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Forord
Med et succesrigt forebyggende arbejde og en rehabiliterende arbejdsmetode 
kan flere mennesker bevare deres selvstændighed og deres uafhængighed. Det 
er det bedste for den enkelte, men også for kommunens budget. Traditionel 
budgetstyring fokuserer ikke på at reducere den indgående strøm af mennesker 
med behov og heller ikke på at hjælpe mennesker med at nedbringe deres behov 
for hjælp. Ved at trække ressourcer tilbage mindsker man blot menneskers ret til at 
få deres behov tilgodeset, uden at organisationens kapacitet er blevet udfordret og 
trimmet.

Arbejdet i Skönsmons hjemmehjælpsgruppe har kørt siden foråret 2012, først som 
et eksperiment, men senere i løbet af efteråret 2012 blev arbejdsmetoden indført 
i hele hjemmehjælpsgruppen. Det er med stor interesse, vi har set resultaterne fra 
Skönsmon. I forløbet har vi lært, hvor vanskeligt det er at få arbejdet til at omfatte 
hele processen samt at omsætte det til succesrigt ledelsesarbejde og lederskab. Det 
hænger sammen med vores tænkning.

I den første rapport fra Skönsmon konstaterede vi, at inden et udviklingsarbejde 
overhovedet kan starte, så skal vi vide mere om kundens situation, hvad han eller 
hun har behov for, og hvilke forventninger der er. Når vi sammen ved, hvad der 
er normal variation, kan vi skabe et system, der ikke reagerer på usædvanlige 
foreteelser eller enkelte afvigelser. Først da begynder vi at få forudsætningerne for 
at kunne udføre en fremragende hjemmehjælp.

"Ledelsens tænkning 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 den tænkning, vi har i forhold til 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."

Sundsvall, august 2013

Torbjörn Stark, socialdirektør

Karin Holmin, chef for i Sundsvall's hjemmehjælp

Helene Ersson, enhedschef for Strategienheden
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Konklusion
En hjemmehjælpsgruppe i Sundsvall Kommune har udviklet en ny arbejdsmetode 
for bedre at kunne imødekomme kundernes behov. Efter at den nye arbejdsmetode 
blev gennemprøvet i mindre skala, blev den efterhånden implementeret i hele 
hjemmehjælpsgruppen. Efter implementeringen er der sket store forandringer. 
Kontinuiteten er forbedret, og nu kender kunder og personale hinanden. Nye mål 
er udarbejdet, så arbejdet kan følges op og forbedres. Hjemmehjælpspersonalet 
skal selv tage ansvar for helheden. De rekrutterer vikarer, planlægger arbejdet med 
dagsskemaer og personaleskemaer og har mulighed for at planlægge i tilfælde af 
ændringer, for eksempel når kunder skal køre til hospitalet eller kommer hjem 
derfra.

Udviklingsarbejdet gav desuden den indsigt, at hele organisationen skal støtte 
læring og innovationsarbejde i hjemmehjælpen, for at de nye arbejdsmetoder kan 
komme til deres fulde ret. De konklusioner, man kunne drage var, at kontrollen 
med medarbejderne og det arbejde de udfører, skal erstattes af tillid og lydhørhed. 
For at udvikle kvaliteten og påvirke omkostningerne inden for hjemmehjælpen 
bør ledelsen lytte til medarbejderne og afhjælpe de problemer i systemet, der 
hindrer medarbejderne i at levere hjemmehjælp af god kvalitet. En sædvanlig 
metode til at effektivisere hjemmehjælpen er at skære ned på personalet, hvilket 
påvirker organisationens evne til at tilgodese kundernes behov på en negativ 
måde. En forudsætning for at kunne levere hjemmehjælp med god kvalitet og god 
lønsomhed er at udgå fra viden, kundernes behov og formålet med organisationens 
arbejde.
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Forklaringer af begreber
I rapporten forekommer en række forskellige begreber. En del af begreberne kan 
have forskellige betydninger i forskellige sammenhænge. I denne rapport har 
begreberne de betydninger, der er angivet nedenfor.

Afgiftsenheden – enhed i socialforvaltningen der beregner omkostninger og 
fakturerer socialforvaltningens kunder.

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

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

Hjælp/støtte – udtrykket bruges som betegnelse for det arbejde, som 
hjemmehjælpspersonalet udfører hjemme hos kunden, og illustrerer, at det en gang 
imellem handler om at udføre de daglige gøremål for kunden og andre gange at 
støtte kunden, så denne kan udføre gøremålene selv.

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

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 service, 
hvor ordet service indikerer, at der er en kunde, eftersom det kommer fra serve, 
som igen stammer fra 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).

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

Læringsmøder – Møder hvor forskellige "nøglepersoner" regelmæssigt 
bliver indkaldt til at høre resultaterne af udviklingsarbejdet, lære metoden 
(systemtænkning ifølge Vanguard Metoden) og forstå kundens vej i systemet for at 
muliggøre en organisatorisk læring.
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Organisation – organisation eller organisationen bruges både i betydningen 
socialforvaltningens "planlægning" af organisationens arbejde og mere konkret 
det samarbejde, der foregår mellem medarbejdere i socialforvaltningen med 
udgangspunkt i fælles interesse, det vil sige formålet med socialforvaltningens 
arbejde. Ordet bruges også som subjekt, og det drejer sig da om hjemmehjælpen. 
Hvilken af disse betydninger der er tænkt på i teksten, fremgår af sammenhængen.

Pilotgruppen – Ni medarbejdere i hjemmehjælpen i Skönsmon, der gennemførte 
udviklingsarbejdet og udarbejdede den nye arbejdsmetode i begyndelsen i det 
geografiske område Kuben. Samtlige arbejdede som social- og sundhedsassistenter 
eller social- og sundhedshjælpere. De fungerede også som vejledere ved 
implementeringen af arbejdsmetoden i de to øvrige geografiske områder 
Östermalm og Skönsmon.

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

Skönsmons hjemmehjælp – er et af 18 hjemmehjælpsområder i Sundsvall 
Kommunes hjemmehjælp i eget regi. Personalet er siden maj 2012 fordelt på tre 
arbejdshold, der igangsætter besluttede hjemmehjælpsindsatser i de geografiske 
områder Kuben, Östermalm og Skönsmon. Hjemmesygepleje indgår ikke i 
hjemmehjælpens opgaver.

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

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

Kontrol diagram – et grafisk hjælpemiddel til at finde årsager til variationer 
i forskellige typer af processer, f.eks. fremstillingsprocesser, administrative 
processer, serviceprocesser 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 kontrolgrænserne, 
giver information om, at processen kan ligge uden for de normale grænser for 
processens variation.

Systembegrænsning  –  forhold  der  vanske l iggør  a rbe jde t ,  ka ldes 
systembegrænsninger, for eksempel organisationsstruktur og arbejdsorganisation, 
mål, planer, målinger, opfølgning, økonomisystem, IT-system, normer og 
vurderinger.

Vanguard Metoden – metoden er en oversættelse af lean til tjeneste- og 
servicesektoren. Gennem denne metode lærer man at forstå organisationen 
som et system udefra og ind (fra kundens perspektiv i første omgang og ikke 
organisationens) og kan da lettere definere og afhjælpe spild og kvalitetssvigt, der 
bunder i vores måde at organisere på.
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Vi – ordet 'vi' bruges, når vi, der har gennemført projektet, udtrykker vores 
erfaringer, tanker og konklusioner. Omfatter social- og sundhedsassistenter, social- 
og sundhedshjælpere og områdechefen i hjemmehjælpen i Skönsmon.

Værdiskabende – det, der ud fra kundens perspektiv er vigtigt. Den nytte kunden 
har af den hjælp eller støtte, vi giver.
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Baggrund
Det arbejde og de processer, der er beskrevet i denne rapport, er en direkte 
fortsættelse af det udviklingsarbejde, som tidligere er fremlagt i ”Hjemmehjælp 
– Hvad er vigtigt for kunden?” fra 2012 og som beskriver hvordan personalet bar 
sig ad med at udarbejde og senere indføre en ny arbejdsmetode. Vi har forsøgt at 
skrive rapporten på en sådan måde, at den kan læses separat, uden at læseren har 
forkundskaber.

I ”Hjemmehjælp – Hvad er vigtigt for kunden?” beskrives hvordan en 
hjemmehjælpsgruppe fik mulighed for at granske sin organisation og dens 
evne til at levere. Granskningen foregik ud fra den antagelse, at formålet med 
hjemmehjælpen er at give kunder den støtte de har brug for, for at kunne 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.

Ud fra de resultater, der blev præsenteret, besluttede socialforvaltningens 
ledelsesgruppe, at udviklingsarbejdet skulle fortsætte til næste fase, hvilket betød, 
at man gennem nogle måneder skulle eksperimentere med nye arbejdsmetoder 
ud fra det, der var kommet frem i pilotarbejdet. Derefter tog ledelsesgruppen 
yderligere beslutning om at lade pilotgruppen fortsætte til tredje og sidste fase, 
hvilket også indebar at implementere den nye arbejdsmetode i hele Skönsmons 
hjemmehjælpsområde. Hvis indførelsen faldt godt ud, og arbejdsmetoden ville 
vise sig at være vellykket, var det meningen, at man på længere sigt ville indføre 
den nye arbejdsmetode i samtlige hjemmehjælpsgrupper i Sundsvall Kommune.

Denne rapport beskriver det arbejde, der blev udført i anden og tredje fase.
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Indledning
”Ældreomsorgen bygger i stor udstrækning på kommunikation og relationer 
mellem mennesker, mellem brugere, pårørende og personale. I en organisation, 
hvor chefer og medarbejdere er alt for stærkt opgaveorienterede, er der stor 
risiko for, at betydningen af at være nærværende i mødet mellem mennesker går 
tabt. En servicetilpasset, tilgængelig og professionel ældreomsorg skal tydeligt 
udgå fra mødet med brugeren og de behov, der bliver synlige. Da god kvalitet i 
allerhøjeste grad er en individuel oplevelse i nuet, så øger en individuel tilpasning 
forudsætningerne for oplevelsen af god kvalitet” (Blennberger & Johansson, 
2011).

Ovenstående citat, der er hentet fra bogen ”Värdigt liv och välbefinnande, 
äldreomsorgens värdegrund och brukarinflytande i tolkning och praktik” (Værdigt 
liv og velbefindende, ældreomsorgens værdigrundlag og brugerindflydelse i 
tolkning og praksis) peger på, at en individuel tilpasning af ældreomsorgen øger 
forudsætningerne for oplevelsen af god kvalitet. For at man kan påvirke resultater 
og omkostninger, skal forbedringsarbejdet udgå fra de steder, hvor kundeværdi 
skabes, dvs. i mødet med kunden.

Ledelsens måde at tænke på er afgørende for organisationens præstation

I ovenstående citat sammenholdes konklusionen fra det udviklingsarbejde, 
der i løbet af foråret 2012 blev gennemført i hjemmehjælpen i Skönsmon, 
Sundsvall Kommune ("Hjemmehjælp – Hvad er vigtigt for kunden?” af Swan, 
Sjöström, Isaksson & Blusi, 2012). Udgangspunktet for arbejdet var, at man i sin 
tjenesteudøvelse ville gøre det rigtige og ønskede, at ledelsen skulle være med og 
styre på en måde, der ikke havde sin rod i budgettet, men i de virkelige behov. Det 
var for at undersøge, om de rette indsatser i rette tid og på den rette måde også er 
økonomisk forsvarlige.

Udviklingsarbejdet blev gennemført af en pilotgruppe bestående af ni 
social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, landstingets 
distriktssygeplejerske og en bistandssagsbehandler. Socialforvaltningens 
ledelsesgruppe sørgede for, at pilotgruppen fik forudsætninger for at gennemføre 
arbejdet. Den metode, der blev brugt til at gennemføre forandringsarbejdet i 
hjemmehjælpen i Skönsmon, var Vanguard Metoden (Seddon, 2010).

Pilotgruppen har systematisk og metodisk udarbejdet det grundlæggende formål 
med hjemmehjælpen, identificeret kundernes kvalitetskrav og identificeret 
hindringerne for, at hjemmehjælpspersonalet kan levere en fremragende 
hjemmehjælp. Ud fra et kundeperspektiv blev det fastslået, hvad der er formålet 
med organisationen, dvs. hvad er hjemmehjælpen egentlig til for? Hvorfor er den 
der? Formålet blev defineret som: ”Giv mig den støtte, jeg har brug for, så jeg kan 
klare mig selv og opnå god livskvalitet”.
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Dårlige til at levere det, som kunderne synes er vigtigt
Ud fra det, der er vigtigt for kunderne, blev det undersøgt, i hvilken udstrækning 
hjemmehjælpen havde evne til at levere. Evnen til at levere er dårlig. Det vigtigste 
krav fra kunderne var personalekontinuitet – at der ikke burde komme så mange 
forskellige personer hjem til dem. I pilotundersøgelsen blev det konstateret, 
at kunderne i gennemsnit havde besøg af 26 forskellige personer pr. måned. 
Topnoteringen var 58 forskellige personer.

For at finde frem til disse data var man nødt til at gennemgå afdelingen manuelt 
med papir, pen og regnemaskine, idet det viste sig, at der i kommunens 
eksisterende system ikke var nogen information om eller noget mål på 
kontinuiteten eller nogen af de andre faktorer, der var vigtige for kunden. Trods 15 
forskellige IT-systemer, der egentlig skulle forenkle det for organisationen, kunne 
ingen af disse vise den information, der var nødvendig for fremskaffelsen af disse 
målinger. IT-systemernes design var koblet op til funktionsopdelingen, og de var 
derfor ikke tilpasset til at levere målinger ud fra et helhedsperspektiv. Ledelsen 
havde internt fokus med kontrol af aktiviteter og økonomi på funktionsniveau på 
bekostning af det, der var vigtigt for kunderne.

Spild
For at få et helhedsperspektiv kortlagde man arbejdsprocesserne i flere 
forskellige dele af hjemmehjælpsorganisationen, blandt andet afgiftsenheden, 
sagsbehandlingsenheden, områdechef, madbestilling, dagplanlægning (TES), 
ressourcer og planlægning (ROP), primærplejens sundheds- og sygepleje (HSL), 
hjælp i hjemmet og skemaplanlægning. Ved kortlægningen kom det frem, at der 
i hver proces blev udført virkelig meget arbejde, inden kunden fik sin hjælp. Ud 
fra dette søgte man efter grundårsagen til, at man ikke evnede at levere det, som 
kunderne efterspurgte, og begrænsningerne blev identificeret.

Pilotundersøgelsen kunne dermed konstatere, at der inden for hjemmehjælpens 
organisation blev udført meget spild, det vil sige arbejde, der ikke havde nogen 
værdi for kunden og ikke udfyldte nogen funktion for at opfylde formålet med 
organisationen.

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 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 inden for den samme sag
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Spildet havde flere negative konsekvenser for kunderne. For eksempel medførte 
spildet med "vi har mange overdragelser”, at den information, som kunderne gav 
hjemmehjælpen, kunne "forsvinde på vejen". Dette førte igen til, at personalet, 
når de kom hen til kunden, ikke havde den rette information, ikke forstod kunden 
og ikke gav den rette hjælp. En ofte forekommende årsag til spildet var, at man 
stræbte efter at mindske enhedsomkostningerne og ønskede at holde budgettet.

Systemet bør ændres
En konklusion var, at ledelsens tænkning er afgørende for organisationens 
præstation. For at blive bedre til at levere det, som kunderne efterspurgte, 
skulle organisationen finde en ny måde at tænke på. En anden konklusion 
var, at det var systemet, der var problemet, og at der var behov for en anden 
tænkning som udgangspunkt for, hvordan afdelingen blev organiseret, ledet og 
fulgt op. Med udgangspunkt i logik og viden fra fremstillingsindustrien blev 
specialiseringen hos medarbejderne i hjemmehjælpen øget med det formål at 
sænke enhedsomkostningerne, hvilket man antog havde direkte forbindelse med 
totalomkostningerne. I planlægningen blev der ikke taget hensyn til kundernes 
højst individuelle behov og ønsker, og det medførte direkte ineffektivitet og spild.

