækkelig tid, at tiderne blev overholdt og at kunden 
kunne påvirke tiderne.

Foruden personalekontinuitet, at man fik det samme personale, var det også 
vigtigt for kunderne, at tidskontinuitet (indsatsens omfang og udførelse) og 
omsorgskontinuitet (personalets attitude og arbejdsmåde) blev medinddraget.

Sådan sagde nogle af kunderne:

”Det samme personale føles tryggere, for de ved hvordan man vil have 
det”

”Jeg kan ikke begynde at instruere personalet ved hvert eneste besøg”

”Det samme personale, så man kan få en god relation”

Vask og rengøring skal udføres på den måde, som kunderne 
ønsker
Vask og rengøring kan udføres på forskellige måder, og forskellige individer har 
forskellige ønsker. For en del kunder er den måde vask og rengøring udføres på 
lige så vigtige, som at det gøres.

”Rengøringen er vigtig, fordi jeg har astma. Jeg har altid selv været 
omhyggelig med rengøringen”

”Jeg synes, det er vigtigt, at man folder sit sengelinned lige, så der 
bliver plads i linnedskabet”
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Personalet skal have tid
En rød tråd i interviewene var, at det er vigtigt, at personalet har tid. Kunderne 
bryder sig ikke om, at personalet har stress. Der skal være tid til at hilse, udføre 
opgaverne på en god og hensynsfuld måde og snakke lidt, hvis der er behov for 
det.

”De skal ikke lave flere ting samtidig. Så bliver jeg stresset”

”Mere tid fra personalet, så de har tid til at snakke lidt”

Kunden ønsker en god og respektfuld imødekommenhed
Kunderne syntes, at det var vigtigt, at de blev imødekommet som individer og 
med den respekt, der er sædvanlig mennesker imellem. For eksempel at personalet 
meddeler, om de kommer senere end planlagt, tørrer gulvet af og hænger 
håndklædet op efter brusebad og lægger vasketøj sammen på den måde, kunden 
vil have og ikke efter personalets normer og smag.

”Få hjælp til de ting, jeg ikke selv kan, men det er også vigtigt, at jeg 
selv gør det, som jeg kan klare”

”Jeg vil gerne informeres om ændringer i planen, eller om de kommer 
sent”

”Aktivér ikke alarmen, mens jeg er der”

Medlytning
Gennem medlytning fik man et billede af, hvad der var så vigtigt for kunderne, 
at de faktisk ringede til organisationen. I ca. halvdelen af samtalerne handlede 
det om værdiskabende efterspørgsel, dvs. ting der havde relation til formålet og 
dermed var vigtige for kunden (Figur 5).

Resten af samtalerne drejede sig om ikke-værdiskabende efterspørgsel, dvs. sager, 
hvor organisationen set ud fra kundens perspektiv havde gjort noget forkert eller 
slet ikke havde gjort noget. Som eksempler kan nævnes lovede tjenester, der ikke 
blev udført, tjenester der blev udført på en måde, som kunden ikke var tilfreds 
med, manglende information, fejlagtig information og spørgsmål om priserne på 
forskellige tjenester.
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Efterspørgsel ved medlytning

Værdiskabende

Ikke-Værdiskabende

Figur 5. Andelen af værdiskabende respektive ikke-værdiskabende efterspørgsel, der kom frem 
ved medlytning.

Ikke-værdiskabende efterspørgsel
Den hyppigste årsag til, at kunderne ringede var, at kunderne gerne ville høre, 
hvordan det gik med deres sag (Figur 6). En femtedel af alle samtaler berørte dette 
spørgsmål, der blev klassificeret som ikke-værdiskabende efterspørgsel. Øvrig 
ikke-værdiskabende efterspørgsel var:

• Hvad koster den hjælp, jeg får?
• Jeg har fået forkerte oplysninger eller er utilfreds med den information, jeg 

har fået
• Jeg ved ikke, hvad jeg har fået bevilget
• Jeg er utilfreds med personalet
• Jeg ønsker at ændre udførelse og/eller pris

Værdiskabende efterspørgsel
Den almindeligste værdiskabende efterspørgsel gjaldt (Figur 6):

• Jeg har ingen hjælp, men vil gerne have hjælp
• Mit behov har ændret sig, og jeg vil gerne have mere hjælp
• Mit behov har ændret sig, og jeg vil gerne have mindre hjælp
• Jeg vil gerne have information
• Kan jeg få en anden bolig
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Efterspørgsel ved medlytning
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Figur 6. Den efterspørgsel, kunderne kom med ved medlytning. Røde søjler definerer Ikke-
værdiskabende efterspørgsel, og grønne definerer den værdiskabende.

Efterspørgsel, øvrige data
Sundheds- og sygeplejeopgaver, der blev udført af hjemmehjælpspersonalet hos 
patienter i Skönsmons hjemmehjælpsområde, og som stod på listen hos Centrums 
plejecentral, tilfredsstilles (Figur 7).

HSL-opgave december 2011

A
nt

al
 o

pg
av

er

Med
ici

n
Reh

ab
ilit

er
ing

Stø
tte

str
øm

pe
r

Fo
rb

ind
ing

er
Øjen

dr
åb

er

Ins
uli

n
Prø

ve
tag

nin
g

Pall
iat

iv 
ple

je

Opgavetype

Figur 7. Antal og type af HSL-opgaver udført af hjemmehjælpspersonalet i hjemmehjælpen 
Skönsmon 2 i december 2011.
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I statistikken fra Galant Kost & Städ (Figur 8) blev efterspørgslen undersøgt 
med fokus på type og frekvens. Den værdiskabende efterspørgsel handlede for 
eksempel om, at kunden var flyttet eller var meldt fra, eller at der var ændret 
rengøringsdag. Eksempler på ikke-værdiskabende efterspørgsel var, at personalet 
ikke kom til den aftalte tid, at rengøringen udeblev, eller at rengøringen ikke blev 
udført i overensstemmelse med kundens forventninger.

I løbet af 2011 handlede ialt 852 samtaler om rengøring. Af disse drejede omtrent 
halvdelen (54 %) sig om emner, der var værdiskabende efterspørgsel set ud fra 
kriterierne.
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Figur 8. Antallet af samtaler om rengøring, der kom ind til Galant Kost & Städ i 2011, fordelt på 
værdiskabende (grøn søjle 458) og ikke-værdiskabende (rød søjle 394).
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Trin 3  
Evner – kompetencer
I trin 3 undersøgte man organisationens evne til at levere i overensstemmelse med 
formålet. De spørgsmål, der blev stillet, var: Findes der data, der kan fortælle, 
hvordan vi leverer i forhold til det, som er vigtigt for kunderne? Leverer vi det, der 
er vigtigt? Hvad leverer vi?

Metode – hvad vi gjorde
Med udgangspunkt i resultatet fra trin 2, hvor det blev fastslået, hvad der blev 
ønsket, og hvad der var vigtigt, var hensigten i trin 3 at komme frem til de 
målinger, der skulle granskes nærmere. Målestokken blev baseret på de evner eller 
"kompetencer" i hvor godt vi leverer i forhold til formålet og det, der er vigtigt ud 
fra kundens perspektiv, for eksempel målet om kontinuitet. Eksempler på målinger 
for kontinuitet er det antal vikarer, vi bruger, det antal forskellige personer, der 
besøger kunden, og antallet af besøg hos kunden.

En anden måling, der blev undersøgt, var kundens historik i en 5-års periode 
vedrørende antallet af hjemmehjælpstimer og variationen i kundernes behov. 
Hensigten var at finde ud af, hvad man kunne lære af at se det ud fra et langsigtet 
perspektiv.

Desuden måltes for eksempel antal ældre, antal tryghedsalarmer og antal 
beslutninger om hjælp i hjemmet. Alle mål skulle være relateret til formålet, vise 
variationen over tid og kunne bidrage til både lærdom og viden om systemet. 
Målingerne skulle kunne anvendes af både medarbejdere og ledelse, for at man 
kunne forstå og forbedre arbejdet.

Resultat - hvad vi lærte
Den første viden, man fik, viste at der i organisationen ikke var tilstrækkelig 
viden om, hvorvidt vi leverede det, som kunderne syntes var vigtigt, ud fra de 
interviews, der blev gennemført i forrige trin. I organisationens eksisterende 
system var der ikke nogen information om eller nogen måling på det, der ifølge 
interviewene var vigtigt for kunden. Man kunne hente den form for information 
ved at gå systemerne manuelt igennem og sammenholde data fra de forskellige 
systemer. På den måde kunne man hente de nødvendige målinger. Rent praktisk 
måtte man for eksempel tælle op manuelt på underskriftslisterne for at få et billede 
af kontinuiteten og af, hvor mange forskellige personer der har været hjemme hos 
en plejemodtager. De målinger, der blev identificeret, ses i tabel 1.
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Hvad er vigtigt? Måling

Kontinuitet - samme personale Det antal vikarer, vi bruger
Antal forskellige personer, der hjælper kunden
Antal besøg hos kunden
Sygemeldinger over tid i Skönsmon
Sygemeldinger over tid i hele ældreomsorgen

Tid og planlægning Ikke-værdiskabende efterspørgsel
TES-planlægning, flow – personalets 
forflytninger mellem kunderne
Individhistorik

Hjælpeindsatsens udførelse Ikke-værdiskabende efterspørgsel
Det antal vikarer, vi bruger

Alarm Hvorfor trykker de på alarmen? 
Antal tryghedsalarmer
Forddeling af alarmer over døgnet Typer af 
alarm

Beslutning, hjemmehjælp Udredninger over tid
Samlet antal beslutninger om hjemmehjælp for 
hele ældreomsorgen
Antal godkendelser
Antal afslag 

Tabel 1. Målinger, der blev identificeret i trin 3 - Evner, kompetencer ved respons.

Kontinuitet
I løbet af en måned besøgtes hjemmehjælpskunderne i gennemsnit af 25,5 
forskellige personer fra hjemmehjælpen. Det højeste antal forskellige personer 
inden for normalvariationen var op til 58,1 personer. Det gennemsnitlige antal 
besøg var i samme periode 126,8 besøg pr. kunde. Det højeste antal besøg inden 
for normalvariationen var op til 407,7 besøg pr. kunde pr. måned. Man fandt en 
sammenhæng mellem antallet af hjemmehjælpsbesøg og antallet af forskellige 
personer, der gennemførte besøgene. Kunder med flere besøg mødte som regel 
flere forskellige personer (Figur 9).

En normal udfordring inden for hjemmehjælpen er at planlægge bemandingen 
rigtigt ud fra den variation, der konstant forekommer. Kundernes behov ser 
forskellige ud og varierer desuden over tid. I 2011 bruges så meget som 20 % 
af budgettet i Skönsmons hjemmehjælp til vikarer. Et stort antal vikarer betyder 
at kontinuiteten bliver mindre. Dermed vanskeliggøres muligheden for at lære 
kundernes behov at kende. Kunderne skal forklare flere personer, hvordan de 
ønsker hjælpen eller støtten udført, og det tager desuden længere tid at udføre 
hjælpen.

Det kan være fristende at benytte sig af vikarer, fordi det på kort sigt påvirker 
budgettet gunstigt, eftersom vikarer normalt har en lavere løn end det ordinære 
personale. Man bruger undertiden en lavere grundbemanding (for eksempel 
ved at bruge vikarer i stedet for at opslå en ledig stilling) for at holde budgettet. 
Det er enklere hurtigt at tilpasse personalebehovet til den variation, der opstår 
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i hjemmehjælpen (hvis for eksempel kunden får det dårligere, dør el.lign), 
hvis en del af personalestyrken består af vikarer, men det påvirker naturligvis 
kontinuiteten negativt.

Data fra Skönsmon, Njurunda1, Centrum, Nacksta 1+2 
Rød: Antal besøg HTJ

Blå: Antal forskellige personer HTJ

Figur 9. Antal hjemmehjælpsbesøg og antal forskellige personer, der har besøgt hver kunde i 
januar i 2012. Den røde kurve viser antallet af hjemmehjælpsbesøg for hver kunde. Den blå kurve 
viser, hvor mange forskellige individer fra hjemmehjælpen der udførte besøgene. De vandrette 
linjer i styrediagrammet viser middelværdi samt en nedre og øvre grænse for processens 
normalvariation. Den nedre styregrænse for den røde kurve falder sammen med den øvre 
styregrænse for den blå kurve. Hvert punkt viser værdien for en kunde i den pågældende kurve. 
For eksempel kan man se, at kunde nr. 1 har haft ca. 60 besøg i en måned, og at de blev udført af 
over 20 forskellige personer.

Tid og planlægning
Der var i det eksisterende system ikke nogen beregninger, som viste det virkelige 
tidsforbrug, dvs. den tid det faktisk tog at udføre bevilgede indsatser hos hver 
kunde.

Ingen funktioner i hjemmehjælpsprocessen arbejdede med det virkelige 
tidsforbrug. I stedet gik al tidsberegning ud fra forskellige tidsberegningsmodeller, 
der alle var baseret på estimeret tid. Hver funktion1, der var involveret i 
hjemmehjælpsprocessen, arbejdede med at definere sin egen tid.

1 For eksempel Sagsbehandlingsenheden, hjemmehjælpsgruppen, TES-planlæggerne, 
skemaplanlæggerne, rekrutteringspersonalet (RoP = Ressource- og planlægningsenheden).
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Tilsammen regnede disse grupper med syv forskellige typer tid:

Besluttet tid Den tid, der følger med indsatsbeslutningen

Iværksatte Tid I denne sammenhæng er udførelsestiden den 
samlede tid, der er planlagt til udførelse af de 
indsatser, kunden har fået bevilget

TES-tid Den tid, man regner med at bruge, lægges ind i 
planen før besøget

Skematid Arbejdstid ifølge personalets tidsskema

Vikartid Den tid, hvor der indsættes en vikar

Faktisk tid Den tid, det faktisk tager at udføre indsatsen

Tid som grundlag for afgift For hver hjemmehjælpsindsats er der en 
skabelontid, der er en estimering af tidsforbruget til 
indsatsen. Dertil lægges eventuel tid til sundheds- 
og sygeplejeindsatser

De forskellige funktioner gik ud fra forskellige beregningsmodeller, hvormed det 
blev beregnet, hvor meget tid man regnede med at bruge til at udføre den hjælp 
eller støtte, som kunden var visiteret til. En af de tider, der blev beregnet, var TES-
tid1. Det er den tid, man regner med at bruge til at udføre et besøg, der kan omfatte 
en eller flere indsatser. TES-tiden udgjorde grundlaget for dagsplanlægningen 
for hjemmehjælpsgruppen. I Figur 10 kan man se variationen mellem TES-tid og 
den estimerede tid. Estimeret tid var den tid, der fulgte med beslutningen, og den 
baserede sig på skabeloner.