Ved hjælp af en dybere viden om systemet kunne personalet konstatere, at 
hjemmehjælpens organisering syntes at udgå fra en traditionel tænkning med 
stærke koblinger til økonomistyring og med rødder i fremstillingsindustrien 
(Stigendal, 2010).

Socailforvaltningens ledelsesgruppe er med stor interesse delagtiggjort i 
resultaterne fra Skönsmon. Ud fra det resultat, der blev præsenteret af pilotgruppen 
i april 2012, besluttede ledelsesgruppen, at pilotgruppen skulle fortsætte til næste 
fase i arbejdet og i nogle måneder eksperimentere med nye arbejdsmetoder ud 
fra det, der blev påvist i pilotarbejdet. Derefter tog ledelsesgruppen yderligere 
beslutning om at lade pilotgruppen fortsætte til tredje og sidste fase, hvilket 
også indebar at implementere den nye arbejdsmetode i hele Skönsmons 
hjemmehjælpsområde. Hvis indførelsen faldt godt ud, og arbejdsmetoden ville 
vise sig at være vellykket, var det meningen, at man på længere sigt ville indføre 
den nye arbejdsmetode i samtlige hjemmehjælpsgrupper i Sundsvall Kommune.

Formål
Formålet var, at man ud fra tidligere indhøstede oplysninger og erfaringer (fra 
første fase i udviklingsarbejdet) skulle udvikle en ny arbejdsmetode og derefter 
indføre den i hele hjemmehjælpen i Skönsmon.
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Metode
Arbejdet med at udvikle en ny arbejdsmetode blev gennemført af en pilotgruppe 
i det geografiske område Kuben i Skönsmons hjemmehjælpsområde. Ialt havde 
Skönsmons hjemmehjælp ved projektets start 100 kunder og 33 personer fordelt 
på tre geografiske områder. Den geografiske opdeling var foretaget, længe inden 
udviklingsarbejdet startede, men personalet var ikke fast placeret og arbejdede 
i hele området. Optagelsesområdet bestod af tre bydele, Kuben, Östermalm og 
Skönsmon, med en stor andel af ældre i befolkningen. Alle kunderne boede i egen 
bolig, både villaer og lejligheder. Den ældste kunde var 97 år, og den yngste 53 år.

Pilotgruppen bestod af ni af hjemmehjælpens medarbejdere. Ved hjælp af 
Vanguard Metoden eksperimenterede de sig frem til en ny arbejdsmetode med 
25 kunder, der var bosat i det geografiske område Kuben. Efter at pilotgruppen 
havde prøvet arbejdsmetoden på 25 kunder i Kuben, blev alt personale delt ind 
i tre arbejdshold, der var koblet til den geografiske inddeling, som allerede var 
foretaget, inden udviklingsarbejdet startede. Arbejdsmetoden blev først indført 
i arbejdsholdet Kuben og blev derefter indført for de to øvrige arbejdshold 
Östermalm och Skönsmon.

Fremgangsmåde
For at sikre kvaliteten i et udviklingsarbejde skal det udføres ud fra en fastsat 
metodik. Den metode, man brugte til at gennemføre forandringsarbejdet i 
Skönsmons hjemmehjælp, var Vanguard Metoden (Seddon, 2010). Metoden 
indebærer, at udviklingsarbejdet sker i tre faser. Denne rapport beskriver det 
arbejde, der blev udført i anden og tredje fase. Disse to faser flyder på en vis måde 
sammen, hvilket gør, at det undertiden bliver svært at holde sig til en fast struktur. 
Det beror på, at eksperimenter indebærer, at man prøver sig frem og gør det om og 
prøver igen, hvis man ikke er tilfreds.

Grundtanken i Vanguard Metoden er, at forandring skal baseres på viden. 
Forandringsarbejdet gennemføres i tre faser, hvor indholdet i hver fase bygger på 
resultatet i den forrige (Figur 1).
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Figur 1� De tre faser i Vanguard Metoden� Faserne kaldes Check, Plan og Do�

Første fase kaldes Check. Check-fasen indeholder seks forskellige trin, der handler 
om, at man skal forstå og få viden om sin egen organisation. Udgangspunkt for 
arbejdet er at få styr på, ”hvad der sker og hvorfor”, hvilken tænkning der råder i 
den nuværende organisation og at se organisationen som et system. Det første, der 
skal gøres, er at formulere et formål med udgangspunkt set fra kundens perspektiv.

I Check-fasen formulerede pilotgruppen det, der er formålet med organisationen 
(Swan, Sjöström, Isaksson & Blusi, 2012). Formålet blev formuleret således: Giv 
mig den støtte, jeg har brug for, så jeg kan klare mig selv og opnå god livskvalitet. 
Det, der udføres i de resterende trin, skal altid vurderes i forhold til formålet og 
det, der er vigtigt for kunden set ud fra dennes perspektiv. Check-fasens seks 
forskellige trin skal give forståelse og viden om helheden og sammenhængen 
mellem delene.

Anden fase i modellen kaldes Plan. I dette trin udgår man fra viden, som man fik 
i første fase. Man eksperimenterer ved at bruge systemtænkning (Figur 2) som 
grundlag for at skabe et passende flow, nye roller og nye målinger, der støtter 
formålet. I Plan-fasen skaffer man sig viden for at tilpasse arbejdsmetoden, så den 
svarer til det formål, der er formuleret i Check-fasen.

Tredje og sidste fase kaldes Do. I denne fase skifter man gradvist den gamle 
arbejdsmetode ud og indfører den nye. Arbejdet med Plan-fasen tog ca. tre uger, 
og derefter påbegyndte man Do-fasen.

Forandring skal baseres på viden

Få viden

Indføre det nye 
system

Eksperimentere med 
nye arbejdsmetoder, 

mål og roller og ansvar
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Traditionel tænkning Systemtænkning

Perspektiv Oppefra og ned,
hierarki

Udefra og ind

Organisationens
udformning

Funktionel specialisering Efterspørgsel, værdi og flow

Beslutningstagning Adskilt fra arbejdet Integreret i arbejdet

Mål og opfølgning Budget, resultat, aktivitet,
standarder, produktivitet

Relateret til formålet,
evne og variation

Motivation Udenforliggende Iboende

Ledelsens fokus Budget og medarbejdere Handler på systemet

Holdning over for kunder Kontraktuel Hvad er vigtigt?

Holdning over for leverandør Kontraktuel Partnerskab og samarbejde

Figur 2� Sammenligning mellem traditionel tænkning og systemtænkning�

Ressourceeffektivitet kontra floweffektivitet
I Sundsvall Kommunes hjemmehjælp er arbejdet traditionelt blevet ledet 
ud fra ressourceeffektivitet. Ressourceeffektivitet er den mest almindelige 
måde at betragte effektivitet på, når man arbejder ud fra traditionel tænkning. 
Ressourceeffektivitet handler om at udnytte ressourcer så godt som muligt 
(Modig & Åhlström, 2011). For eksempel bør personale, lokaler og udstyr bruges 
så effektivt som muligt. Grundprincipperne er funktionsopdeling og at søge 
stordriftsfordele.

Ressourceeffektivitet fokuserer på, hvor meget tid hver enkelt ressource bruger 
til værdiskabende arbejde. Værdiskabelse defineres med udgangspunkt i selve 
ressourcen i en specifik tidsperiode. Et eksempel på en sådan måling kan være, 
hvor stor en del af arbejdstiden hjemmehjælpspersonalet forventes at tilbringe hos 
kunden, for at det kan blive økonomisk lønsomt. Logikken i ressourceeffektivitet 
siger, at hvis kapaciteten skal stige, kræver det flere ressourcer (Stigendahl, 2010). 
I praksis betyder det, at hvis man vil udføre mere arbejde, må man ansætte flere.

Floweffektivitet defineres som en ny form for effektivitet. Grundprincippet er, 
at man forædler de forskellige aktiviteter, der udføres, for at tilgodese kundens 
behov (Modig & Åhlström, 2011). Floweffektivitet fokuserer på, hvor effektivt 
kundens behov opfyldes. Logikken i floweffektivitet siger, at en bedre måde 
at øge kapaciteten på er at reducere og eliminere ikke-værdiskabende arbejde 
(Stigendahl, 2010). I dette tilfælde er kapaciteten medarbejdernes kompetence i 
at løse forekommende opgaver, f.eks. evnen til at udføre godt rengøringsarbejde, 
lave gode forbindinger, købe de rette varer i butikker, lytte til og forstå kundens 
behov og hurtigt vælge den rette måde at opfylde behovet på.
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Stræben efter ressourceeffektivitet handler om at udnytte ressourcerne så godt som 
muligt, mens floweffektivitet handler om at tilgodese kundernes behov effektivt. 
Da både lønsomhed og kvalitet er af største værdi for en organisation, er begge 
effektivitetsformer lige vigtige.

Udviklingsarbejdet i hjemmehjælpen i Skönsmon udgik fra systemtænkning med 
hovedfokus på floweffektivitet, der senere blev kombineret med fokus på at øge 
ressourceeffektiviteten.

Organisatorisk læring
Udover metoden er læring på individ-, gruppe- og organisationsniveau en 
forudsætning for, at resultaterne i udviklingsarbejdet i hjemmehjælpen i Skönsmon 
kan blive holdbare på lang sigt og efterhånden kan blive implementeret i flere 
organisationer.

Organisatorisk læring sker gennem gensidig påvirkning mellem individ, gruppe, 
kultur og struktur og fungerer som en strategi for kontinuerlig udvikling. I 
litteratur om læring på arbejdspladsen beskrives ofte to forskellige typer læring, 
den tilpasningsrettede og den udviklingsrettede læring. Den tilpasningsrettede 
læring indebærer, at individet og arbejdsgruppen lærer noget med udgangspunkt i 
allerede angivne oplysninger, målinger eller forudsætninger. Den udviklingsrettede 
læring har til formål at opdage nye muligheder, nye forudsætninger og nye 
metoder, og så sker læringen gennem en spørgende og kritisk reflekterende 
indstilling, hvor man i komplekse situationer forsøger at identificere problemet/
situationen, inden en løsning foreslås.

Innovation og udvikling forudsætter en udviklingsrettet læring, eftersom den 
bygger på uventede kombinationer og/eller tilfældigheder. Det er derfor vigtigt, 
at man organiserer for læring med et udviklingsrettet forsøg på at skabe ny og 
innovativ viden. Nøgleord for en udviklingsrettet læring er for eksempel dialog, 
deltagelse, feedback, fælles læring og kritisk reflektion.

Læringsmøder
Hver anden uge var der planlagt såkaldte læringsmøder. Formålet med 
læringsmøderne var at støtte udviklingsarbejdet i hjemmehjælpen i Skönsmon 
og udbrede arbejdsmetoden i resten af organisationen. Deltagere i møderne var 
hjemmehjælpen i Skönsmon, socialforvaltningens ledelse og andre nøglepersoner, 
der havde roller som direkte påvirkede hjemmehjælpens arbejde, for eksempel 
økonom, bistandssagsbehandler, IT-systemadministrator og kvalitetschef. Det 
overordnede formål med læringsmøderne var at styre systemniveauerne for at 
muliggøre en organisatorisk læring.
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Når der opstod problemer, forsøgte personalet at forstå, hvorfor de opstod, så de 
kunne afhjælpe hovedårsagen. Problemer, som de ikke selv kunne løse, blev sendt 
op til ledelsen. Pilotgruppen kaldte metoden for ”at sende balloner”. Ledelsens 
opgave var at ”stikke hul på ballonerne” for eksempel ved at træffe beslutninger, 
der gjorde at problemerne kunne elimineres.

Eksempel:
Pilotgruppen vidste fra undersøgelserne i Check-fasen, at personalekontinuitet 
var vigtig for kunderne. For at få så høj personalekontinuitet som muligt, ville 
de tage sig af vikarrekrutteringen til planlagt fravær i stedet for at benytte sig af 
planlægningsenheden. Det var en beslutning, som de ikke selv kunne træffe, men 
spørgsmålet blev sendt op som en ballon til ledelsen, der gav personalegruppen 
mandat til at tage sig af vikarrekrutteringen og dermed ophøre med den rutine, 
der gjaldt i hele socialforvaltningen.

Vejledning til områdechefen
Behovet for vejledning til områdechefen blev tydeligt sidst på foråret 2012. 
Forandringen i roller og ansvar blev en stor udfordring for områdechefen, der 
skulle lede udviklingsarbejdet samtidig med, at hun skulle finde sin nye rolle. 
Vejledningen påbegyndtes i august 2012 og foregår stadig.

Målgruppen
I begyndelsen af 2013 dannedes Målgruppen, der havde til opgave at skabe 
forudsætninger for et budget i hjemmehjælpen i Skönsmon, som skulle afspejle 
de ressourcer, der var nødvendige for at opfylde formålet. Man forventede, at det 
kunne ske ved at gruppen blev enige om, hvilke målinger der skulle bruges for 
at følge op på ressourceeffektivitet kontra floweffektivitet, og på hvilken måde 
hjemmehjælpen i Skönsmon kunne ”beskyttes” mod traditionel budgetstyring.
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Udarbejdelse af ny arbejdsmetode
Med indgående viden om hjemmehjælpsprocessen og ved hjælp af fase 2 og 
3 i Vanguard Metoden har personalet udviklet en ny måde at arbejde på med 
udgangspunkt i organisationens overordnede formål og hvad der er vigtigt for 
kunderne. Der er lagt mange kræfter i at forsøge at forstå og håndtere den store 
variation, der er inden for hjemmehjælpens organisationer, da man ”producerer” 
tjenesten i mødet mellem personalet og kunden.

Når man går ud fra systemtænkning, påvirkes alle funktioner og niveauer i 
hjemmehjælpsprocessen. Man var klar over, at indførelse af nye arbejdsmetoder 
ville komme til at forandre visse grundlæggende strukturer for arbejdets 
udformning, roller, ansvar, måling, opfølgning og hvordan man tænker på 
forbedringsarbejde.

I løbet af udviklingsarbejdets anden fase bruges den viden, der tidligere 
er indsamlet, til at tilpasse arbejdsmetoden, så den passer til formålet for 
organisationen. Pilotgruppen gik ud fra det formål, der var formuleret i første 
fase – ”giv mig den støtte, jeg har brug for, så jeg kan klare mig selv og opnå god 
livskvalitet”. Målet var kun at udføre arbejde, der var værdiskabende for kunden. 
De eksperimenterede, idet de brugte systemtænkning som grundlag for at skabe et 
hensigtsmæssigt flow og nye målinger med udgangspunkt i formålet.

Som støtte i arbejdet var der metodekonsulenter. I første fase havde de talt om, 
hvordan arbejdet skulle udføres trin for trin. Nu var det slut med det! I anden 
fase holdt konsulenterne sig i baggrunden for at lade personalet selv finde ud 
af, hvordan de kunne komme videre i arbejdet. Det var uhørt frustrerende for 
personalet i pilotgruppen, der havde tusind spørgsmål og ikke fik nogen svar. 
Pilotgruppen havde endnu ikke vænnet sig til, at metoden gik ud på, at de skulle 
prøve sig frem, bruge den viden de havde indhentet, om hvordan organisationen 
og systemet fungerede, og tilpasse arbejdsmetoden ud fra det formål, der var 
formuleret i foregående fase. Personalegruppen følte det også, som om de spildte 
tiden. De oplevede, at de famlede i blinde, når de prøvede, lavede det om, prøvede 
igen, lavede det om…

Til sidst voksede en fungerende arbejdsmetode frem, og nu så de også pointen i, at 
det var dem selv, der var kommet frem til den bedste løsning. Ingen havde fortalt 
dem, hvordan de skulle gøre, men de brugte deres kompetencer, erfaringer og 
viden fra første fase og kom på den måde hele tiden videre. Arbejdsmetoden blev 
godt forankret i hele pilotgruppen, eftersom de selv deltog i processen, fik lov at 
prøve sig frem og dermed lærte nøjagtigt hvad der fungerede.
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Nye arbejdsprincipper
Det første, pilotgruppen gjorde, var at udarbejde nye arbejdsprincipper. 
Som udgangspunkt brugte man det spild, der blev fundet i første fase af 
udviklingsarbejdet. Det var tydeligt, at det skulle afhjælpes, og for at det kunne 
lykkes, måtte man have nogle nye arbejdsprincipper. For at sikre, at det kun 
var værdiskabende arbejde der blev udført, og at man kun udførte de rigtige 
arbejdsopgaver, formulerede man ved hjælp af følgende spørgsmål et princip ud 
fra hvert eksempel på spild: ”Hvad kan vi gøre for at eliminere dette spild?”