I gennemsnit var der 11 timer mellem TES-tid og den Iværksatte tid (Figur 10). 
Der var variationer begge steder, hvilket vil sige, at den estimerede tid for en del 
kunder var større end TES-tiden, mens det modsatte gjaldt for andre kunder. I 
gennemsnit var TES-tiden 11 timer mindre end den estimerede tid. Samtlige 354 
kunder, der var omfattet af målingen, havde forskel mellem TES-tid og estimeret 
tid, hvilket betød, at skabelontiden ikke stemte for nogen af kunderne.

1 TES Optimal planering er et system (softwareprogram), der bruges til planlægning af det 
daglige arbejde i hjemmehjælpen. TES er integreret med afdelingssystemet (Procapita), 
hvilket betyder, at en meddelelse sendes automatisk til første linjes chef, når der er truffet 
en ny bistandsbeslutning. Ud fra dette laves en plan for, hvad der skal udføres hjemme hos 
kunden, hvornår det skal udføres og af hvem. Hver enkelt medarbejder kan udskrive planen, der 
indeholder alle dagens planlagte besøg. Vejbeskrivelse og kort over ”turrutten” medfølger også.
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TES-tid vs iværksat tid
Skönsmon

Oktober 2011 - Januar 2012 Samlet

Figur 10. Diagrammet viser forskellen mellem TES-tid og iværksat tid i hjemmehjælpen Skönsmon 
fra oktober 2011 til januar 2012. Den lodrette akse viser tiden i timer, og på den vandrette er 
kunderne markeret. Hvert punkt viser forskellen for den pågældende kunde.

Skabelontider svarer ikke til den variation i behov, der forekommer hos 
hjemmehjælpens kunder. Eksempel: Indsatsen 'hjælp til brusebad' har 
skabelontiden 30 minuter. En kunde kan have et mindre plejebehov og har behov 
for hjælp i 20 minutter, mens en anden kunde med større hjælpebehov skal 
have 40 minutters hjælp til brusebadet. Skabelontiderne var en måde, hvorpå 
organisationen kunne styre og fordele ressourcer uden at tage hensyn til kundernes 
faktiske behov, nemlig den variation, der er mellem de enkelte individer.

Alarm
Når det handlede om statistik og oplysninger om, hvor ofte kunder gav alarm via 
deres tryghedsalarmer, kunne man ikke få korrekte oplysninger. To forskellige 
enheder i kommunen bad om den samme type statistikoplysninger, og de 
oplysninger de fik, var ikke samstemmende. Det betød, at man ikke kunne bruge 
oplysningerne. Fra Skönsmons hjemmehjælps egne kilder kunne visse data hentes 
frem manuelt. I februar 2012 indløb 534 alarmer (Figur 11).

Godt en fjerdedel af alarmerne gik af tekniske årsager, f.eks. alarmtests, fejl 
i udstyret eller batteriet m.m. Ved alarmer, der kunne knyttes til kundernes 
efterspørgsel, var toiletbesøg den vigtigste årsag. Næsthyppigst var alarmer, som 
blev aktiveret, fordi kunden ventede på en hjemmehjælper, der ikke kom til den 
sædvanlige tid. Sygdom og faldulykker udgjorde tilsammen kun 3 % af alarmerne.
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Årsager til aktivering af alarm

Tekniske årsager

Toiletbesøg

Venter på personale

Sygdom

Fald

Figur 11. Årsager til aktivering af alarmer i Skönsmons hjemmehjælp i februar 2012.

Beslutning, hjælp i hjemmet
I 2011 blev der visiteret 5276 borgere til hjemmehjælp. I samme periode var der 
ialt 47 afslag på kunders anmodninger om hjælp i hjemmet. Årsagerne til afslag 
var, at der skulle træffes beslutning ud fra en anden lovparagraf, eller at det var 
delafslag. Et eksempel på hyppigt forekommende delafslag var omfanget af 
rengøring. Af de ialt 47 afslag fik fem kunder fuldt afslag på deres ansøgninger, 
hvilket kun svarer til 0,09 % af det samlede antal beslutninger.

I gennemsnit blev der foretaget 2,5 ændringer pr. kunde i løbet af året. 
Normalvariationen1 lå på mellem 0 og 10,2 ændringer pr. kunde i et år. 
Styrediagrammet i Figur 12 viser, hvor mange ændringer i beslutninger der blev 
foretaget i et år for hver af de 163 kunder i Skönsmons hjemmehjælp.

Tiden fra en ansøgning blev indsendt til socialforvaltningenen, til den efter 
bevilget beslutning kunne iværksættes, var for den første periode (mellem 
17. december 2010 og 19. august 2011) i gennemsnit 4,7 dage (Figur 13). 
Normalvariationen2 for samme periode var 0 til 22,8 dage. For den anden 
periode (mellem 19. august 2011 og 3. juli 2012) var gennemsnittet 2,1 dage. 
Normalvariationen for den anden periode var 0 til 9,8 dage.

1 Ifølge standardiseret beregning for styrediagram.
2 Ifølge standardiseret beregning for styrediagram.
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Skönsmon
Visiteringer og ændringer

Jan 2011 - Feb 2012

Figur 12. Antal visiteringer og antal ændringer i Skönsmons hjemmehjælpsområde fra januar 2011 
til februar 2012. Hvert punkt i programmet viser antallet af ændringer for et bestemt individ. For 
eksempel kan man se, at kunde nr. 1 har haft 0 ændringer, mens kunde nr. 3 havde 8 ændringer.

Skönsmon
Forandringer Tid fra ansøgning/anmeldelse

Udførelse

Figur 13. Diagrammet viser, hvor lang tid der gik, fra ansøgningen fra en kunde kom 
sagsbehandlingsenheden i hænde, til hjælpen eller støtten blev iværksat. Hvert punkt viser en 
ansøgning. Den lodrette akse viser antallet af dage, og på den vandrette akse er hver ny ansøger 
markeret. Diagrammet viser to måleperioder, der kan identificeres ved hjælp af de vandrette 
linjer. Måleperioden var mellem 17. dec 2010 og 19. august 2011.
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Individuel variation

Nedenfor er vist, hvordan en kundes behov for hjemmehjælp varierede over tid 
(Figur 14). Information angående variation over tid var ikke registreret nogen 
steder i organisationens systemer. Ved at hente data fra forskellige systemer og 
sammenholde dem manuelt fik man et billede af, hvordan kundens behov for 
hjemmehjælp varierede.

Årsager til variationerne, hvorfor kundens almentilstand og dermed omfanget af 
støtten/hjælpen ændrede sig, var svære at hente i det nuværende system. Visse 
oplysninger og data, som kunne hentes, skulle bearbejdes manuelt. Gennem 
eksisterende dokumentation og statistik over antallet af bevilgede timer kunne 
variationen følges, men årsagen til variationen fremgik ikke altid. Eftersom der i 
den nuværende organisation ikke søges information om variation og årsagerne til 
den, bliver muligheden for at bruge den potentielle viden, der ligger i historikken, 
ikke benyttet. Eksempelvis arbejdsmetode, forebyggende arbejde og organisation.

Figur 14. Billedet illustrerer variation i en kundes behov for hjemmehjælpsindsatser (bevilgede 
timer) i 2008 - 2012. For denne kunde kan man se, at behovet for hjemmehjælp blev betydeligt 
lavere i 2010 for igen i 2011 at blive mere omfattende. Årsagerne var: I 2010 fik kunden ondt i 
leddene. I 2011 blev kundens medicinering ændret. Som følge af medicinændringen fik kunden 
det meget værre, og behovet for hjemmehjælp steg.
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Trin 4  
Proces - Værdiskabelse og spild
Arbejdsprocesserne for forskellige centrale funktioner inden for hjemmehjælpen 
blev kortlagt fra start til slut. Processerne begyndte altid med en værdiskabende 
efterspørgsel, dvs. at en kunde tog den første kontakt, og sluttede med at 
personalet gik til kunden og udførte arbejdet. De hyppigste problemstillinger fra 
kunderne var:

1. Jeg har ingen hjælp, men har brug for hjælp.

2. Jeg har hjælp, men har brug for mere eller mindre hjælp, dvs. har 
behov for en ændring.

Metode – hvad vi gjorde
For at få forståelse for, hvordan relevante arbejdsprocesser fungerede for 
hjemmehjælpen, konstruerede man billeder - proceskort - over hver proces. Hvert 
trin i processen blev illustreret med en firkant. For at få rede på, hvor mange af 
sagerne der gik videre fra de forskellige steder afholdt man interviews med dem, 
der arbejdede med de forskellige funktioner, som er illustreret i felterne. Samtlige 
interviewpersoner fik de samme spørgsmål:

1. Hvad er det første, du gør?

2. Går det altid godt?

3. Hvad gør du så?

Hvis svaret er "nej" på spørgsmål 2, måtte interviewpersonerne skønne, hvor 
ofte det ikke gik godt. Hver aktivitet blev dokumenteret på en post-it-lap, for at 
processen kunne blive så detaljeret som muligt.

Lapperne blev sat op på et stort proceskort eller en plakat på væggen for at give et 
billede af processen. For at validere resultatet og undgå misforståelser om, hvad 
der egentlig skete i processen, blev proceskortene fremlagt for de interviewede 
igen. Efter at de interviewede havde set på kortet over deres egen proces, skulle 
de besvare spørgsmålet: ”Var det sådan, du mente?” Efter gennemgangen foretog 
man eventuelt korrektioner.

Det værdiskabende arbejde blev identificeret på den måde, at hvert trin i den 
pågældende proces blev betragtet ud fra et kundeperspektiv. Hvad er man 
som kunde villig til at betale for af alle de aktiviteter, der sker i de forskellige 
processer? De aktiviteter, der ikke ansås at have nogen værdi for kunden, blev 
klassificeret som spild. Derefter blev alt spild analyseret og kategoriseret.
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Resultat - hvad vi lærte
Processerne i 9 funktioner blev kortlagt:

• Afgiftsenhed
• Sagsbehandlingsenhed
• Områdeschef
• Madbestilling
• Dagsplanlægning (TES)
• Ressource og planlægning (ROP)
• Primærpleje, sundheds- og sygepleje (HSL)
• Hjælp i hjemmet
• Skemaplanlægning

Ved kortlægningen kom det frem, at der i hver proces (eller hver funktion) udføres 
virkelig meget arbejde, inden kunden får sin hjælp. Bilag 1-3 viser proceskortene 
for hjælp i hjemmet (Bilag 1), sagsbehandlingen (Bilag 2) og HSL (Bilag 3). 
Flows i de øvrige processer var af lignende omfang.

Kortlægningen af hver funktion, hvor resultaterne bliver præsenteret på det samme 
billede, betød at helheden blev synlig for hele personalet. Helheden havde tidligere 
været utydelig på grund af funktionsinddelingen.

Værdiskabende arbejde
Arbejdet i de forskellige processer blev klassificeret ud fra de tidligere nævnte 
definitioner for værdiskabende og ikke-værdiskabende. Værdiskabende arbejde 
var det, der var relateret til formålet, dvs. det, der var vigtigt for kunderne. 
Ved analyse af processernes mange aktiviteter var det kun følgende 3, der blev 
identificeret som værdiskabende arbejde:

• Vi forstår kundens behov
• Vi træffer beslutning om hjælp og støtte
• Vi udfører arbejdet

Ikke-værdiskabende arbejde = spild
Det, der ikke var værdiskabende arbejde, blev betragtet som spild, fordi det 
ikke havde nogen værdi for kunden og ikke opfyldte nogen funktion for at opnå 
formålet1.

Der blev identificeret syv forskellige typer spild:

• Vi udfører meget dobbeltarbejde
• Vi overfører information manuelt til forskellige systemer og mellem 

systemer

1 ”Giv mig den støtte, jeg har brug for, så jeg kan klare mig selv og opnå god livskvalitet”
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• Mange forskellige personer kontakter kunden, inden hjælpen eller 
støtten kommer i gang

• Vi bruger virkelig meget tid på at definere tid, og det har resulteret i syv 
forskellige tider

• Vi bruger mange vikarer
• Vi giver ufuldstændig information til hinanden og til kunderne
• Vi har mange overdragelser (for eksempel når nogen overtager et 

arbejde, der er påbegyndt, og når nogen træffer beslutninger om 
arbejde, der skal udføres af nogle andre osv.) inden for den samme sag

Funktionsinddelingen har blandt andet medført, at flere funktioner gør omtrent 
det samme, der er relevant inden for den pågældende funktion, men ud fra et 
helhedssyn kan visse momenter klassificeres som spild. Et andet eksempel er 
information og overdragelse, der stiger i takt med antallet af funktioner. De mange 
måder at definere tid på syldes, at hver funktion definerer tiden ud fra sin egen 
opgave.

Konsekvenser for kunderne
Spildet gav flere konsekvenser for kunden. Idet man flere gange stillede sig 
spørgsmålet ”Hvilke konsekvenser har dette spild for kunden”, blev det også 
tydeligt, hvilke negative virkninger spildet havde på kvaliteten af det udførte 
arbejde.

Konsekvenser for kunden

• Skal gentage den samme 
information, når der kommer 
forskellige personer

• Information, som kunden giver, 
kan forsvinde, og man forstår ikke 
kunden

• Kunden bliver utilfreds • Personalet giver ikke den rette 
hjælp

• Kunden bliver forvirret • Personalet overdrager forskellige 
oplysninger og gør noget forskelligt

• Kunden får ikke den sociale 
omsorg, der også er vigtig

• Personalet bliver stresset, glemmer 
ting og fokuserer på at udføre 
indsatsen

• Kunden føler sig utryg på grund af 
dårlig personalekontinuitet

• Det tager længere tid at udføre 
hjælpen
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Trin 5  
Systembegrænsninger
De forskellige typer spild, der blev identificeret i Trin 4, udgjorde grundlaget for 
arbejdet i Trin 5. Opgaven i Trin 5 var at identificere, hvilke begrænsninger der var 
i det nuværende organisationssystem og dermed var til hinder for, at man kunne 
udføre arbejdet i overensstemmelse med formålet for afdelingen.