Når der forekommer stor variation i et system, bliver det ikke funktionelt at 
specificere handlinger. Derimod fungerer principper, der gør at variationen kan 
absorberes. Hvis fokus ligger på principperne, bliver konsekvensen, at spildet 
forsvinder, personalet bliver bedre til at levere formålet, og dermed stiger 
kapaciteten. Et eksempel på variation, der forekommer inden for hjemmehjælpen, 
er når kundernes behov ændrer sig på grund af forandringer i helbredstilstand, 
flytning, hospitalsophold eller dødsfald.

Pilotgruppen var vant til at arbejde efter standarder, rutiner og retningslinjer, 
der undertiden meget detaljeret handlede om, hvordan visse arbejdsopgaver 
skulle udføres. De nye principper krævede en anden tankegang, der påvirkede 
den måde de valgte at udføre arbejdet på, og denne omstilling i både ”tænkning 
og udførelse” kunne kun gennemføres med stort engagement og bevidsthed hos 
personalet i pilotgruppen.

Det spild, der tidligere var identificeret, var:

- Vi udfører meget dobbeltarbejde

- Vi overfører information manuelt til forskellige systemer og mellem 
systemer

- Mange forskellige personer kontakter kunden, inden hjælpen 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 inden for den samme sag
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Da spørgsmålet ”Hvad kan vi gøre for at eliminere dette spild?” var blevet stillet 
til samtlige forekomster af spild, kom man frem til følgende arbejdsprincipper:

- Vi giver fuldstændig information

- Vi designer (hvordan vi vælger at udføre arbejdsopgaverne) ud fra 
efterspørgslen

- Vi har ingen overdragelser (for eksempel rapporter, information, 
påbegyndte men ikke afsluttede arbejdsopgaver, der overdrages mellem 
forskellige aktører eller funktioner)

- Vi forstår, hvad der er vigtigt for kunden

- Vi designer hjælpen ud fra det, der er vigtigt for kunden

- Vi forstår formålet og arbejder ud fra det

- Vi udfører kun værdiskabende arbejde

- Vi bruger målinger, der har relatioin til formålet

- Vi følger loven

Efter at personalegruppen havde udarbejdet de principper, der skulle ligge til 
grund for deres arbejde, kom de frem til, at de egenlig kun havde ”to opgaver”, 
der blev formuleret således:

1. Vi udfører det værdiskabende arbejde

- Vi forstår kundens behov

- Vi træffer beslutning om hjælp og støtte

- Vi udfører hjælpen og støtten

2. Vi forbedrer opgave 1 (= forrige punkt).

Prioritering af udviklingsområderne
Næste trin i arbejdsgangen var, at pilotgruppen skulle identificere, hvilke områder 
der burde videreudvikles. Dertil stillede konsulenterne spørgsmål som: ”Hvilke 
opgaver skal I påtage jer for senere at kunne gå ud og arbejde hos kunden?” 
Personalet i pilotgruppen kom frem til, at de havde brug for et skema, en 
dagsplanlægning, en struktur til informationsoverførsel, en struktur til rekruttering 
af vikarer, nye målinger og ny viden om, hvordan hjælpen/støtten skulle udføres. 
At disse områder var vigtige, vidste de gennem deres arbejde i hjemmehjælpen, 
og i udførelsen af den nye arbejdsmetode skulle de bruge deres egne erfaringer i 
kombination med den viden, de havde fået i første fase.
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For at kunne udføre det daglige arbejde ud fra de udarbejdede arbejdsprincipper 
kom personalet i pilotgruppen frem til seks forskellige områder, der nødvendigvis 
skulle udvikles i det daglige arbejde:

1. Skemaplanlægning
2. Dagsplanlægning
3. Praktisk støtte/hjælp
4. Færre vikarer
5. Informationsoverførsel
6. Udarbejdelse af nye målinger

Eftersom arbejdet med de forskellige områder blev udført på forskellige måder, 
følger her en beskrivelse af hver metode og hvert resultat for sig:

1. Skemaplanlægning
Skema- og dagsplanlægningen var tidligere blevet styret af flere forskellige 
faktorer, der ikke havde relation til kundernes behov.

Et eksempel var personalets skema, der skulle være så retfærdigt som muligt, så 
alle arbejdede nøjagtigt lige mange aftner og helligdage, og det skulle være ”godt” 
ud fra personalets synsvinkel, selv om det kunne medføre en ringere kontinuitet.

Et andet eksempel var et computerplanlægningssystem, der blev brugt til at lave 
dagsplanlægningen, dvs. hvad der skulle gøres i løbet af dagen hos de enkelte 
kunder og af hvem. Da systemet ofte anvendes som et værktøj til at opfylde 
ledelsens krav om ressourceeffektivitet, betød det, at personalet kunne blive sendt 
rundt til forskellige steder, for at de kunne blive udnyttet så effektivt som muligt. 
Hvorvidt personalet kendte kunderne, anså man ikke for at være vigtigt, og det 
medførte, at personalekontinuiteten kom i anden række.

Formål
Formålet var at lave et vagtskema med den højest mulige personalekontinuitet, 
eftersom høj personalekontinuitet var det, der var vigtigst for kunderne.

Procedure – hvad vi gjorde
Personalegruppen fik frie hænder til skemaplanlægningen, udover at de naturligvis 
skulle følge gældende love og aftaler. Skemaplanlægningen viste sig at være en 
opgave, der strakte sig helt ind i tredje fase, og som stadig foregår. De første uger 
lå fokus på at få en så høj personalekontinuitet som muligt, eftersom det var det, 
der blev prioriteret højest af kunderne.

Flere faktorer påvirkede skemalægningen, for eksempel med hvilke beslutninger 
om indsatsen kunden havde, hvordan dagsplanlægningen så ud, eller hvordan 
kunden ville have arbejdet udført. Hvad dette angik havde personalet viden fra den 
første fase.
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Et begreb, som pilotgruppen brugte i skemaplanlægningen, var bobler. 
Kunderne blev delt ind i geografiske bobler, hvor geografien var en parameter 
for arbejdsskemaet. Den første boble indeholdt én kunde og det personale, der 
var behov for (et dagsskema koblet til kunden), for at give støtte og service ud 
fra kundens ønsker og behov. I hver boble skulle der være plads til at håndtere 
variation, det vil sige forskelle i kundernes ”dagsform”, som gør at det tager 
kortere eller længere tid at udføre arbejdet i relation til kunden.

Pilotgruppen behøvede ikke at bekymre sig om, hvor lang tid arbejdet tog. Deres 
fokus var at finde ud af, hvad der var vigtigt for kunden og at lære dennes behov 
at kende på en ny måde, for derefter at udføre arbejdet. Det er værd at notere, at 
personalet faktisk målte, hvor lang tid besøget tog, men de var ikke styret at en 
bestemt tid, men besøget kunne tage den tid, der var nødvendig for at tilgodese 
kundens behov. Når alt fungerede, som det skulle for den første kunde, blev 
næste kunde koblet på den samme boble. Boblerne blev fyldt med kunder og det 
nødvendige personale, til personalet følte, at der var det antal kunder, de kunne 
nå, og derefter blev der oprettet en ny boble. Kundernes behov styrede antallet af 
kunder og personale, der skulle indgå i hver boble. På et kort blev det markeret, 
hvor kunderne boede, så der kunne tages hensyn til den geografiske beliggenhed, 
når der blev koblet flere kunder på boblerne. Pilotgruppen havde 5 bobler, som var 
fyldt med samtlige kunder (25 personer) i området Kuben.

Pilotgruppen bestod af ni personer (dag- og aftenvagt, hverdage og helligdage), 
der fordelte sig i de forskellige bobler, så der blev en så god personalekontinuitet 
som muligt. Alle i pilotgruppen kendte også kunderne i de øvrige bobler, fordi 
hele gruppen samarbejdede om alle boblerne for at dække skemaet på helligdage 
og om aftenen. Kontinuiteten var dog høj, hvilket også blev bekræftet gennem 
målinger af kontinuiteten og af kommentarer fra kunder, der syntes at det var godt, 
at de kunne genkende dem der kom, og at de nu kendte navnene på personerne.

Pilotgruppens opgave var at tage helhedsansvar for arbejdet, at vurdere og lære 
og bruge deres erfaringer og sørge for forbedringer. Når de ikke selv kunne 
tage beslutninger, overlod de det til næste niveau, og så tog de ved lære af 
det, der opstod. Personalet i pilotgruppen nærmede sig trin for trin at blive en 
selvforbedrende gruppe. Ved at bygge på ”fornyelse og innovationskompetence” 
begyndte gruppens medlemmer at udvikle deres organisation systematisk.

Resultat – sådan blev det
Nu kunne antallet af personer, som kunden skulle møde, begrænses ved at skemaet 
blev lavet om. Antallet af personer pr. kunde blev kraftigt mindsket, men…. man 
kunne jo ikke arbejde efter skemaet! Personalet arbejdede i princippet hele tiden 
og havde i deres iver efter at få en god kontinuitet glemt deres eget arbejdsmiljø. 
Det gik naturligvis ikke i længden, så skemaet blev ændret igen, så arbejdstiderne 
blev bedre.

Eksempel:
Den gode ambition om at tilgodese en for kunderne vigtig efterspørgsel, at få en 
høj personalekontinuitet, betød at der blev brugt meget tid på at lave skemaet. 
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For at opnå så høj kontinuitet som muligt blev arbejdspassene både lange 
og upraktiske, og efter at have prøvet det en uges tid, indså personalet, at de 
også måtte tænke på deres eget arbejdsmiljø. Et skema, der fungerede godt for 
personalet, blev også godt for kunderne, på trods af at personalegruppen måtte 
sænke ambitionsniveauet i personalekontinuiteten en smule.

Den meget høje personalekontinuitet var god for kunderne, men blev ikke så god 
for personalet. I overensstemmelse med de teorier, som personalet arbejdede efter, 
forsøgte de at efterstræbe den perfekte tilstand set ud fra kundens perspektiv. 
Det viste sig dog, at teori og praksis ikke altid er forenelige. Det var vigtigt, at 
personalet havde rimelige arbejdstider med udgangspunkt i de love, der gælder, 
for at arbejdet over for kunderne skulle kunne fungere.

Det føltes godt at have en lidt lavere personalekontinuitet, end personalegruppen 
i starten havde tænkt sig, efter at de havde vejet fordelene op mod ulemperne. 
Derefter prøvede de sig frem til det, der fungerede bedst for både kunderne 
og dem selv. Kontinuiteten kunne dog prioriteres, og når det samme personale 
kom tilbage til den samme kunde med regelmæssige mellemrum, kunne mange 
af kundernes ønsker efterkommes hurtigt og enkelt, for eksempel at informere 
kunden om, hvornår man kom næste gang, og at kunne svare direkte på spørgsmål 
om, hvorvidt det var muligt at skifte ”brusebadsdag”, fordi kunden med kort varsel 
var blevet inviteret til fest. Dette skabte tryghed og var med til at forebygge uro 
hos kunderne.

2. Dagsplanlægning
For at kunne give kunderne den hjælp og støtte, de efterspurgte og havde 
behov for, var det vigtigt, at man udarbejdede en dagsplan med plads til de 
enkelte personers individuelle behov. Dagsplanlægningen, dvs. hvad der skulle 
gøres i løbet af dagen hos den pågældende kunde, havde også betydning for 
skemaplanlægningen, fordi disse to arbejdsmomenter hører meget tæt sammen. 
Det var derfor ikke muligt at adskille skemaplanlægning og dagsplanlægning.

Tidligere var det det beregnede tidsforbrug til de bevilgede indsatser, der styrede 
dagsplanlægningen, hvilket betød, at personalet havde fået afsat en bestemt 
tid til at udføre hjælpen/støtten. Planlægningen blev foretaget ved hjælp af et 
computerplanlægningssystem, og det var baseret på standardtider. Der var i 
princippet aldrig tid til at gøre noget udover det, der var indlagt i planlægningen. 
Dermed sprængtes det planlagte skema, hver gang der opstod noget uplanlagt.

Variationer forekommer i alle sammenhænge og bliver især tydelige i 
virksomheder, hvor man arbejder med mennesker, eftersom alle mennesker er 
unikke og har individuelle behov. Åbenhed over for den naturlige variation, der 
forekommer i virksomheden, er nøglen til en succesrig drift og en forudsætning 
for, at den kan skabe kvalitet i mødet med kunden. Det er derfor vigtigt, når man 
organiserer arbejdet i hjemmehjælpen, at gøre det muligt for medarbejderne at 
håndtere variationen, det vil sige ikke detailstyre eller standardisere mødet med 
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kunden (Modig & Åhlström, 2011; Stigendal, 2010).

Personalet i pilotgruppen oplevede, at dagsplanlægningen sammen med skemaet 
var et vigtigt værktøj, for at man kunne tackle variationen, og de så behovet for at 
ændre den måde, hvorpå planlægningen blev gennemført.

Formål
Formålet var at lave en dagsplan ud fra kundernes faktiske efterspørgsel og behov 
med udgangspunkt i bistandsbeslutninger.

Procedure – hvad vi gjorde
Pilotgruppen lavede et dagsskema for hver kunde, hvoraf det fremgik, 
hvordan hjælpen eller støtten skulle gives. I begyndelsen skrev man på en 
whiteboard-tavle ud fra de oplysninger, der var hentet fra det computerbaserede 
planlægningssystem. Personalet tjekkede tavlen hver morgen, tastede 
oplysningerne kortfattet ind i computeren og udskrev lister med dagsskemaerne, 
som de kunne have med sig i lommen. Det var et bevidst valg, at man skulle kunne 
udskrive sine egne lister for at undgå at blive styret af de tider, der var indført i 
computerplanlægningssystemet. Efterhånden gik man væk fra whiteboard-tavlen 
og brugte udelukkende udskrevne lister. De dagsskemaer, der blev skrevet, var 
kortfattede for at give plads til kundernes ønsker.

Hver kunde blev skrevet ind i en "boble" ud fra vedkommendes behov og ønsker 
og med hensyn til, at planen skulle fungere i en 24-timers vagt. Ialt var der 25 
kunder i det geografiske område Kuben, og der var ni personer i pilotgruppen. 
Hvor mange kunder, der var plads til i hver boble, afhang i høj grad af de behov, 
kunderne havde. I starten var der ialt fem bobler. Boblernes indhold (kunder, 
personale og arbejdsopgaver) var tilpasset det eksisterende behov. Det betød, at 
hvis behovet ændrede sig, kunne for eksempel antallet af kunder også ændres 
i boblen. Hvis der blev foretaget ændringer, som en kunde blev berørt af, blev 
denne informeret.

Dagsplanlægningen var ikke så detaljeret, fordi man ville sikre sig, at der var 
plads til, at kunden fik indflydelse på, hvad han eller hun kunne få støtte til. Det 
var formålet ”giv mig den støtte, jeg har brug for, så jeg kan klare mig selv og 
opnå god livskvalitet” der var udgangspunktet, og besøget kunne tage den tid, der 
var nødvendig, for at kunden følte sig tilfreds. For at kunne ændre planlægningen 
efter behovet var det vigtigt at holde fast i den viden, personalet fik, når de udførte 
hjælpen eller støtten hjemme hos kunden.

Mid t  unde r  udv ik l ingsa rbe jde t  ophør t e  a f t a l en  med  Se rv i ce -  og 
teknikforvaltningens rengøring, der hidtil havde varetaget rengøringen hjemme 
hos kunderne. Dermed fik hjemmehjælpspersonalet helt nye arbejdsopgaver, så 
fremover skulle også rengøringen lægges ind i dagsplanlægningen.