Systembegrænsninger er eksempler på forhold, der påvirker arbejdet i processerne. 
For eksempel organisationsstruktur og arbejdsorganisation, mål, planer, målinger, 
opfølgning, økonomisystem, IT-system, normer og vurderinger. Disse forhold kan 
enten støtte eller vanskeliggøre arbejdet i processen. Hvis forholdene besværliggør 
arbejdet, kaldes de systembegrænsninger.

Metode – hvad vi gjorde
Indledningsvis blev de forskellige former for spild tegnet op på en stort 
vægpapirstykke. Derefter anvendtes et værktøj, som arbejdsgruppen kaldte ”5 
gange hvorfor?”, hvilket betød, at man til hver identificeret form for spild stillede 
spørgsmålet ”Hvorfor? ”. Når spørgsmålet var besvaret, stillede man det igen, til 
man fik et nyt svar. Spørgsmålet ”Hvorfor?” blev stillet lige så mange gange, det 
var nødvendigt, til der var et nyt svar og den egentlige årsag til spildet kom frem. 
Den grundlæggende årsag til spildet blev klassificeret som en systembegrænsning.

De konsekvenser, spildet havde for kunderne, blev illustreret med skitsering af 
flowskemaet. De viste, hvordan de forskellige former for spild var knyttet til 
systembegrænsningerne. En del af de forekommende begrænsninger var fælles 
for flere former for spild. Endelig konkluderede man omkring spild, hvordan det 
opstod, hvorfor det forekom og hvad det førte til.

Resultat - hvad vi lærte
Ved at identificere grundårsagerne til spildet gjorde vi systembegrænsningerne 
tydelige.

Da spørgsmålet ”Hvorfor?” blev stillet til de forskellige svar, blev det mere 
tydeligt, hvilke konsekvenser spildet havde for kunderne. For at opfylde formålet 
skal man kun udføre det værdiskabende, men det viste sig, at der også blev udført 
meget arbejde, som man kunne betragte som spild.

En systembegrænsning, der opstod gentagne gange som grundårsag til det 
allermeste spild, var at organisationen, inden for hver specialistfunktion, stræbte 
efter at have lavere enhedsomkostninger og at holde budgettet.
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De systembegrænsninger der blev identificeret, var:

• Vi søger lavere enhedsomkostninger for at holde budgettet
• Ledelsen vil have kontrol med arbejdet (ifølge den traditionelle 

styringsfilosofi)
• Lovene kan tolkes forskelligt
• Tilsyn og revision (holde de ansatte ansvarlige, ”syndebuktanken”)
• Arbejdet er organiseret i funktioner, hvor hver enkelt udfører sin del af 

processen
• Ressourcer planlægges og fordeles ved hjælp af skabelontider

Ved at identificere systembegrænsningerne kom vi frem til, at organisationen blev 
ledet ud fra en traditionel tankegang (se Figur 3). En traditionel tænkemåde som 
grundlag for, hvordan man leder og organiserer arbejdet, medfører forskellige 
former for spild. Ressourcerne var optimeret ud fra fokus på omkostningerne 
i stedet for på formålet med afdelingen og det, der er vigtigt for kunderne. 
Konsekvensen blev, at organisationen brugte en stor del af arbejdestiden på at 
håndtere ting, der ikke var relateret til formålet og dermed ikke var værdiskabende 
for kunderne.

Nedenfor følger tre eksempler på flowskemaer, der blev udarbejdet med 
udgangspunkt i identificeret spild (Figur 15-17). Hvert skema går ud fra 
et identificeret spild (orange felt), og derefter synliggøres de forskellige 
arbejdsmomenter, der udføres inden for rammen for spildet. De forskellige 
aktiviteter, der er vist i figurerne, repræsenterer svaret på spørgsmålet ”Hvorfor?” 
(se metodebeskrivelsen). I de røde felter vises det, der blev udpeget som den 
endelige årsag til det pågældende spild, det vil sige systembegrænsningerne.

Hvorfor bruger vi så meget tid på at definere tid?

Vi bruger virkelig 
meget tid på at definere 
tid, hvilket resulterer i 7 
tider

Vi specificerer hjælp, 
støtte og indsatser i 
skabelontider

Så vi har kontrol over, 
hvor meget tid vi 
bruger til indsatser

Vi søger lavere 
enhedsomkostninger 
og vil holde 
budgettet

Figur 15. Svarene på spørgsmålet ”Hvorfor?” koblet til spildet; ”Vi bruger virkelig meget tid på at 
definere tid, hvilket resulterer i 7 forskellige tider”.
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Hvorfor kontakter mange forskellige personer kunden, inden 
hjælpen eller støtten kommer i gang?

Vi har mange 
overdragelser 
inden for den 
samme sag

Søger 
opgaver, 
der passer 
til "min" 
funktion

Vi 
kontrollerer, at 
oplysningerne 
er korrekte

Vi har delt 
arbejdet op i en 
række forskellige 
arbejdsopgaver, 
roller og ansvar

Vi antar, at hvis den 
ansatte kun arbejder 
med én type opgave i en 
funktion, så bliver det 
bedre, billigere og 
sikrere

Vi specificerer 
hjælp, støtte 
og indsatser i 
skabelontider

Vi har 
kontrol over, 
hvor meget 
tid vi bruger 
til indsatser

Vi søger 
lavere 
enhedsom-
kostninger, 
holde 
budgettet

Vi søger lavere 
enhedsomkostninger, 
holde budgettet

Tolke og 
følge loven

Så vi kan lave 
revision og 
holde de ansatte 
ansvarlige for det 
arbejde, de gør

Vi har delt 
arbejdet op i en 
række forskellige 
arbejdsopgaver, 
roller og ansvar 
(se mere 
nedenfor)

Mange 
forskellige 
personer 
kontakter kunden, 
inden hjælpen/
støtten kommer 
i gang

Vi har delt arbejdet op 
i en række forskellige 
arbejdsopgaver, roller og 
ansvar (se mere nedenfor)

Figur 16. Svarene på spørgsmålet ”Hvorfor?”, koblet til spildet; ”Mange forskellige personer 
kontakter kunden, inden hjælpen eller støtten kommer i gang”.

Hvorfor udfører vi så meget dobbeltarbejde?

Så vi har styr på 
statistikken

Ledelsen har 
kontrol med 
arbejdet

Vi udfører meget 
dobbeltarbejde

Vi træffer 
forskellige 
beslutninger for 
samme kunde

Vi specificerer 
hjælp og støtte i 
skabelonindsatser

Så vi har kontrol 
over, hvor meget 
tid vi bruger til 
indsatser

Vi søger lavere 
enhedsom-
kostninger, holde 
budgettet

Figur 17. Svarene på spørgsmålet ”Hvorfor?”, koblet til spildet; ”Vi udfører meget dobbeltarbejde”.
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Trin 6  
Tankegang
Konklusionen fra Trin 5 indikerede, at hjemmehjælpen blev organiseret ud fra en 
traditionel tankegang, hvor organisationens behov gik forud for kundens behov. 
For at vi kan levere i overensstemmelse med formålet og minimere spild er vi nødt 
til at tænke på en ny måde.