Resultat – sådan blev det
Dagsplanlægningen, dvs. hvad der skulle gøres i løbet af dagen, hos hvilke 
kunder og af hvem, havde også betydning for skemaplanlægningen, fordi disse 
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to arbejdsmomenter hører meget tæt sammen. Det er derfor ikke muligt at 
adskille skemaplanlægning og dagsplanlægning, hvilket man gjorde tidligere, 
hvor både dagsplanlægning og skemaplanlægning foregik i to forskellige 
computerplanlægningssystemer. Personalet i pilotgruppen gik over til at lave 
dagsplanlægningen manuelt med papir og pen og i tilslutning til udfærdigelsen af 
deres vagtskemaer. Fordi man tog fat på behov og ønsker hos hver enkelt kunde, 
fik man bedre viden om den naturlige variation i behovene hos kunderne, hvilket 
gjorde det lettere at lave en dagsplanlægning med plads til at imødekomme 
variationen. Ingen dag var fuldstændig identisk med den foregående, men jo mere 
viden gruppen havde om hver kunde, desto bedre kunne de planlægge og undgå 
fejl. Det var nødvendigt, at dagsplanlægningen ikke var for detaljeret, men at der 
også var plads til at opfylde kundens behov og ønsker i hver enkelt situation.

Eksempel:
Fra tidligere at have haft et bestemt antal minutter til at udføre hjælpen eller 
støtten hjemme hos kunden, kunne personalet nu opleve, at der var tid til overs, 
når opgaven på dagsskemaet var udført. Personalet kunne nu imødekomme den 
variation, der opstod på grund af forskelle i kundernes dagsform. For eksempel 
tage sig af vådt sengetøj og rengøre sengen uden at føle sig stresset, eller i 
forbindelse med akut sygdom kunne gøre det, der var nødvendigt i form af ekstra 
omsorg, uden at det gik ud over den næste kunde.

Da den nye måde at lave dagsplanlægningen på blev indført, tog personalet tid 
på hvert besøg. Når de derefter sammenlignede de målte tider med de estimerede 
tider for de tilsvarende opgaver ifølge standardtiderne i TES, viste det sig, at 
hvert besøg i gennemsnit var et halvt minut kortere. Konklusionen blev, at når 
de fokuserede på formålet og på at udføre de rette opgaver på den rigtige måde i 
stedet for at fokusere på, hvor lang tid opgaven måtte tage, så arbejdede de mere 
effektivt. De lærte, at arbejdet kan blive bedre udført, selv om tiden hos kunden er 
kortere. Kundens oplevelse af at få den hjælp eller støtte, han eller hun havde brug 
for, var mere positiv, når personalet arbejdede på den nye måde.

3. Praktisk hjælp/støtte
Tidligere blev personalet hovedsageligt styret af den dagsplanlægning, der blev 
udarbejdet ved hjælp af et computerplanlægningssystem. De udførte indsatserne, 
der fremgik af planlægningen og var ofte stressede, fordi de ikke måtte bruge 
længere tid end det, der var angivet i planen. Det vigtigste var, at man satte 
markering ved de indsatser, der stod i planen, at de var blevet udført. Der var 
fokus på, at man kun gjorde det, der stod i planen. Dermed mindskede man 
muligheden for at bruge sin kompetence til selv at bedømme, om det, der stod i 
planen, svarede til kundens efterspørgsel og behov.

Nu ville personalet i stedet fokusere på at give hjælpen/støtten på den rette måde. 
For at kunne gøre det, måtte de forstå kundens behov og udføre hjælpen/støtten 
ud fra disse behov. Det var vigtigt, både for at de bedre kunne imødekomme 
kundernes efterspørgsel, og for at undgå spild ved kun at udføre det arbejde, der 
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var værdiskabende for kunden.

Formål
Formålet var at give den rette hjælp/støtte på den rigtige måde ud fra kundens 
behov.

Procedure – hvad vi gjorde
Samtidig med at personalet i pilotgruppen lavede kundernes dagsplanlægning og 
planlagde skemaerne, eksperimenterede de med at finde måder, hvorpå de kunne 
forstå kundens behov og ønsker. For at kunne udføre det værdiskabende arbejde, 
det vil sige gøre det, som kunderne efterspurgte, måtte personalet få styr på, hvad 
kunden havde brug for hjælp eller støtte til, og hvordan kunden ville have det 
udført. Kunderne, der var vant til det gamle system, havde i begyndelsen svært 
ved at stille krav, eller sige hvad de faktisk mente.

Personalet i pilotgruppen skulle være lydhøre over for kundernes behov og ønsker. 
De lyttede til det, kunden efterspurgte, og blev enige med kunden om, hvad der 
skulle gøres og på hvilken måde. I og med at den samme person mødte kunden 
regelmæssigt, blev det lettere at se, om kundens behov ændrede sig, og om støtten 
dermed skulle ændres. Arbejdet med fokus på hjemmehjælpens overordnede 
formål og hjælpen til kunden ud fra dennes behov skulle prioriteres i forhold til, 
hvor lang tid arbejdsindsatsen tog.

Resultat – sådan blev det
Denne måde at arbejde på betyder, at hjemmehjælperne skal bruge deres sunde 
fornuft og øjne og ører og være nærværende i mødet med kunden, for at de på 
bedste måde kan imødekomme og tilgodese kundens behov og ikke fokusere på 
tiden eller specificerede aktiviteter, hvilket var normalt tidligere.

Eksempel:
Når det samme personale regelmæssigt kom tilbage til den samme kunde, kunne 
det nemmere observere forandringer i kundens almentilstand. Det blev nemmere at 
se, om kunden spiste ordentligt, om det fungerede med hygiejnen, eller om kunden 
virkede ked af det. Det blev også nemmere for kunden at fremføre sine ønsker, når 
det var personale, som vedkommende genkendte, og som ikke var stresset under 
besøget.

Tidligere i udviklingsarbejdet havde pilotgruppen erfaret, at hvis arbejdsopgaverne 
var alt for specialiserede, var der risiko for, at man ikke brugte øjne og ører for at 
forstå kunden, men blot gjorde det, der stod på planen uden at høre efter, om der 
var yderligere behov og ønsker hos kunden. Med den nye arbejdsmetode, hvor 
personalet arbejdede ud fra formålet med organisationen og med kunden i fokus, 
oplevede kunderne, at personalet havde god tid til dem, og at personalet ikke var 
stresset.



30

Kommentarer fra kunderne:

- Jeg synes, det er virkelig godt. De har mere tid nu og stresser mindre. Det 
føles trygt!

- Åh, det er så herligt, at man kan genkende jer, når I kommer. Nu ved jeg, 
hvad I allesammen hedder.

- Jeg blev så lykkelig, da du havde været her og gjort rent. Det blev så fint og 
lugtede så godt!

Kommentarer fra personalet:

- Det er sjovt at gå på arbejde, når jeg selv kan planlægge arbejdet med mine 
kunder, og jeg kender dem! Arbejdet bliver bedre udført.

- Jeg havde talt om at holde op med det her arbejde, men nu vil jeg aldrig 
undvære det!

- Tidligere gruede jeg for at komme tilbage på arbejde efter en ferie, men nu 
ser jeg frem til det.

4. Færre vikarer
Tidligere blev vikarrekrutteringen varetaget af den centrale rekrutteringsenhed, 
Ressource- og planlægningsenheden, RoP. Dens opgave var efter behov at 
fremskaffe vikarer, når nogen fra det ordinære personale var fraværende. Selv om 
de forsøgte at bevare et godt niveau i personalekontinuiteten, så kunne det ende 
med mange forskellige vikarer, endda i et og samme vikariat. Det blev derfor også 
til mange introduktioner. Man vidste ikke altid, hvor tilvænnet vikaren var, eller 
hvad denne "kendte til" i netop denne gruppe. Det, at der var mange forskellige 
vikarer, skabte en vis uro både hos kunderne og hos personalet.

Så få vikarer som muligt letter det for både kunden og hjemmehjælpspersonalet, 
fordi vikarerne bliver en del af arbejdsgruppen. Risikoen for fejl i forbindelse 
med overdragelser, rapportering og information er mindre, når færre personer 
er indblandet, og kunderne føler sig trygge, når det er velkendte personer, der 
kommer og giver hjælp eller støtte.

Formål
Formålet var, at man selv rekrutterede vikarerne for at minimere antallet af 
forskellige personer hos kunden.

Procedure – hvad vi gjorde
Pilotgruppen lovede på et læringsmøde, at de ville tage sig af rekrutteringen selv, 
og de fik klartegn fra forretningsområdechefen for ældreomsorgens hjemmehjælp. 
I organisationen var der allerede et antal indskolede vikarer, som de i første 
omgang ville henvende sig til for at opretholde personalekontinuiteten. Hvis der 
blev behov for flere vikarer, ville de selv rekruttere nye.
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Akutrekruttering og bestillinger blev varetaget af områdechefen, idet 
personalegruppen ikke kunne nå at få det med. Områdechefen indgik ikke i 
arbejdsgruppen, men var med på sidelinjen og fulgte med i, hvordan gruppen 
arbejdede.

Resultat – sådan blev det
Antallet af vikarer faldt. Den tid, personalet skulle bruge på rekruttering, fik de 
igen, idet de vikarer der blev brugt, var vant til arbejdet og kendte kunderne. 
Personalets oplevelse var desuden, at det blev tryggere for kunderne, fordi det 
var de samme vikarer, der kom. Personalekontinuiteten kunne fortsat holdes på 
et højt niveau, selv ved de faste hjemmehjælperes fravær. En konsekvens af, at 
skemaplanlægningen og dagsplanlægningen ikke længere blev udført ved hjælp af 
computerplanlægningssystemerne på baggrund af indsatsernes standardberegnede 
tidsforbrug, var at der i skemaet var plads til at håndtere variation. Dermed var 
det ikke altid nødvendigt at tage en vikar ved fravær, for personalet kunne klare 
opgaverne ved at planlægge om med det personale, der var på arbejde.

Men det løser ikke alle problemer, at personalet skal klare rekrutteringen på egen 
hånd ved planlagt fravær. Det var et led i at sikre personalekontinuiteten, at de selv 
overtog rekrutteringen. Det blev betragtet som en stor fordel, at de i større omfang 
kunne være med til at bestemme, hvilke vikarer der kom for at arbejde.

5. Informationsoverførsel
Personalet i pilotgruppen skulle kunne dele informationer og hinandens erfaringer, 
for at de kunne vide, om de gjorde de rette ting på den rette måde og følge op, hvis 
noget skulle ændres og forbedres.

Tidligere var det mange forskellige individer, der besøgte hver kunde, og hver af 
dem gjorde det, der skulle gøres ifølge den dagsplan, man fulgte på det tidspunkt. 
Der fandtes ikke noget godt system til at følge op på, om de arbejdsindsatser der 
blev udført, svarede til formålet med organisationens arbejde og det, der var vigtigt 
for kunderne. Trods dokumentation kunne eventuelle ændringer i almentilstanden 
hos en kunde være svær at registrere. Iagttagelser bygger undertiden på små 
subtile forandringer, der kan være svære at beskrive i ord, fordi de hidrører fra 
personalets personkendskab og fornemmelser og omsorgskompetence.

Formål
Formålet var at lave en struktur, hvor man kunne dele informationer og erfaringer 
med andre efter besøg hos kunden.

Procedure – hvad vi gjorde
I projektlokalet kunne pilotgruppen hver morgen og nogle gange om 
eftermiddagen informere hinanden og diskutere, hvordan arbejdet forløb. Kernen 
i informationen blev også skrevet ned i den pågældende kundes dagsplanlægning. 
Om morgenen tog den hjemmehjælper, der skulle ud til kunderne, listen over 
dagens planlægning med sig. Den indeholdt en grovplanlægning af dagens 
aktiviteter, og hvilke kunder der skulle besøges.



32

For at følge op på, hvor godt den nye arbejdsmetode opfyldte formålet, stillede 
personalet i pilotgruppen følgende spørgsmål til sig selv på morgen- og 
eftermiddagsmøderne:

1. Hvad gjorde vi?
2. Hvad gik godt?
3. Hvad gik ikke godt?

Derefter reflekterede man over svarene for at finde nye løsninger eller bekræfte, at 
det man havde gjort, fungerede godt. Resultatet af denne opfølgning blev drøftet i 
fællesskab ved morgen- og eftermiddagsmøderne, og det udgjorde grundlaget for 
et forbedringsarbejde, der stadig pågår.

Resultat – sådan blev det
Deling af information blev lettet, idet antallet af personer omkring den enkelte 
kunde var blevet begrænset. Det var vigtigt for personalet i pilotgruppen at mødes 
for at følge op og udveksle de erfaringer, de havde gjort i arbejdet hos kunden, 
for hele tiden at kunne forbedre. Svarene på de spørgsmål, de stillede sig selv for 
at følge op på, hvor godt den nye arbejdsmetode opfyldte formålet, gav et godt 
grundlag for forbedringer og et fælles udgangspunkt for næste møde, hvor de 
samme spørgsmål blev gennemarbejdet igen. Et eksempel er sårpleje, hvor det er 
vigtigt, at man informerer hinanden om, hvordan helingsprocessen skrider frem.

Udover personalekontinuitet bruges også begrebet omsorgskontinuitet, det vil 
sige, at arbejdet udføres på samme måde hos kunden, uanset hvem der gør det, og 
tidskontinuitet, nemlig at arbejdet udføres på det tidspunkt, som kunden ønsker. 
Ved at have kontinuerlige informationsmøder øgede man også forudsætningerne 
for en bedre omsorgskontinuitet og tidskontinuitet. Alle lærte af hinanden om den 
gode måde at udføre arbejdet på, dels ud fra hver kundes ønsker, men også ud fra 
et effektivitetssynspunkt og aktuel viden inden for området.

Det at pilotgruppen var relativt lille, gjorde det enklere at håndtere den variation, 
der opstod, og det var lettere at udveksle information til samtlige i gruppen. Det 
var også vigtigt, at man i forvejen bestemte, hvem der havde mandat til at træffe 
beslutninger og i hvilke spørgsmål.

Eksempel:
Nogle i pilotgruppen udarbejdede et nyt skema, og andre testede, hvordan skemaet 
fungerede i virkeligheden. Når man efter test af skemaet var kommet frem til, at 
der skulle ske visse forandringer, var det svært at tage en beslutning inden for en 
rimelig tid, fordi der gik lang tid mellem de møder, hvor hele arbejdsgruppen var 
samlet.

Personalet i pilotgruppen havde svært ved at finde mødetider, fordi der altid 
var nogle, der var ude hos kunderne. Der blev indlagt nogle aftenmøder, for 
at så mange som muligt kunne deltage. Der blev dannet flere små grupper i 
pilotgruppen for at alle kunne deltage aktivt. Der var et problem, der blev synligt, 
nemlig at ingen havde mandat til at træffe beslutninger, der berørte hele gruppen. 
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Det var ikke bestemt i forvejen, hvordan beslutningerne skulle træffes, og til sidst 
blev det bestemt, at to personer skulle varetage administrationen, og de fik også 
beslutningsmandat. Det blev anset for at være nødvendigt, da yderligere to grupper 
skulle introduceres til den nye arbejdsmetode efter sommerferien 2012.

Det var værdifuldt for personalet i pilotgruppen at følge op på det daglige 
arbejde. De informerede regelmæssigt, dvs. 1-2 gange dagligt, hinanden om 
deres iagttagelser vedrørende kundernes behov. Denne mundtlige dialog, der 
også resulterede i skriftlig dokumentation, gav grundlag for de forandringer, der 
nødvendigvis skulle foretages, og de øgede engagementet i hele arbejdsgruppen. 
Det var en arbejdsmetode, der på en positiv måde adskilte sig meget fra de 
tidligere rutiner, hvor fokus lå på at sætte markering for at angive, at man havde 
udført de arbejdsopgaver, der var baseret på beslutninger om indsatser hos kunden. 
Nu havde personalegruppen tydeligt placeret ansvaret for, at arbejdsopgaverne var 
de rette, og at de blev udført på den rette måde og på det rette tidspunkt. De kunne 
ved hjælp af udveksling af informationer forbedre deres arbejde, og det oplevede 
de som meget stimulerende.

6. Udarbejdelse af nye målinger
Nye målinger var nødvendige, for at pilotgruppen kunne få styr på, om den 
leverede hjælp eller støtte var i overensstemmelse med det overordnede formål 
og det, der var vigtigt for kunderne. De nye målinger skulle hjælpe personalet 
i pilotgruppen med at følge op på det daglige arbejde og forbedre det. Det var 
vigtigt at vide, hvordan variationen i organisationen skulle synliggøres gennem 
målinger, for at det, der bidrog til variationen i hjemmehjælpen kunne håndteres 
og elimineres med det formål at udvikle organisationen.

Personalet i pilotgruppen havde i en tidligere fase i arbejdet konstateret, at der var 
mange forskellige målinger i organisationen, men at der i de eksisterende systemer 
manglede information om eller målinger på det, der var vigtigt for kunderne, 
for eksempel personalekontinuitet. Målinger, der var relaterede til formålet med 
virksomheden og det, der var vigtigt for kunderne, var derfor meget svære at få 
frem. Dataene måtte hentes frem manuelt fra forskellige systemer og derefter 
sammenholdes. Med systemtænkningens kriterier som grundlag kom pilotgruppen 
efterhånden frem til det, der var vigtigt at måle.

Ifølge systemtænkningen er der visse kriterier for, hvad der er god måling. Den 
skal:

- Være relateret til formålet med organisationens arbejde
- Vise variation over tid
- Bidrage til øget forståelse og viden og dermed føre til mere viden om 

systemet
- Kunne bruges af de medarbejdere, der udfører arbejdet, så de kan følge op 

på deres arbejde og forbedre det
- Kunne bruges af ledelsen til at træffe beslutninger, for at der kan indføres 

korrekte forandringer i systemet
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Nye målinger
Valget faldt på hovedsageligt at bruge kontrol diagrammer i arbejdet med de nye 
målinger. Grunden var, at kombinationen mellem data over tid og viden om og 
forståelse for det, der ligger bag, giver en god støtte til forbedringsarbejdet.

Kontrol diagrammer er et værktøj, der bruges til at vise data over tid. Kontrol 
diagrammet viser, hvor stor variationen er, og om processen er stabil og 
forudsigelig. Grundlaget for kontrol diagrammet er, at alle data indeholder normal 
variation, mens visse data indeholder variation af særlige grunde. For at kunne 
opdage disse signaler skal man kunne skelne dem fra den normale variation. 
Arbejdet med at udarbejde nye målinger byggede på resultaterne i første fase, men 
eftersom det skete på varierende måder, følger her en beskrivelse af metode og 
resultater for hver enkelt måling.

Her følger en beskrivelse af de nye målinger, der blev udarbejdet:

Personalekontinuitet
Høj personalekontinuitet, dvs. det at der ikke var så mange forskellige mennesker, 
der kom, var ifølge den tidligere gennemførte undersøgelse en af de faktorer, som 
kunderne syntes var vigtigst. Et mål blev derfor at se, hvor mange personer der 
gav hver enkelt kunde hjælp eller støtte i en bestemt tidsperiode. Tidligere kunne 
en hjemmehjælpskunde modtage hjælp af gennemsnitligt 26 forskellige personer 
på en måned. Visse kunder blev besøgt af så mange som 58 forskellige personer. 
Disse tal viste, at hjemmehjælpen ikke var så god til at opfylde kundernes behov 
for personalekontinuitet.

Formål
Formålet var at udarbejde en måling der viste, hvor mange forskellige personer 
der besøgte hver kunde i en vis tidsperiode.

Procedure – hvad vi gjorde
For at kunne beregne antallet af personer, der besøgte hver kunde hver måned, 
brugte man de eksisterende signaturlister. Signaturlisten er et dokument, der 
bruges i hele hjemmehjælpen som kvittering på, at personalet har været hos 
kunden. Efter hvert besøg hos kunden sætter hjemmehjælperen sin signatur på 
dags dato på listen. Ved hjælp af signaturlisterne beregnede man manuelt antallet 
af personer, der besøgte kunderne. Ved hvert månedsskifte beregnede man antallet 
af signaturer pr. kunde, og dette tal blev givet videre til områdechefen, der indførte 
det i en sammentælling over tid. Data fra sammentællingen blev ført ind i kontrol 
diagrammer, der derefter blev brugt som støtte for forbedringsarbejdet.

Resultat – sådan blev det
En prioritering af personalekontinuiteten for både skemaet og antallet af vikarer 
gav hurtigt resultat. Antallet af personer, der besøgte kunderne, mere end 
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halveredes (Figur 3).

Personalekontinuiteten blev i første omgang forbedret, ved at personalet havde 
lagt skemaet på en sådan måde, at så få som muligt skulle arbejde med hver 
kunde, men også ved at de selv tog sig af vikarrekrutteringen. Ved at inddele 
hjemmehjælpspersonalet i tre mindre grupper med kobling til de geografiske 
områder kunne antallet af personer, der besøgte kunderne, reduceres kraftigt. Efter 
indførelsen af den nye arbejdsmetode var middelværdierne for antallet af personer, 
der besøgte en kunde i løbet af en måned, faldet til 10,5 personer pr. kunde hver 
måned (Figur 3 og 4).
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Figur 3� Sammenligning af, hvor mange forskellige personaleindivider der besøgte 
kunderne henholdsvis før og efter indførelsen af den nye arbejdsmetode�

Sammenlignet med den måling, der blev udført inden indførelsen af den nye 
arbejdsmetode, var kontinuiteten betydeligt forbedret. Ved den tidligere måling 
af personalekontinuiteten, der blev udført i løbet af første fase i februar 2012, var 
middelværdien på 25,5 forskellige personer pr. kunde pr. måned. Den kunde, der 
ved den tidligere måling mødte flest forskellige individer, besøgtes af 58 personer 
i løbet af én måned. Efter indførelsen af den nye arbejdsmetode havde den kunde, 
der mødte flest forskellige individer, haft besøg af 20 personer i løbet af en måned.

Eksempel:
Et eksempel på, hvordan muligheden for at tackle variationen bidrog til, at færre 
personer besøgte kunden, var at nu kunne man uden stress blive hos en kunde, hvis 
der var opstået noget akut, for eksempel for at vente på en ambulance. Tidligere 
måtte man enten forsøge at få fat på en kollega, der var blevet færdig før beregnet, 
og som kunne hjælpe, mens man selv tog videre til næste kunde. Eller også måtte 
man blive, indtil arbejdet var udført, mens en anden måtte overtage den næste 
kunde.
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Figur 4� Kontrol diagrammet viser personalekontinuiteten i hjemmehjælpen i Skönsmon 
fra september 2012 til marts 2013� Middelværdien var i perioden 10,5, hvilket betyder, 
at hjemmehjælpens kunder hver måned i gennemsnit blev besøgt af ca� 10 forskellige 
individer�

Vikarer
Det var vigtigt at finde ud af, hvordan den nye arbejdsmetode påvirkede antallet 
af vikarer i afdelingen. Bestræbelsen på at opnå en så høj personalekontinuitet 
som muligt indebar at minimere brugen af vikarer og desuden mindske antallet af 
forskellige personer, der vikarierede.

Udgangspunktet i skemaplanlægningen og dagsplanlægningen var, hvordan man 
effektivt kunne opfylde kundernes behov (floweffektivitet) og samtidig skabe 
mulighed for at håndtere den variation, der opstod.

Tidligere blev skemaet planlagt ud fra ressourceeffektiv tænkning med 
kundens bevilgede indsatser og medfølgende standardtider som udgangspunkt. 
Bestræbelsen på at holde budgettet gjorde, at man hellere ”underbemandede” for 
at kunne tage vikarer ind efter behov. Da der ofte skete ændringer, måtte man ofte 
tage vikarer ind, og det medførte ganske mange vikaromkostninger.

Formål
Formålet var at udarbejde målinger, der viste de månedlige omkostninger til 
vikarer, samt antallet af forskellige personer, der vikarierede hver måned efter 
indførelsen af den nye arbejdsmetode.

Personalekontinuitet hjemmehjælp Skönsmon
september 2012 - februar 2013
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Procedure – hvad vi gjorde
For at kunne se, om omkostningerne til vikarer var steget eller faldet, fulgte 
områdechefen og personalet i pilotgruppen vikaromkostningerne hver 
måned. Udover omkostningerne fulgte man også, hvor stor en del af de totale 
lønomkostninger der udgjordes af vikaromkostningerne. Data for hver måned blev 
indtastet i et IT-system og derefter vist i kontrol diagrammer og søjlediagrammer.

Resultat – sådan blev det
De data, der er fremkommet efter indførelsen af den nye arbejdsmetode, viser 
en tendens til, at omkostningerne til timevikarer er gået ned (Figur 5). Idet dags- 
og skemaplanlægningen blev udført med udgangspunkt i kundens behov og med 
plads til at tacke fejl, der opstod i organisationen, var behovet for vikarer til den 
ordinære bemanding reduceret. I den gamle arbejdsmetode rekrutteredes vikarer 
undertiden på grund af såkaldt underbemanding, hvilket var en strategi, der skulle 
gøre det nemmere at holde budgettet. Med den nye arbejdsmetode rekrutterede 
man kun vikarer, når der var sygdom, ferie eller efteruddannelse hos det ordinære 
personale.

Lønomkostninger hjemmehjælp Skönsmon
2010 - 2013

Figur 5� Lønomkostninger for hjemmehjælpen i Skönsmon i perioden 2010-2013� Rød 
kurve (den nederste) viser timelønsomkostningerne, blå kurve (den mellemste) viser 
lønomkostningerne til de månedslønnede, og lilla kurve (den øverste) viser de totale 
lønomkostninger�

At mindske antallet af forskellige personer, der arbejdede som vikarer, var 
yderligere noget som områdechefen og pilotgruppen stræbte efter. Eftersom de 
selv klarede rekrutteringen, kunne de begrænse antallet af personer, der blev 
efterspurgt, når afdelingen havde behov for vikarer. Der blev ikke udført nogen 
måling, men oplevelsen var, at antallet af forskellige personer, der vikarierede, var 
reduceret. Der vil blive udarbejdet en måling for dette.
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Kundetilfredshed
Pilotgruppen ville undersøge, hvor tilfredse kunderne var med den hjælp de fik 
fra hjemmehjælpen. Målingen skulle bruges som grundlag for et kontinuerligt 
forbedringsarbejde. Med en måling for ”kundetilfredshed” ville man finde ud 
af, om man gjorde de rigtige ting på den rette måde og på det rigtige tidspunkt. 
Tidligere brugte man resultatet af den nationale brugerundersøgelse, der 
gennemføres en gang om året, men under eksperimentet med en ny arbejdsmetode 
blev behovet for en mere hyppig feedback fra kunderne tydeligt.

Formål
Formålet var at udvikle en måde, der viste, hvor tilfredse kunderne var med den 
hjælp de fik fra hjemmehjælpen, ud fra formålet med organisationens arbejde og 
det, der var vigtigt for kunderne.

Procedure – hvad vi gjorde
Resultatet af den tidligere gennemførte undersøgelse om, hvad der var vigtigt for 
hjemmehjælpskunderne, havde vist, at udover personalekontinuitet var det også 
vigtigt med tidskontinuitet (indsatsens omfang i tid og det tidspunkt, den blev 
udført)  og omsorgskontinuitet (personalets tilgang til de ældre og arbejdsmetode).

Med denne viden som udgangspunkt konstruerede man to spørgsmål, som 
kunderne skulle svare på for at vurdere, hvor tilfredse de var med den hjælp de fik, 
på en skala fra 1 til 10, hvor 1 betød ’jeg er meget utilfreds’, og 10 betød ’det kan 
ikke blive bedre’.

I begyndelsen foretog man målingen ved hvert besøg, men efter en del 
eksperimenteren kom pilotgruppen frem til, at én gang om måneden gav et godt 
grundlag for forbedringer af organisationens arbejde. Spørgsmålet ”hvor tilfreds er 
du med den hjælp, du har fået” blev stillet mundtligt af personalet i pilotgruppen i 
forbindelse med et ordinært besøg, og kunderne svarede mundtligt ved at vurdere, 
hvor tilfredse de var med den hjælp, de fik af hjemmehjælpen, på en skala fra 1 til 
10. Hvis kunden vurderede tilfredsheden med mindre end 10, fik de spørgsmålet 
”hvad kan vi gøre, for at det bliver endnu bedre”. Måleværdierne for hver kunde 
hver måned blev ført ind i kontrol diagrammet, så kundetilfredsheden kunne 
følges over tid.

Resultat – sådan blev det
En majoritet af kunderne i hjemmehjælpen angav værdien 10 på 10-graders 
skalaen, hvilket var den højeste mulige værdi. Gennemsnittet i vurderingen af 
kundetilfredsheden var 9,6 (Figur 6).

Resultatet af målingerne gav et billede af, hvordan kunden opfattede den hjælp 
eller støtte, der blev givet. Hvis kunden ikke var tilfreds, kunne der undertiden 
med det samme gennemføres forbedringer, fordi man samtidig kunne få styr på 
årsagerne til utilfredsheden. Pilotgruppen fandt ud af, hvor vigtigt det var, at 
spørgsmålene blev stillet regelmæssigt (1 gang om måneden) og på samme måde, 
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for at man kunne få brugbare svar. I begyndelsen fulgte man ikke dette, idet 
nogle spurgte efter tilfredshed, og nogle spurgte om, hvordan kunden havde det. 
Regelmæssig feedback fra kunderne gav værdifuld information, der blev brugt i 
udviklingen af en fælles arbejdsmetode.

Målingerne blev brugt som diskussionsgrundlag, når pilotgruppen mødtes for at 
drøfte forbedringsarbejdet. Frem for alt var det den viden og forståelse for, hvad 
der lå bag målingerne, der blev en støtte i forbedringsarbejdet. Kundetilfredsheden 
var ikke tidligere blevet målt på denne måde, det vil sige en gang om måneden, 
og ved at kunderne selv vurderede, hvor tilfredse de var. Hjemmehjælpen i 
Skönsmon havde allerede tidligere ligget godt med hensyn til kundetilfredshed i 
de brugerundersøgelser, som kommunen tidligere havde gennemført.

Kundetilfredshed hjemmehjælp Skönsmon
april 2013

Figur 6� Kontrol diagrammet viser kundetilfredshed� På en skala fra 1 til 10, hvor 
gennemsnittet var 9,6�

Tryghedsalarm
I interviews, der blev foretaget tidligere i udviklingsarbejdet, nævnte kunderne, 
at det var vigtigt for dem at få en tryghedsalarm, når de havde brug for det, og 
de ønskede, at det ikke tog så lang tid, før nogen kom, når de havde trykket på 
alarmen, samt at personalet ikke skulle følge en anden kundes alarm, hvis der 
kom en sådan, mens de var hos kunden. Det var stressende for personalet at skulle 
reagere på alarmer. Med den gamle arbejdsmetode var hjemmehjælperen tvunget 
til at forlade den kunde, vedkommende var på besøg hos, for at tage hen til den 
kunde, der havde trykket på sin alarm, for senere at vende tilbage til den første 
kunde og afslutte den opgave, han eller hun blev afbrudt i. Med udgangspunkt i 
den viden begyndte man at måle antallet af alarmer regelmæssigt og benytte sig af 
resultaterne i udviklingsarbejdet.
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I lang tid havde områdechefen fået alarmstatistik fra leverandøren af teknikken. 
Leverandørens forpligtelse gik blandt andet ud på at svare på alle alarmer og 
videresende de alarmer, der skulle reageres på, til hjemmehjælpen i Skönsmon. 
Alarmstatistikken var tidligere blevet brugt som et samlet tal og som en del af 
totalomkostningerne i organisationen. Med indførelsen af en ny arbejdsmetode 
så pilotgruppen gennem deres udviklingsarbejde nye muligheder for at påvirke 
antallet af alarmer.