Metode – hvad vi gjorde
Al information og viden, der kom frem i Check-fasen, blev analyseret ud fra et 
helhedsperspektiv. Et billede over det nuværende system blev skabt (Figur 18).

Formålet blev skrevet op på en vægplakat (fra Trin 1). Formålet symboliserede 
en forespørgsel fra en kunde. Derefter blev de funktioner, der indgår i 
hjemmehjælpsprocessen, tegnet op (fra Trin 4). Derefter blev billedet udfyldt med 
det, som kunderne syntes var vigtigt (fra Trin 2). Data og mål (fra Trin 3) samt 
systembegrænsningerne (fra Trin 5) blev tilføjet. Kundesagens vej gennem de 
forskellige funktioner blev tegnet ind, og et billede af det nuværende system var 
skabt. Billedet gjorde, at hele processen blev synlig fra det øjeblik hvor kunden 
ansøger om hjælp og til hjælpen er udført.

Billedtekst til Figur 18, næste side.

Figur 18. Dette systembillede er en sammenfatning af det, der sker i organisationen, fra en kunde 
ansøger om hjælp, til hjælpen er udført. De flows, der ses i billedet, beskriver sagens gang mellem 
forskellige enheder og funktioner.
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Resultat - hvad vi lærte
Systembilledet (Figur 18) viste, at fra kunden udtrykte behov for hjælp, til 
hjælpen blev iværksat, skete der en omfattende proces, der involverede mange 
forskellige funktioner. Måden at organisere afdelingen på gik ud fra en traditionel 
tankegang, en ledelsesfilosofi, hvis grundlæggende ide var, at styring var lig med 
kontrol. Fokus har i første omgang handlet om organisationens behov for kontrol 
i stedet for fokus på kundernes efterspørgsel og det, der er vigtigt for dem, (den 
værdiskabende proces).

Intentionerne har været at effektivisere ved hjælp af funktionsinddeling, kontrol 
af budget og medarbejdere, styring gennem standardisering osv. Dette kan i 
stedet føre til øgede omkostninger, og det gør det vanskeligere for personalet at 
møde kunderne på den bedste måde ved for eksempel af håndtere variation. En 
individuel tilpasning derimod øger forudsætningerne for god kvalitet, som skabes 
i det direkte møde mellem kunde og personale.

Med det nuværende tankesæt er der skabt systembegrænsninger, der har ført 
til spild og ikke-værdiskabende efterspørgsel, som hver dag håndteres i alle de 
funktioner, der er involveret i hjemmeplejeprocessen (Figur 19).

Tankegangen bestemmer præstationen
Ledelsens tankegang

System

Præstation
Service/hjælp 

Arbejdsglæde

Omkostninger

Figur 19. Årsager til ”problemer” (variation) beror for 5 procents vedkommende på 
medarbejderne 95 % på systemet” (Seddon, 2010).
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Sammenfatning af resultater, Trin 1 – 6 (Check-fasen)

1. Hvad er formålet - set ud fra kundens perspektiv
Formålet formuleredes således: ”Giv mig den støtte, jeg har brug for, så jeg 
kan klare mig selv og opnå god livskvalitet”.

2. Efterspørgsel - type og frekvens, hvad er vigtigt?
Gennem interviews hentes viden om hvad der er vigtigt for kunderne:

• Høj kontinuitet
• At indgå i en social sammenhæng
• At blive imødekommet med respekt
• At vide hvad støtten koster
• At få information om for eksempel ændringer i personalets tider 

for besøg, nyt personale osv.
• At få en tryghedsalarm, hvis der er behov for det

Gennem medlytning blev det undersøgt, hvad der var så vigtigt for 
kunderne, at de faktisk ringede til organisationen. Omkring halvdelen af 
samtalerne handlede om værdiskabende efterspørgsel, nemlig efter det, 
der havde relation til formålet. De resterende, ca. 50 %, berørte ikke-
værdiskabende efterspørgsel, altså at organisationen havde gjort noget, der 
ikke var korrekt, eller de havde slet ikke gjort noget, set ud fra kundens 
perspektiv.

3. Evner – kompetencer
Da organisationens evne til at levere i overensstemmelse med formålet 
således blev undersøgt, viste det sig, at organisationens eksisterende system 
manglede et mål på det, der var vigtigt for kunden. Hvis man manuelt 
sammenholdt data fra forskellige systemer, kunne man dog finde frem til 
informationen.

Den information, man fandt frem til, var blandt andet:

• Organisationen var dårlig til at levere det, der var vigtigt for 
kunden

• Mange forskellige personer besøgte kunden. Gennemsnitskunden 
får besøg af 26 forskellige personer hver måned.

• Der fandtes 7 forskellige modeller for tidsberegning. Ingen af dem 
viste den virkelig tid, som personalet tilbragte hos kunden.
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4. Proces - Værdiskabelse og spild
Helheden blev synliggjort, idet arbejdsprocessen i forskellige funktioner 
blev kortlagt og visualiseret. Ved kortlægningen kom det frem, at der i hver 
proces udføres virkelig meget arbejde, inden kunden får sin hjælp.

Ved analyse af processernes mange aktiviteter var det kun følgende 3, der 
blev identificeret som værdiskabende arbejde:

• Vi forstår kundens behov
• Vi træffer beslutning om hjælp og støtte
• Vi udfører arbejdet

Det, der ikke var værdiskabende arbejde, blev betragtet som spild, fordi 
det ikke havde nogen værdi for kunden og dermed ikke opfyldte nogen 
funktion for at opnå formålet. Der blev identificeret syv forskellige typer 
spild:

• Vi udfører meget dobbeltarbejde
• Vi overfører information manuelt til forskellige systemer og 

mellem systemer
• Mange forskellige personer kontakter kunden, inden hjælpen eller 

støtten kommer i gang
• Vi bruger virkelig meget tid på at definere tid, og det har resulteret 

i syv forskellige tider
• Vi bruger mange vikarer
• Vi giver ufuldstændig information til hinanden og til kunderne
• Vi har mange overdragelser (for eksempel når nogen overtager et 

arbejde, der er påbegyndt, og når nogen træffer beslutninger om 
arbejde, der skal udføres af nogle andre osv.) inden for den samme 
sag

5. Systembegrænsninger
Ve d  a t  i d e n t i f i c e r e  g r u n d å r s a g e r n e  t i l  s p i l d e t  g j o r d e  v i 
systembegrænsningerne tydelige. En systembegrænsning, der kom 
igen mange gange, var: ”Organisationen stræbte efter at have lavere 
enhedsomkostninger (pr. specialistfunktion) og at holde budgettet.”