Formål
Formålet var at finde en måde, der viste helhedsbilledet af antallet af alarmer 
i hjemmehjælpen i Skönsmon, det samlede antal, antal pr. kunde over tid og 
årsagerne til, at kunderne aktiverede alarmerne.

Procedure – hvad vi gjorde
Den alarmstatistik, som områdechefen fik fra leverandøren hver måned, begyndte 
man nu at bruge på en anden måde end tidligere. Målinger af antallet af alarmer 
blev indsat i kontrol diagrammet, og resultatet blev brugt i forbedringsarbejdet.

Målingerne og den bagvedliggende viden blev brugt til at finde de oprindelige 
årsager til, at kunderne aktiverede deres alarmer. Inden den nye arbejdsmetode 
blev indført, var de almindeligste grunde til, at kunderne aktiverede deres 
alarm: tekniske årsager, at man ventede på personale og havde behov for hjælp 
til toiletbesøg, mens sygdom og fald kun udgjorde en lille del af årsagerne. 
Denne viden blev brugt sammen med aktuelle målinger til at videreudvikle 
arbejdsmetoden, så de alarmer, der var forårsaget af ”systemet”, kunne elimineres.

Resultat – sådan blev det
Antallet af alarmer er uden undtagelse mindsket, efter at den nye arbejdsmetode er 
indført. I februar 2012 var de fem almindeligste årsager til, at kunderne aktiverede 
deres alarm: tekniske alarmer, toiletbesøg, venten på personale og sygdom/fald. 
I april 2013 var der sket en forandring i årsagerne til, at kunderne aktiverede 
deres alarm. Betydeligt færre aktiverede alarmerne, fordi de ventede på personale 
eller på grund af tekniske årsager, mens alarmer på grund af sygdom/fald er øget 
(Figur 7).

Antallet af alrmer og de fem almindeligste årsager til aktivering af alarmer i 
hjemmehjælpen i Skönsmon i februar 2012 sammenlignet med april 2013

Februar 2012 Ny arbejdsmetode april 2013
Antal alarmer 534 320
Sygdom og fald 3 % 6 %
Venten på personale 16 % 5 %
Toiletbesøg 24 % 17 %
Teknisk alarm 26 % 13 %

Figur 7� Tabellen viser antallet af alarmer og årsagerne til dem i februar 2012, før den nye 
arbejdsmetode, og i april 2013 efter den nye arbejdsmetode�
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I Figur 8 kan man se, at antallet af alarmer ikke blev mindre med det samme, men 
blev reduceret over en periode, hvilket kan hænge sammen med, at det tager tid, 
før en ny arbejdsmetode har etableret sig helt i en organisation. Middelværdien 
blev mindre fra 224 alarmer til 174 i perioden fra februar 2012 til marts 2013. Det 
er i overensstemmelse med personalets fornemmelse af, at der er sket noget både 
med antallet af indkommende alarmer og med årsagerne til, at kunderne aktiverer 
deres alarm. Målinger af antallet af alarmer pr. kunde betød, at man hurtigt fik et 
billede af, fordelingen.

Antal alarmer hjemmehjælp Skönsmon
februar 2012 - marts 2013

rød kurve - indgående alarmer til alarmcentralen
blå kurve - videregivne alarmer til hjemmehjælpen

Figur 8� Kontrol diagrammet viser antallet af alarmer i Skönsmons hjemmehjælp i 
perioden fra februar 2012 til februar 2013� Rød kurve (den øverste) viser indkommende 
alarmer til alarmcentralen, og blå kurve (den nederste) viser videregivne alarmer til 
hjemmehjælpen i Skönsmon� Antallet af alarmer var uden undtagelse reduceret, og 
gennemsnittet for antallet af videregivne alarmer til hjemmehjælpen i Skönsmon var 
faldet fra 224 til 174�

Det var stadig sådan, at et par af kunderne ikke kunne bruge de fleste alarmer, og 
at enkelte kunder aktiverede deres alarm temmelig meget uanset de forholdsregler, 
der blev truffet. En forskel med den nye arbejdsmetode var, at målingen på 
alarmerne blev brugt til at videreudvikle den fælles arbejdsmetode for på bedst 
mulig måde at finde ud af grundårsagerne til, at kunderne aktiverede deres alarm. 
Pilotgruppen mente, at den høje personalekontinuitet var en af årsagerne til, at 
antallet af alarmer uden undtagelse var faldet. Så få personer som muligt omkring 
hver kunde øger forudsætningerne for, at man kan give hjælp eller støtte på den 
måde, som kunden ønsker, og dermed kan uro og utilfredshed forebygges.

Eksempel:
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Hvis grundårsagen var uro, blev arbejdsmetoden naturligvis ændret ud fra et 
individperspektiv. En kunde blev rolig og tryg af at blive ringet op på bestemte 
tidspunkter i løbet af dagen, en anden kunde blev mindre urolig, efter at hun havde 
fået telefonnummeret til personalets mobiltelefon og var blevet opfordret til at 
ringe, når hun ville.

Korttidsfravær
Både områdechefen og pilotgruppen var intresserede i at se, om den nye 
arbejdsmetode ville komme til at påvirke korttidsfraværet. Vel vidende, at 
årsagerne til korttidsfravær ofte er meget komplekse, bestemte de sig til at indføre 
kortidsfravær i kontrol diagrammet og følge målingen over tid.

Korttidsfravær var ikke en måling, som man på områdechefniveau havde 
interesseret sig for tidligere. Derimod fulgte ledelsen højere oppe korttidsfraværet, 
og med jævne mellemrum var emnet på dagsordenen på områdechefmøderne.

Formål
Formålet var at udvikle en måling, hvormed man kunne sammenligne 
korttidsfraværet før og efter den nye arbejdsmetode.

Procedure – hvad vi gjorde
Områdechefen fik hjælp til at hente data fra et system, hvor sygefraværet for hele 
kommunen blev registreret. Korttidsfraværet blev aflæst en gang om måneden 
både separat for hjemmehjælpen i Skönsmon og for alle hjemmehjælpsområder i 
Sundsvall tilsammen.

Resultat – sådan blev det
Korttidsfravær i hjemmehjælpen i Skönsmon har, efter at den nye arbejdsmetode 
er indført, ligget noget lavere end de øvrige hjemmehjælpsgrupper tilsammen (i 
Sundsvall hjemmehjælp). Årsagen til de faldende måleværdier kan ikke fastslås 
sikkert, da der skal bruges flere data og analyseresultater, før man kan påvise 
en sammenhæng mellem den nye arbejdsmetode og det lavere korttidsfravær. 
Områdechefen vil dog fremhæve den interesse, der er vakt for, hvad der ligger bag 
korttidsfraværet, når man følger det i sin organisation og drager sammenligninger 
over tid.

Tid til at udføre hjælp eller støtte
I første fase af udviklingsarbejdet havde personalet i pilotgruppen konstateret, 
at der i kommunens eksisterende system ikke var nogen beregning, der viste det 
virkelige tidsforbrug, det vil sige den tid, det faktisk tog at udføre de bevilgede 
indsatser hos hver kunde. Så i forbindelse med at personalegruppen bestemte sig 
for ikke at bruge computerplanlægningssystemet til sin dagsplanlægning, foretog 
de en engangsmåling af det reelle tidsforburg, for at de senere kunne sammenligne 
den tidligere arbejdsmetode med den nye. Da dagsplanlægningen blev lavet 
i computersystemet, opererede man med en bestemt tid, en standardtid, til en 
bestemt arbejdsopgave, men med den nye arbejdsmetode skulle man udføre det, 
som kunden havde behov for uden at tage hensyn til, hvor lang tid det tog.
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Formål
Formålet var at foretage en engangsmåling af den faktiske udførte tid hos 
kunderne for senere at kunne sammenligne tidsforbruget før og efter den nye 
arbejdsmetode.

Procedure – hvad vi gjorde
Lige før og lige efter at personalet i pilotgruppen var ophørt med at bruge 
computerplanlægningssystemet, målte man det faktiske tidsforbrug for alle 
besøg hos kunderne i en måned. Tidsforbruget blev lagt sammen og senere 
sammenlignet.

Resultat – sådan blev det
Det tog kortere tid pr. besøg, når man opfyldte kundernes efterspørgsel. 
Sammenligningen af, hvor lang tid det tog at udføre arbejdet hos kunden viste, at 
hvert besøg i gennemsnit var et halvt minut kortere efter indførelsen af den nye 
arbejdsmetode. Trods dette var oplevelsen både i pilotgruppen og hos kunderne, at 
der ikke var noget stress nu. Hos visse kunder gik det hurtigere at udføre hjælpen, 
og hos visse tog det længere tid end den standardtid, de havde haft at gå ud fra 
med den tidligere arbejdsmetode. Ikke hos nogen af kunderne stemte den virkelige 
tid, det tog at udføre arbejdet, med standardtiden.

Individuel variation – omsorgshistorik
For at forstå mere af variationen var det vigtigt med en måling, der viste, hvordan 
en kundes behov for hjemmehjælp ændrede sig over tid. For at få et helhedsbillede 
ridsede man kundernes omsorgshistorik op. Det blev gjort på samme måde som 
i Check-fasen (Swan, Sjöström, Isaksson & Blusi, 2012). Historikken kunne for 
eksempel vise, om en kunde var faldet eller indlagt på hospital eller var i ændret 
almentilstand, så behovet for hjælp eller støtte skulle ændres.

Formål
Formålet var at videreudvikle den måling, der blev anvendt i Check-fasen, for at 
vise, hvordan en kundes behov for hjemmehjælp varierer over tid.

Procedure – hvad vi gjorde
I begyndelsen af anden fase blev hver kundes omsorgshistorik sammenholdt 
i forbindelse med, at pilotgruppen fordelte kunderne i bobler. Formålet med 
omsorgshistorikken var at se, om helhedsbilledet kunne tilføre viden om 
variationen i behovet hos hver kunde. De data, der blev anvendt, var alle nye 
beslutninger om hjælp i hjemmet nogle år tilbage i tiden og iværksat tid for samme 
tidsperiode. Da omsorgshistorikken var færdig, blev dette helhedsbillede brugt 
som grundlag, når personalet i pilotgruppen skulle ræsonnere sig frem til, hvad der 
kunne være årsag til en forandring i behovet for indsatser i en periode. Årsagen til 
variationen fremgik ikke altid af de data, der blev anvendt, og undertiden hjalp det 
ikke, at personalet i pilotgruppen ræsonnerede og sammen forsøgte at rekonstruere 
det, der var sket med kunden i forbindelse med øgning eller reducering af antallet 
af hjemmehjælpstimer.
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Resultat – sådan blev det
Omsorgshistorikken gav et værdifuldt helhedsbillede af, hvordan hver kundes 
behov for hjemmehjælp havde ændret sig over tid, og den udgjorde et godt 
grundlag, da dags- og skemaplanlægningen blev iværksat i første fase.

Målingen blev på grund af tidsmangel ikke benyttet i en periode, ”men vi har 
ikke glemt det” som en af social- og sundhedsassistenterne udtrykte det. Eftersom 
målingen gav viden om variation over tid, så er det hensigten at genoptage arbejdet 
med målingen, så snart det er muligt. Den høje personalekontinuitet med den nye 
arbejdsmetode gør, at man i dag kender kunderne meget bedre. Så sammenlignet 
med tidligere i udviklingsarbejdet vil årsagen til variation i behovet hos kunderne 
formentlig være kendt, og denne viden vil kunne bidrage til, at omsorgshistorikken 
afspejler et mere komplet billede af variationen i behov over tid.

Samlede omkostninger - omkostningerne i det nye system 
sammenlignet med omkostningerne i det gamle

Pilotgruppen mente, at det ville være værdifuldt at have en måling, der kunne 
bruges til at sammenligne omkostningerne med den gamle arbejdsmetode med 
omkostningerne med den nye.

Formål
Formålet var at udvikle en målemetode, der sammenlignede omkostningerne i det 
gamle system med omkostningerne i det nye.

Procedure – hvad vi gjorde
Inden man sammenlignede det gamle og det nye system, var man nødt til at tage 
hensyn til følgende:

- Behovet for hjælp er stabilt over tid. For at man kan sammenligne det nye 
system med det gamle, er det vigtigt, at behovet for hjælp er relativt stabilt 
over perioden.

- Normalvariation. Dataene skal følges i løbet af en længere periode, der 
viser normalvariationen, for at man kan få dette at vide.

Alle omkostninger i det gamle system blev sammenlignet med omkostningerne i 
det nye system, og tallene blev fulgt i kontrol diagrammet, hvor iværksatte timer 
også var registreret. Det var vigtigt at vise variationen over tid og at have alle 
omkostninger med i beregningen.

Resultat – sådan blev det
Totalomkostningerne i det nye system er blevet fulgt hver måned, og resultatet 
viste, at den nye måde at arbejde på ikke er dyrere. Det viste sig dog, at det ikke 



45

var så enkelt at sammenligne omkostningerne i det gamle og det nye system. 
For at man kan analysere resultatet, er man nødt til at være fortrolig med 
organisationens arbejde og at kende sit personale. For eksempel, hvis en person i 
personalegruppen har højt sygefravær, så påvirker det sygefraværsstatistikken for 
hele gruppen. Hvis ikke den person, der tolker statistikken, ved, at det er en enkelt 
person, der står for sygefraværet, kan der blive draget forhastede slutninger, og 
ligeledes vil gruppen ikke blive raskere, fordi en person med højt fravær forlader 
gruppen for at lave andet arbejde.

Et andet eksempel er alarmfrekvensen, hvor det indimellem hænder, at en person 
med for eksempel demens kan stå for hovedparten af alarmerne i en måleperiode, 
fordi hun eller han er urolig eller har glemt, at personalet netop har været der. Med 
denne viden udviklede personalegruppen nogle målemetoder, der skulle give så 
pålidelige resultater som muligt. Dette arbejde foregår kontinuerligt, for at man 
kan foretage sammenligninger mellem det gamle og det nye system.
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Helhedssyn og organisatorisk læring

Den nye arbejdsmetode gav et helhedssyn, som ikke havde været der tidligere. 
Helhedssynet medførte ny indsigt om de forandringer, der skete inden for 
hjemmehjælpsgruppen, men også om behov for forandringer i de processer, der lå 
uden for hjemmehjælpsgruppens område, men som påvirkede dens arbejde.

Hjemmehjælpsgrupperne, der udfører hjælpen eller støtten hjemme hos 
kunderne, samarbejder med en mængde andre funktioner, for eksempel 
sagsbehandlingsenheden, indlæggelsen og primærplejen. Arbejdet påvirkes også 
af budgettet, lovene og kommunens rutiner. Da den nye arbejdsmetode blev 
indført, blev det tydeligt, at hjemmehjælpens evne til at levere i overensstemmelse 
med formålet og det, der er vigtigt for kunden ikke kun er afhængig af dem, der 
kommer hjem til kunden og giver hjælp/støtte, men den er også afhængig af, hvad 
de forskellige funktioner tilsammen formår at afstedkomme. Organisationen er et 
komplekst system af årsags- og virkningssammenhænge, hvor det der sker i den 
ene del, påvirker hele systemet.

For at den lære, der er draget i hjemmehjælpen i Skönsmon, skal komme 
organisationen til gode, er det nødvendigt, at ny viden og ny indsigt synliggøres, 
og at det fører til forandringer i rutiner, regler, normer og tekniske systemer. 
Desuden kræves øget fokus på samarbejde og tværfunktionelt arbejde, og intet af 
ovennævnte er sket i noget større omfang.

Ændrede roller
De involverede indså tidligt, at udviklingen og indførelsen af en ny arbejdsmetode 
ville komme til at forandre roller og ansvar for både medarbejderne og 
områdechefen. Ved gennemgang af metoden så de på en PowerPoint præsentation, 
som viste, at der ville komme til at ske forandringer, hvad angik roller og ansvar, 
arbejdets organisering, måling og opfølgning og deres tanker om forandringer. 
På hvilken måde deres roller, mandat og ansvar ville blive forandret, vidste 
de derimod ikke i starten, idet det var nært forbundet med designet af den nye 
arbejdsmetode, hvor udgangspunktet var kundens behov og ønsker.