De øvrige systembegrænsninger der blev identificeret, var:

• Ledelsen vil have kontrol med arbejdet (ifølge den traditionelle 
styringsfilosofi)

• Lovene kan tolkes forskelligt
• T i l s y n  o g  r e v i s i o n  ( h o l d e  d e  a n s a t t e  a n s v a r l i g e , 

”syndebuktankegang”)
• Vi har organiseret arbejdet i funktioner (hvor hver enkelt udfører 

sin del af processen)
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• Vi planlægger og fordeler ressourcer ved hjælp af skabelontider

Vi fandt ud af, at organisationen blev ledet ud fra en traditionel tankegang. 
Ressourcerne var optimeret ud fra fokus på omkostningerne i stedet 
for på formålet med organisationen og det, der er vigtigt for kunderne. 
Konsekvensen blev, at organisationen brugte en stor del af arbejdestiden 
på at håndtere ting, der ikke var relateret til formålet og dermed ikke var 
værdiskabende for kunderne.

6. Tankegang
Al den information og viden, der er kommet frem under Check-
fasen, bruges til at skabe et helhedsbillede af det nuværende system. 
Systembilledet (Figur 18) viste, at fra kunden udtrykte behov for hjælp, 
til hjælpen blev iværksat, skete der en omfattende proces, der involverede 
mange forskellige funktioner.

Funktionsinddelingen har blandt andet medført, at flere funktioner gør 
omtrent det samme, der er relevant inden for den pågældende funktion, 
men ud fra et helhedssyn kan visse momenter klassificeres som spild.

Vi fandt frem til, at hjemmehjælpens organisering synes at gå ud fra en 
traditionel tankegang, hvor organisationens behov går forud for kundens 
behov. Dette har skabt systembegrænsninger, der har medført spild og ikke-
værdiskabende efterspørgsel. For at vi kan levere i overensstemmelse med 
formålet og minimere spild er vi nødt til at tænke på en ny måde!
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Diskussion
Resultatet af Check-fasen i Skönsmons hjemmehjælp viste, at måden at organisere 
og styre afdelingen på gik ud fra en traditionel tankegang.

Vi ved, hvad vi er nødt til at gøre, for at give kunderne den 
støtte, de har brug for!

• Vi skal ændre vores tankegang!

• Vi skal ændre vores måde at organisere på, men først skal vi have styr på 
fakta!

• Vi er nødt til at se organisationen som et system!

• Vi skal ændre vores arbejdsmåde!

Traditionel tankegang bygger på en logik fra produktionsindustrien, hvor kunden 
ikke indebærer variation, og hvor stykprisomkostninger er af central betydning. 
Med traditionel tankegang menes også, at man får et internt fokus på afdelingen, 
det vil sige, at man betragter den indefra og ud. Arbejdet er opdelt i funktioner, 
hvor hver funktion udfører sit arbejde i sit eget ”silo”. Tjenesternes og servicens 
udformning bestemmes i højere grad af, hvordan afdelingen er organiseret, end af 
kundernes behov.

Styringen handler ofte om kontrol, der sker på funktionsniveau (aktiviteter og 
medarbejdere) i stedet for på helhedsniveau. Denne ”fragmentering” af afdelingen 
og det faktum, at planlægning og beslutning er adskilt fra selve arbejdet, gør det 
svært for medarbejderne at møde kunderne på den bedste måde.

Traditionel tankegang tager ikke hensyn til, at variationen er stor i tjeneste- og 
serviceproduktion, eftersom tjenesten skabes i samme øjeblik, man møder kunden. 
Her følger et eksempel:

”En 85 årig kvinde fortalte, at hun selv ville gøre de ting, som hun kunne klare 
de dage hun var i stand til det. Hun mente for eksempel, at det ville være godt, 
hvis hun selv lavede sin mad for at undgå blot at "sidde". Kvinden oplevede, 
at hun ved at lave sin mad, når hun var i stand til det, lettede arbejdet for 
hjemmehjælpspersonalet, der var så stresset.

Eftersom hendes bevilgede indsats var, at hun skulle have hjælp til at lave mad, fik 
hun efter et stykke tid et telefonopkald, hvor hun fik at vide, at hendes hjælp blev 
frataget hende, fordi hun indimellem lavede sin mad selv. Hun fortalte, at hun blev 
ked af det. Hun følte, at man havde sladret om hende, og at hun havde gjort noget 
forkert ved selv at lave sin mad, når hun var i stand til det. Af frygt for ikke at få 
tildelt hjælp lod hun derefter altid hjemmehjælpen lave maden. Kvinden oplevede 
fratagelsen som uværdig”.
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Personalet kan ikke bebrejdes denne hændelse, fordi de arbejder ud fra bevilgede 
indsatser og skal rapportere, om det vurderede behov ændres

Grundårsagen skal findes i den traditionelle tankegang, hvor styringen sker på 
aktivitetsniveau. Det medfører den risiko, at personalet har fokus på at levere den 
bevilgede indsats i stedet for at variere arbejdsmåden efter behovet. I dette tilfælde 
betød den traditionelle tankegang, at man mistede fokus på formålet og det, der 
var vigtigt ud fra kundens behov.

Eksemplet viser, hvordan den traditionelle tankegang gør det umuligt at arbejde 
ud fra de principper, der findes for god pleje og god ældreomsorg. Handlingen 
i eksemplet går ikke alene stik imod nationale demensretningslinjer, men den er 
også imod vigtige dele af ældreomsorgen, for eksempel at have en rehabiliterende 
indstilling, at fremme aktiv aldring og at have en salutogenetisk synsvinkel.

”I en organisation, hvor chefer og medarbejdere er alt for stærkt opgaveorienterede, 
risikerer man at miste fokus på imødekommenhed, åbenhed og relationer mellem 
mennesker, der jo er kernen i omsorgs og plejearbejde” (Blennberger & Johansson, 
2011 fra Värdigt liv och välbefinnande).

Opdeling af arbejdet i funktioner med overvejende standardiserede arbejdsmetoder 
inden for hver funktion gør det vanskeligt for medarbejderne at variere deres 
arbejdsmåder. Da god kvalitet i høj grad er en individuel oplevelse i nuet, er 
individuel tilpasning af arbejdsmetoderne en forudsætning for at opnå denne 
(Blennberger & Johansson, 2011).

Udover dårlig kvalitet i servicen i eksemplet med den 85-årige kvinde får det 
også andre konsekvenser, når "systemet" ikke opmuntrer kunden til at gøre det, 
vedkommende kan og vil, når helbredet tillader det.

”Motivationen til selv at klare hverdagens gøremål aftager hurtigt, hvilket direkte 
påvirker kundens identitet, funktion, selvstændighed og helbred.” (Andersson, 
2006)

Det gamle system kan ikke måle, om vi opfylder kundernes 
behov

Det viste sig, at der i organisationens eksisterende system ikke fandtes nogen 
information om eller mål på det, der var vigtigt for kunden. Trods 15 forskellige 
IT-systemer, der skulle forenkle det for afdelingen, kunne ingen af dem skaffe den 
information, der var nødvendig, for at man kunne få disse mål. IT-systemernes 
design var koblet op på funktionsinddelingen, og de var således ikke tilpasset til at 
levere mål ud fra et helhedsperspektiv.
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Ledelsen havde et internt fokus med kontrol af aktiviteter og økonomi på 
funktionsniveau, men det var på bekostning af det, der var vigtigt for kunderne.

Begrænset antal personer = høj kontinuitet = tryghed!