Medarbejderne

Medarbejderne har med den nye arbejdsmetode fået ansvaret for at planlægge og 
udføre det daglige arbejde. De ”ejer” selv arbejdet. De får hjælp ind fra andre uden 
for gruppen, når de ikke kan løse problemstillingen selv, og de arbejder stadig med 
at lære og forbedre. Det har været en positiv oplevelse for medarbejderne at kunne 
påvirke deres egen arbejdssituation.
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I anden fase skulle pilotgruppen på egen hånd komme frem til de bedste løsninger 
ved at eksperimentere, udføre og udføre igen. I begyndelsen var det frustrerende, 
at de ikke kunne gå til deres chef og få svar, som de var vant til at gøre. Det føltes 
undertiden, som om de var lukket helt ude, og at der ikke var nogen, de kunne 
rådføre sig med. Ved hjælp af deres tidligere erfaringer og resultater fra første fase 
skulle de nu udvikle en arbejdsmetode, der modsvarede kundens efterspørgsel og 
behov.

Pilotgruppen vidste fra undersøgelserne i første fase, hvad der var vigtigt for 
kunden. Så en hel del møder kom til at handle om at frembringe nogle fungerende 
skemaer med udgangspunkt i den nye viden om, hvad der var vigtigt, for eksempel 
kontinuitet. I og med at de havde hele ansvaret for både deres egen arbejdstid og 
det arbejde, der skulle udføres hos kunden, kunne de prøve sig frem til de bedste 
løsninger, og det lykkedes til sidst. Ansvaret for planlægningen tog i visse perioder 
en hel del tid. Hvis der var sygefravær hos personalet, og det var svært at få 
vikarer, eller hvis mange kunder blev udskrevet fra hospitalet fredag eftermiddag, 
kunne det være svært at få tiden til at slå til. Trods det vejer gevinsten ved at have 
fået et helhedssyn og et helhedsansvar til den positive side.

Personalet i pilotgruppen har i udviklingsarbejdet fået bekræftet, hvad de egentlig 
allerede vidste, at mandat og ansvar skaber forudsætninger for god kvalitet i 
hjemmehjælpen, og de synes, at det øgede ansvar har ført til et større engagement 
i arbejdet. De har helhedssyn og indflydelse, og det har givet stor tilfredsstillelse.

De fleste medarbejdere i hjemmehjælpen i Skönsmon siger, at den nye 
arbejdsmetode er det bedste, der er sket. At have ansvar og mandat og at udvikle 
sin arbejdsmetode med udgangspunkt i kundens behov giver motivation og 
arbejdsglæde. Det at give hjælp og støtte med fokus på mødet med kunden 
har fjernet det tidspres, der før var koblet til dagsplanen med den gamle 
arbejdsmetode. Tidligere oplevede medarbejderne, at det var svært at tage ansvar, 
når man hele tiden kom til forskellige personer og aldrig nåede at lære kunderne 
ordentligt at kende. Man var helt styret af uret, alt handlede om tid, og arbejdet var 
splittet og stresset. Det vigtigste var ikke at gøre et godt stykke arbejde, men kun 
at holde tiderne. Det var heller ikke let at finde motivation, fordi man oplevede, at 
man ikke havde indflydelse eller helhedsperspektiv.

Citat fra en medarbejder:
”Arbejdet er blevet sjovere, mindre stresset og mere meningsfuldt, og som 
personale får man feedback, når man har gjort det godt, fordi vi hele tiden får at 
vide, hvad kunderne synes”.

Områdechef
Allerede i Check-fasen blev rollen som områdechef ændret. Områdechefen 
skulle arbejde mere som coach, og en vigtig opgave var at skabe forudsætninger 
for medarbejderne, så de både kunne udføre arbejdet hos kunderne og 
udviklingsarbejdet på bedste vis. Det var ikke helt enkelt at finde den mere 
tilbagetrukne rolle og lade medarbejderne finde løsningerne selv. Det ligger dybt 
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indgroet, at chefen er den, man kan henvende sig til for at få svar på, hvad man 
skal gøre. Nu var det ikke længere sådan, og det oplevedes frustrerende for både 
medarbejdere og chef. Det krævede også en hel del mod af chefen at turde slippe 
noget af kontrollen og give ansvaret til medarbejderne og tro på, at det nok skulle 
komme til at fungere.

Områdechefen følte sig i starten meget usikker i den nye rolle og vidste ikke, hvad 
der forventedes. Der var en del i arbejdsmetoden, der gik ud på, at både chef og 
medarbejdere selv skulle opdage, hvad der var nødvendigt at gøre. Et eksempel 
på en situation, hvor det var svært ikke at ”blande sig” var da medarbejderne 
planlagde deres skema og havde svært ved at få det til at fungere, men med tiden 
blev det enklere at lade være med at blande sig. Både chef og medarbejdere havde 
fået information om, at den fase, de nu befandt sig i, kunne sammenlignes med en 
sandkasse, hvor de skulle eksperimentere for at finde de bedste løsninger. Nu og 
da voksede frustrationen, og områdechefen følte sig udenfor uden nogen at spørge 
til råds, og til sidst, da frustrationen blev for stor, gik konsulenterne ind og gav lidt 
vejledning, så både områdechef og medarbejdere kunne komme videre.

Det var især den første uge, der var frustrerende. Da områdechefen var kommet 
igennem den, begyndte forståelsen for den nye arbejdsmetode at komme. Det 
var lærerigt og vigtigt for dem selv at se og løse problemerne og at finde deres 
egen arbejdsmetode. Den arbejdsmetode, der blev resultatet, var velbegrundet og 
forankret, og man kunne føle sig tryg ved den.

Områdechefen kan nu, hvor arbejdsmåden har været praktiseret i et stykke tid, se i 
bakspejlet, at hendes syn på lederskabet har ændret sig. Der er sket en forskydning 
fra at forsøge at påvirke individerne til i stedet at påvirke arbejdsmåden. 
Områdechefen skal give medarbejderne forudsætninger for at udføre deres arbejde 
på bedste vis og skal beskytte dem mod systembegrænsninger. Områdechef og 
medarbejdere arbejder sammen for i fællesskab at påvirke arbejdet.

Områdechefen har ikke fået mere tid, men oplever stor tilfredsstillelse i det 
faktum, at kvaliteten over for kunden er forbedret, kunden er tilfreds, personalet 
er tilfreds, og arbejdet er blevet sjovere. Problemer, som medarbejderne ikke selv 
kan løse, går videre op til områdechefen, og efter behov bringes spørgsmål eller 
forslag videre til næste chefniveau. Områdechefen har påpeget, at det har taget tid 
at finde balancen mellem at lede personalet og at lade det finde ud af tingene selv. 
Desuden at det kræver kontinuerlig øvelse i metoden, så man ikke falder tilbage i 
det gamle mønster.

Områdechefens reflektioner:

- Områdechefen føler sig tryggere nu i forhold til den tidligere chefrolle, for 
hun ved, at medarbejderne gør det de skal, og at de udfører opgaverne på 
en god måde.
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- Områdechefen udfører færre ting pr. automatik nu, hvilket betyder, at hun 
oftere standser op og tænker over, om det er det rette, der gøres, og om det 
egentlig er hendes arbejdsopgave.

- Der er kommet færre telefonopkald fra kunder og pårørende, hvilket 
områdechefen har tolket som et tegn på, at medarbejderne giver kunderne 
det, de efterspørger.

- Den tvivl, som områdechefen kunne føle i begyndelsen over at give en del 
af ansvaret fra sig, er nu afløst af en tilfredshed med, at arbejdet nu udføres 
med høj kvalitet.

- Både kunder og medarbejdere er blevet mere tilfredse. Hvilken chef vil 
ikke være tilfreds med det!?

Hvad er meningen med forskellige tider?
Tidligere i udviklingsarbejdet var det kommet frem, at forskellige funktioner i 
hjemmehjælpsprocessen omfattede sammenlagt 7 forskellige typer af tid beregnet 
til at ”vurdere” hvor meget tid, der gik til at udføre hjælpen/støtten. Det var 
desuden sådan, at ingen af tiderne var i overensstemmelse med hinanden. Den 
eneste måde, der viste hvor lang tid det tog at udføre bevilgede indsatser hos hver 
kunde, var den faktiske tid (den tid det faktisk tog at udføre arbejdsopgaven), og 
den tid blev ikke målt i nogen af kommunens eksisterende systemer.

De tider, der blev beregnet, var:

Besluttet tid Den tid, der følger med indsatsbeslutningen

Udførelsestid 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 findes der en 
standardtid, som er en vurdering af tidsforbruget 
for indsatsen. Dertil lægges eventuel tid til 
sundheds- og sygeplejeindsatser

En reflektion fra pilotgruppen var: ”Hvis ingen af de tider, som vi anvender til 
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planlægning og budget, stemmer overens med virkeligheden, hvilken gavn har vi 
så af alle de forskellige tider? Hvorfor bruger vi så al den tid på at håndtere disse 
forskellige tider?”

Budget på en ny måde
Noget, der ofte nævnes til hverdag i hjemmehjælpen, er vigtigheden af at holde 
budgettet. Selv om hjemmehjælpspersonalet ikke har deltaget i budgetarbejdet, 
er budgettet konstant nærværende i deres daglige arbejdsudøvelse. Jagten på 
et budget i balance påvirker alt, lige fra hvilken type plastikhandsker man skal 
bruge, og til det pressede tidsskema og hvornår man må tage ferie. Således er 
den hyppigst tilbagevendende systembegrænsning, der blev identificeret under 
udviklingsarbejdets første fase, at ”søge efter lavere enhedsomkostninger for at 
holde budgettet”.

Lige efter starten af indførelsen af den nye arbejdsmetode begyndte pilotgruppen 
(ni personer) at tænke over, hvordan det var muligt at skabe en måde at arbejde 
på med et budget, der afspejlede de ressourcer, der var nødvendige for at opfylde 
formålet med organisationens arbejde (formål = giv mig den støtte, jeg har brug 
for, så jeg kan klare mig selv og opnå god livskvalitet). Findes der en anden, 
bedre og mere passende måde at fordele og bruge hjemmehjælpens ressourcer på? 
Måden at arbejde på med budget var knyttet til traditionel tænkning og stemte ikke 
overens med pilotgruppens nye arbejdsmetode, der går ud fra et systemsyn, det vil 
sige et helhedsperspektiv på organisationens arbejde.

Traditionelt set beregnes budgettet for hver hjemmehjælpsgruppe på den måde, 
at den iværksatte tid (baseret på standardtider) for tidligere virksomhedsår 
multipliceres med det fastsatte timetal, der derefter udgør grundlaget for den 
sum penge, som organisationen er tildelt. Pengene rækker så til et vist antal 
årsarbejdere, som områdechefen skal have som retningslinje for antallet af ansatte. 
Da antallet af iværksatte timer varierer ud fra kundernes antal og behov, så 
tjekker områdechefen en gang om måneden, at antallet af medarbejdere og deres 
beskæftigelsesgrad stemmer med den iværksatte tid.

Hvis det er tilfældet, gør områdechefen ikke noget, men hvis det ikke er 
tilfældet, kræves der nogle foranstaltninger. Så tjekker områdechefen antallet af 
medarbejdere op mod TES-systemet (computerbaseret planlægningssystem til 
daglig planlægning), hvor tidsforbruget til at iværksætte indsatserne beregnes. 
Viser denne kontrol, at der er for mange medarbejdere, flyttes personalet 
til en anden hjemmehjælpsgruppe, hvor der er behov. Det sker dog meget 
sjældent, ifølge områdechefen, idet strategien for at holde budgettet har været at 
underbemande bevidst for at håndtere variation i iværksatte timer. Skulle det vise 
sig, at antallet af medarbejdere er for lavt, rekrutteres timevikarer til de timer der 
mangler, og er behovet større, rekrutteres vikarer, der går med ind i skemaerne.

Formål
Formålet var at udvikle ideer til arbejdet med et budget, som afspejler de 
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ressourcer, der er nødvendige for at opfylde formålet ’giv mig den støtte, jeg har 
brug for, så jeg kan klare mig selv og opnå god livskvalitet'.

Procedure – hvad vi gjorde
Pilotgruppen tog metodekonsulenterne til hjælp, og indledningsvis blev et 
teoriafsnit om kapacitet gennemført. Nogle af de spørgsmål, der blev diskuteret, 
var:

- Hvad mener vi med kapacitet?
- Hvordan ser kapaciteten ud i dag?
- Hvordan skal vi forholde os til kapacitet fremover?

Personalet i pilotgruppen var enige om, at hjemmehjælpens kapacitet var 
medarbejderne og deres evne til at udføre arbejdet. Der blev foretaget 
en sammenligning mellem den tænkning, som ligger bag de traditionelle 
foranstaltninger, der plejer at blive tilpasset for at holde budgettet, og den nye 
måde at tænke på, som ligger til grund for et systemisk perspektiv.

Pilotgruppen tænkte videre over, hvilken metode der bruges i dag for at ”holde 
budgettet” i hjemmehjælpsgruppen og kom frem til to ting:

- lav grundbemanding
- ved øget behov tages vikarer ind

Næste overvejelse var, hvordan det ser ud i praksis, når disse metoder tilpasses, og 
hvilke konsekvenser det får for præstationen. Personalet i pilotgruppen mente, at 
følgende faktorer påvirkes:

- Servicen: personalekontinuiteten påvirkes negativt
- Arbejdsglæden: påvirkes negativt (mange forskellige vikarer medfører et 

større ansvar for det ordinære personale, kunderne bliver mere urolige, 
hvilket påvirker arbejdsgruppen)

- Omkostningerne: risikerer at stige, fordi kapaciteten falder (hvordan 
arbejdet udføres, for eksempel evnen til at dæmpe uro, forebygge osv.), 
fordi en vikar som oftest ikke kender kunderne og deres behov på samme 
måde som det ordinære personale

Derefter stillede man spørgsmålet: ”Findes der en bedre måde at bruge vores 
ressourcer på?”

Findes der en bedre måde at bruge hjemmehjælpens ressourcer 
på?
Med et systemisk perspektiv som udgangspunkt udviklede pilotgruppen en idé 
om, hvordan man for hjemmehjælpen i Skönsmon ville kunne skabe et budget, 
der afspejlede de ressourcer, der var nødvendige for at opfylde formålet. For at 
eliminere problemet og beskrive, hvordan de tænkte, at det kunne løses, lavede de 
en illustration (Figur 9).
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Hvordan kan vi skabe et budget, der afspejler de 
ressourcer, som er nødvendige for at opfylde formålet?

Problemet vi skal løse:

FORMÅLET:

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

Arbejdsprincipper designet 
ud fra formålet og for at 
mindske spild.

Kontinuitet er nøglen

Hvilken kapacitet 
skal vi bruge for at 
opfylde formålet?

Hvilken kapacitet 
skal vi bruge for at 
give formålet?

Hvilket budget skal 
vi have?

Hvis vi stadig gør 
dette bedre – hvad 
vil der så ske med 
præstationen?

Behov for hjælp

Figur 9� Illustration af hjemmehjælpspersonalets ide til model for udformning af et 
budget, der har sit udgangspunkt i faktiske behov i stedet for standardtider, som ikke er i 
overensstemmelse med praksis�

Personalet i pilotgruppen lavede illustrationen ved at sammenligne det nye system 
med det gamle og gå ud fra formålet og den kapacitet, der var nødvendig i de 
respektive systemer, for at opfylde formålet med organisationens arbejde. De 
ville gå ud fra de faktiske forhold, for eksempel at planlægge budget ud fra den 
tid, som hjælpen eller støtten i virkeligheden tager. Hvad ville der så ske med 
omkostningerne og kvaliteten?

Eksperimenter med at udforme et budget på en ny måde med udgangspunkt i det 
faktiske behov i stedet for standardtider blev aldrig gennemført.