Høj personalekontinuitet, det at der ikke var så mange forskellige mennesker, der 
kom på besøg, var ifølge undersøgelsen en af de faktorer, kunderne syntes var 
vigtigst, når det gjaldt hjemmehjælpen.

En hjemmehjælpskunde fik i gennemsnit hjælp af 26 forskellige personer pr. 
måned. En del kunder blev besøgt af så mange som 58 forskellige personer i 
løbet af en måned. Den dårlige kontinuitet kan kobles sammen med en traditionel 
tankegang, hvor ressourceeffektivitet prioriteres højere end floweffektivitet. Når 
man skemalægger personalet så ressourceeffektivt som muligt, bliver resultatet 
ofte, at kunden får hjælp og støtte fra et stort antal personer.

En dårlig kontinuitet skaber utryghed for kunden. En vigtig del af en kundes 
velbefindende er en følelse af tryghed. Det forudsætter blandt andet en høj 
kontinuitet og pålidelighed i den måde, omsorgen udføres på. Følelsen af tryghed 
påvirkes naturligvis i høj grad også af, hvordan kunden imødekommes,  og hvor 
mange forskellige medarbejdere en kunde skal møde (Blennberger & Johansson, 
2011).

Vi fik styr på, hvad vores kunder efterspørger

Viden om værdiskabende efterspørgsel (det der er vigtigt for kunden) og ikke-
værdiskabende efterspørgsel (det som organisationen ud fra kundens perspektiv 
ikke har gjort rigtigt eller slet ikke har gjort), bør udgøre basis for, hvordan 
arbejdet organiseres. Den viden havde vi ikke, men vi fik informationen gennem 
medlytning og interviews.

Der er også arbejdsopgaver, der ikke er direkte værdiskabende for kunderne, men 
som alligevel skal udføres. Eksempler på sådanne arbejdsopgaver er bestemt 
administration, skemalægning og mødedeltagelse.

Ved medlytning, når kunderne ringede til organisationen, viste det sig at omtrent 
halvdelen var ikke-værdiskabende efterspørgsel. Årsagen var sandsynligvis, 
at organisationen ikke havde mulighed for at håndtere efterspørgslen på de 
tidspunkter, hvor den opstod, idet processerne i en kundesag var adskilte og 
specialiserede. Dette gav komplicerede flows og skabte en del spild, der gjorde det 
vanskeligt at opnå formålet ud fra kundens perspektiv.

Vi er nødt til at vide, hvilke krav kunderne stiller til systemet og hvor hyppige de 
er. Vi er nødt til at forudse de virkelige behov. Med disse oplysninger kan vi skabe 
en organisation, der så vidt det er muligt tilgodeser kundernes behov.
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”Princippet er at udforme arbejdet efter kundernes efterspørgsel. Hvis det arbejde 
der udføres, er det arbejde, der kræves for at iværksætte kundernes efterspørgsel 
og kun dem, vil systemet være ”lean” eller ressourceøkonomisk. Der vil ikke blive 
udført noget arbejde, der ikke er nødvendigt, og der vil ikke længere findes spild i 
arbejdsflowene”. (Seddon 2010)

Styre ved at kontrollere de enkelte dele eller ved at se 
helheden?

I den traditionelle tankegang handler styring for en stor dels vedkommende om 
kontrol, og om at det er medarbejderne og medarbejdernes arbejde, der skal 
kontrolleres. Organisationen er funktionsinddelt med specialiserede enheder. 
Den traditionelle tankegang har stærke koblinger til økonomistyring og har sin 
oprindelse i industrien.

I dag er der mange afdelinger, der stadig ledes ud fra denne tankegang. En 
konsekvens af dette er, at planlægningen bliver adskilt fra det praktiske arbejde 
og forbeholdt ledelsen, der styrer arbejdsmåder, beslutninger med mere gennem 
fastlagte regler og rutiner. Forandringer i lederskabet, for eksempel lederen som 
coach, lindrer blot symptomerne, men indebærer ikke nogen løsning. Denne 
ledelsesfilosofi leder ifølge kritikerne til en fejlagtig styrelogik og dermed til en 
arbejdsmåde, der ikke er optimalt effektiv (Stigendal, 2010).

Inden for fremstillingsindustrien gentages ofte det samme arbejdsmoment, når 
man udfører en vis opgave. Men inden for hjemmehjælpen indeholder hvert møde 
med kunden nye forudsætninger, og man kan ikke udføre (producere) sin opgave 
på samme måde hver gang.

Med et systemsyn på styring er udgangspunktet helhedssyn. Dermed er det flowet, 
der skal styres, det vil sige organisationens hovedprocesser og ikke de enkelte 
funktioner hver for sig. Styringen går ud på at få et så fejlfrit flow som muligt og 
øge værdiskabelsen i flowet (Figur 20).
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Figur 20. Systemmodel af en virksomhed. (Fra ”Effektiv styrning”, Lars Stigendal 2010).

Chefens rolle forandres fra ressourcestyring til styring af afdelingens 
hovedprocesser. Ledelsens rolle bliver altså at påvirke systemet i stedet for at styre 
mennesker.

Da det er ledelsen, der har ansvaret for helheden, skal den være rede til at se 
organisationen som et system.

For at opnå virkelige forbedringer skal vi ændre vores tankegang fra traditionel 
tankegang til systemtænkning. En tankegang, hvor kundens perspektiv er 
udgangspunkt for, hvordan arbejdet organiseres og hvordan afdelingen styres/
følges op. Det er også nødvendigt, at vi flytter vores fokus fra funktionerne 
til helheden og fra resultaterne til processen, dvs. det flow, der skaber en god 
præstation ud fra formålet med organisationen.
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Bilag 1. Proceskort over en sags vej, Hjælp i hjemmet.

Formålet med billedet er at vise processens omfang, og ikke at man nødvendigvis behøver at læse, hvad der 
står på lapperne.
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Bilag 2.
Proceskort over en sags vej, Sagsbehandlingen.

Formålet med billedet er at vise processens omfang, og ikke at man nødvendigvis behøver at læse, hvad der 
står på lapperne.
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Bilag 3. Proceskort over en sags vej, HSL.

Formålet med billedet er at vise processens omfang, og ikke at man nødvendigvis behøver at læse, hvad der 
står på lapperne.
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Hjemmehjælp
- Hvad er vigtigt for kunden?

En hjemmehjælpsgruppe har undersøgt sin afdeling og dens evne til 
at levere ud fra den antagelse, at formålet med hjemmehjælpen er at 
give kunderne den støtte, de har brug for, for at klare sig selv og opnå 
livskvalitet. Undersøgelsen viste, at hjemmehjælpsorganisationen ikke var 
særlig god til at levere det, som kunderne anså for at være vigtigt. I stedet 
for at gå ud fra det, der var vigtigt for kunderne, stod organisationens 
behov ofte i centrum, hvilket førte til ringe kvalitet.

Kunderne mente, at kontinuitet, det at det er de samme personer, der 
kommer hjem til dem, var meget vigtig. I gennemsnit blev hver kunde 
besøgt af 26 personer hver måned. Den kunde, der havde den ringeste 
kontinuitet, fik hjælp af 58 forskellige personer. I rapporten fremlagde 
man fakta om hjemmehjælpens leveringsevne, en kortlægning af det, der 
forsåsagede den ringe service, samt ideer til forbedring.
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