Optimering af flowet ud fra det behov der opstår, til hjælpen 
kommer
Forandringer i kundernes behov sker hele tiden i mere eller mindre omfang og er 
en naturlig del af organisationens arbejde. Med det nuværende system og rutiner 
kan der blive mange overdragelser. Ud over at det kan tage unødig lang tid, før 
kundens behov bliver tilgodeset, involverer processen ofte flere funktioner og 
medarbejdere, hvilket lægger beslag på mange ressourcer.

Pilotgruppen havde flere forskellige ideer om, hvordan rutinerne kunne ændres, 
for at man på en enklere måde kunne imødekomme forandringer i kundernes 
behov, når de opstod med kort varsel. Hvis for eksempel en kunde havde indsatser 



53

og fik behov for øget støtte/hjælp, for eksempel til brusebad, så skulle gruppen 
først kunne udføre indsatsen og derefter meddele det til sagsbehandlingsenheden, 
der så kunne træffe den formelle beslutning bagefter.

En anden ide var at knytte en sagsbehandler nærmere til hjemmehjælpsgruppen for 
at skabe en naturlig kontakt mellem personale og sagsbehandlere med det formål, 
at de kunne lære kundernes behov og variationer i behov nærmere at kende og på 
den måde med det rette grundlag kunne træffe beslutning om indsatser.

Pilotgruppen drøftede også fordelene ved at kende og forstå kundernes behov, 
inden der træffes beslutninger. Hjemmehjælpspersonalet, der møder kunderne 
regelmæssigt, kan ofte se, om behovet ændres hos en kendt kunde, eller de kan 
se og forstå, hvilke behov en ny kunde har. Beslutningen ville da kunne blive 
så korrekt som muligt koblet til kundens behov ud fra personalets kendskab til 
kundens situation, og antallet af nye prøvninger kunne minimeres.

Eksperimenter med nogle af ovenstående ideer blev dog aldrig gennemført i 
praksis.



54

Indførelse af den nye arbejdsmetode
Fra februar 2012 til begyndelsen af maj 2012 var pilotgruppen gået fra den nye 
arbejdsmetode og havde eksperimenteret med den i det geografiske område Kuben 
i hjemmehjælpen i i Skönsmon. I de to øvrige geografiske områder Östermalm og 
Skönsmon arbejdede man samtidig ifølge den gamle metode. I maj 2012 foretog 
man desuden en inddeling af alt personale i tre arbejdshold med kobling til de tre 
geografiske områder (Figur 10).

Denne inddeling skulle gælde fra september 2012.

Skönsmons hjemmehjælpsområde

Områdechef

Kuben

Pilotgruppen

Konsulenter

Östermalm Skönsmon

Figur 10� Skitse over Skönsmons hjemmehjælpsområde, hvor en områdechef har ansvar 
for de tre arbejdshold Kuben, Östermalm og Skönsmon�

Udviklingsarbejdet begyndte i pilotgruppen, som bestod af ni medarbejdere. 
Pilotgruppen fik støtte af nogle metodekonsulenter. Efter at pilotgruppen havde 
udarbejdet den nye arbejdsmetode, blev den først både prøvet og indført i Kuben. 
Da den var blevet prøvet i en periode og ansås for at fungere godt, blev den nye 
arbejdsmetode også indført i Östermalm og Skönsmon.

Hidtil havde ca. en tredjedel af personalet brugt den nye arbejdsmetode hos ca. 
en tredjedel af kunderne. Nu var det på tide at involvere det øvrige personale, ca. 
33 personer, og alle kunder, ca. 100 personer. Allerførst begyndte pilotgruppen 
med at involvere arbejdsholdet i området Kuben. Derefter blev personalet i 
arbejdsholdene Östermalm og Skönsmon involveret.

Det personale, der nu skulle involveres i den nye arbejdsmetode, havde ikke 
gennemgået første fase, hvor man søgte viden om det eksisterende system og 
havde ikke fået nogen vejledning af de eksterne konsulenter.
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Formål
Formålet var at indføre den nye arbejdsmetode i hele hjemmehjælpen i Skönsmon.

Procedure – hvad vi gjorde
Tre af de prioriterede udviklingsområder ansås for at være tilstrækkeligt testet og 
var dermed klar til at blive indført i de øvrige hjemmehjælpsgrupper. Det var:

- Skemaplanlægning

- Dagsplanlægning

- Praktisk hjælp/støtte

Allerførst involveredes hele personalet i arbejdsholdet Kuben, hvor de fleste 
kunder allerede var inde i det nye system. Derefter involveredes personalet i 
samtlige arbejdshold. Under vejledning af pilotgruppen lavede de bobler, der 
indeholdt både kunder og personale, og der blev fordelt kontaktpersoner. I alt blev 
det ca. 15 bobler fordelt på Kuben, Östermalm og Skönsmon. I forbindelse med 
forandringen fik alle tre arbejdshold deres egen plads i hjemmehjælpslokalerne, 
hvor de kunne mødes til morgeninformationsmøder og andet.

EDIP - en metode til indførelsen
Den metode, der bruges til indførelsen af den nye arbejdsmetode, kaldes EDIP 
(Explain, Demonstrate, Imitate, Practise) og går ud på at forstå, hvordan det nye 
system ser ud, og hvorfor det ser ud som det gør. Modellen kan forklares sådan:

- Personalet i pilotgruppen forklarer, hvordan arbejdet i det nye system 
fungerer.

- Personalet i pilotgruppen demonstrerer, hvordan arbejdet rent praktisk 
udføres. Det personale, der læres op i det nye system, observerer og 
reflekterer sammen med dem, der lærer fra sig.

- Personalet, der læres op i det nye system, imiterer arbejdsmetoden. 
Personalet i den arbejdsgruppe, der lærer fra sig, observerer, og derefter 
reflekterer de to grupper sammen.

- Personalet, der er blevet lært op, praktiserer arbejdet selvstændigt.

I indførelsen af den nye arbejdsmetode var arbejdsprincipperne meget vigtige, 
idet de byggede på formålet med organisationens arbejde og det, der er vigtigt for 
kunderne. Principperne tjente som ”rettesnore” i det daglige arbejde.

Resultat – sådan blev det
Første trin i indførelsen af den nye arbejdsmetode foregik intensivt i nogle uger 
i begyndelsen af efteråret 2012. Personalet i pilotgruppen vejledte deres kolleger 
i de tre geografiske områder, og trin for trin satte arbejdsholdene sig ind i den 
nye måde at arbejde på. De fleste var positive over for forandringen, men der var 
alligevel lidt gnidninger og uro under omstillingen. Det oplevedes som en ulempe, 
at man i den nye planlægning var væk fra en del af de tidligere arbejdskolleger. 
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Det at man mistede en del af sine tidligere kunder førte også til spørgsmål og en 
del uro. Savnet af den gamle struktur og ansvaret ved, at man selv var med til at 
planlægge arbejdet, var en stor udfordring for de medarbejdere, der oplevede, at 
den faste struktur i den gamle arbejdsmetode egentlig havde passet dem godt.

Hvad syntes kunderne?
Nogle kommentarer fra kunderne efter indførelsen var:

- ”Jeg synes, at det er meget godt, at der er færre og færre, der kommer hjem 
til mig, og at jeg nu ved, hvem der kommer, og omtrent også hvornår de 
kommer”

- ”Der er tid nok, og det er mindre stresset for personalet, efter at den nye 
arbejdsmetode er blevet indført”

- ”Jeg har nu en chance for at lære alle dem at kende, der kommer hos mig, 
og det føles trygt”

Hvad syntes medarbejderne?
Nogle kommentarer fra medarbejderne efter indførelsen var:

- ”Kunderne er kommet ind i den nye arbejdsmetode. Det bliver virkelig en 
boble, når man kun er to personer om en kunde. Man vil ikke forlade dem. 
Man ønsker, at de skal være tilfredse. Det føles godt. Man føler, at man har 
betydning”

- ”Man færdiggør det, man er i gang med, i stedet for at give det videre til en 
anden”

- ”Man lærer kunderne at kende på en helt anden måde, så man kan jo læse 
lidt mellem linjerne”

- ”Jeg har en kunde, der er begyndt at ringe til mig i stedet for at aktivere 
alarmen. Jeg er begyndt at sige, hvornår jeg er på arbejde. Jeg tager 
telefonen med mig, så ring bare til mig, hvis der er noget. Svarer jeg ikke 
med det samme, kan jeg se, at det er dig, der har ringet, og jeg ringer op til 
dig, så hurtigt jeg kan”

Det sidste eksempel førte til, at en kunde, der på eget initiativ gik mere over til at 
ringe i stedet for at aktivere alarmen, nu blev roligere og ikke behøvede at ringe så 
ofte, fordi hun vidste, at hun kunne komme i kontakt med personalet. Dette gjorde, 
at hjemmehjælpspersonalet begyndte at drøfte situationen for en anden kunde med 
høj alarmfrekvens, og forskellige forslag kom på bordet, om hvordan man kunne 
forsøge at øge trygheden, så denne kunde ikke behøvede at aktivere alarmen så 
ofte.

Hjemmehjælpspersonalets erfaringer viste, at når kunderne havde telefonnummeret 
på den rette person, så mindskedes deres behov for at tage kontakt. Også de 
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pårørende havde fået telefonnummeret på den person, der arbejdede hos kunden, 
og kunne på den måde få svar på mange af deres spørgsmål med det samme.

Den intensive periode, hvor den nye arbejdsmetode blev indført i hele 
hjemmehjælpen i Skönsmon, gik efterhånden over i et roligere leje, hvor 
udviklingsarbejdet fortsatte med alle prioriterede områder fra andre faser. Den nye 
arbejdsmetode er i dag (august 2013) indarbejdet i alle tre områder, hvilket ikke 
betyder, at hjemmehjælpspersonalet har slået sig til ro eller føler, at de er færdige. 
Udviklingsarbejdet fortsætter og foregår nu hver dag som en integreret del af 
arbejdsmetoden. Med støtte i metoden udvikler de deres arbejde systematisk og 
bliver hele tiden bedre og bedre til at levere god kvalitet til deres kunder.

Sammenligning af før og efter indførelsen af ny arbejdsmetode
Personalets beskrivelse af den gamle arbejdsmetode:

- ”Tidligere var man helt styret af uret, tiden. Alt handlede om tid. Man vidste 
ikke, hvor man skulle hen næste dag. Man kunne ikke planlægge. Hvert lille hul 
blev udnyttet, hvilket førte til meget transporttid. Man måtte fare frem og tilbage 
inden for området. Stress, stress, stress…”

De beskriver forskellen på før og nu sådan:

- roligere i gruppen, en roligere arbejdsmetode

- man ved hvilke kunder man skal besøge, og hvad der venter en

- nu kan man planlægge arbejdet på en helt anden måde

- man ved hvad man skal gøre hele ugen

- man kan for eksempel skifte brusebadsdag, hvis det er bedre

- man har mere ansvar selv, det kan man ikke komme udenom. Det jeg ikke 
gør i dag, er der stadig i morgen. Alle tager mere ansvar, og man kan ikke 
gemme sig
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Diskussion
Hjemmehjælpen i Skönsmon i Sundsvall Kommune har udviklet en ny 
arbejdsmetode for bedre at kunne imødekomme kundernes behov. At påtage sig 
et helt system, identificere en kerneproces og lære mere om, hvordan systemet ser 
ud, og hvordan det fungerer, var ikke særlig svært. At finde en ny arbejdsmetode, 
der førte til et enklere og mere problemfrit flow set ud fra kundens perspektiv, var 
heller ikke særlig svært, men det krævede en systematisk fremgangsmåde, hvor 
man skulle udgå fra fakta, eksperimentere og følge op.

Der er sket store forandringer på ét år

Nogle eksempler på, hvad hjemmehjælpen i Skönsmon har udviklet sig til:

- Kontinuiteten er forbedret, så kunder og personale kender hinanden.

- Der er beskrevet nye målinger, så de hele tiden kan følge op og forbedre 
deres arbejde.

- Hjemmehjælpen skal tage ansvar for helheden i det, der berører deres 
arbejde, og de kan således lave forbedringer løbende, når der er behov 
for det, hvilket har øget kvaliteten. For eksempel: De rekrutterer selv, de 
planlægger deres arbejde med dagsskema og personaleskema, de ændrer 
planerne ved forandringer, såsom når der kommer nye kunder eller en 
kunde bliver indlagt eller udskrevet fra hospitalet.

- De finder ud af hovedårsagerne til problemer og finder oftest egne løsninger 
med udgangspunkt i kundens perspektiv.

Hele organisationen skal involveres i udarbejdelsen af nye 
arbejdsmetoder

For at man kan ændre arbejdsmetoden med succes, skal alle funktioner i 
flowet være involverede og indforståede med, at en ny arbejdsmetode skal 
eksperimenteres frem. Visse strukturer var af forskellige grunde svære at ændre, 
og den traditionelle måde at arbejde på i organisationen syntes at have været fast 
forankret gennem årtier.

Da ikke alle funktioner, der er involverede i hjemmehjælpsprocessen, har været 
med på rejsen fra en traditionel tænkning til den nye arbejdsmetode, baseret 
på systemtænkning, har det ikke været muligt at påvirke hele systemet. Idet 
sagsbehandling og budgetarbejde sker på samme måde som før, var det kun en del 
af kundens vej gennem systemet, der kunne påvirkes.
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Det traditionelle system modvirker kvalitet
En konklusion, der kunne drages under udviklingsarbejdet, var at det traditionelle 
system modvirker kvalitet og hindrer medarbejderne i at bruge deres kompetence i 
arbejdet. Kommunens organisation baserer sig stadig på traditionel tænkning, hvor 
ledelse handler om kontrol af medarbejderne og det arbejde, de udfører. Som en 
konsekvens af dette varetages planlægningen af arbejdet af ledelsen, der ligeledes 
leder arbejdsmetoder og beslutningstagning gennem regler og rutiner. Disse regler 
og rutiner tager oftest ikke hensyn til kundens individuelle behov og ønsker, 
hvilket er en forudsætning for, at man kan levere kvalitet i hjemmehjælpen.

Det bliver undertiden umuligt for hjemmehjælpspersonalet at gøre det rigtige. 
Medarbejderne kan tvinges til at vælge mellem at bryde organisationens regler 
eller at udsætte kunden for risici. Personalet burde ikke stilles over for et sådant 
ultimatum.

Eksempel:
En kunde har fået opereret øjenene ambulant og har brug for hjælp til at 
tage øjendråber. Øjendråberne skal tages samme dag, som operationen blev 
gennemført. Ordinationen gives af en læge, og opgaven med at give lægemidlet 
uddelegeres til hjemmehjælpspersonalet. I socialforvaltningens måde at 
organisere arbejdet på skal den tid, det tager at udføre arbejdsopgaven, 
beregnes, inden opgaven må udføres. Konsekvensen kan blive, at det tager så 
lang tid, før hjemmehjælpen får klartegn til at udføre opgaven, at det ikke er 
praktisk muligt at give øjendråberne samme dag som kunden er ordineret til at 
starte behandlingen. Denne type dilemma løses normalt ved at områdechefen 
og hjemmehjælpspersonalet ignorerer deres egen organisations regler og giver 
øjendråberne alligevel, eftersom de ikke vil udsætte kunden for sundhedsfare eller 
medicinske risici.

Økonomistyring, kontrol og personalenedskæringer gør ikke 
organisationen mere effektiv 
Udviklingsarbejdet i hjemmehjælpen i Skönsmon har vist, at man kan øge 
kvaliteten samtidig med, at man arbejder for god lønsomhed. Ved at ophøre med 
at gøre det, der ikke tilførte kunden nogen værdi kunne man bruge ressourcerne til 
noget, som var vigtigt.

Det, der kræves, er en anden logik med udgangspunkt i kundernes behov og 
det, der skaber værdi for kunderne, inden for rammerne af afdelingens opgaver. 
Et praktisk eksempel er, når dagsplanlægningen, det vil sige det, der skal gøres 
i løbet af dagen og hos hvilke kunder, og personalets skema laves samtidig og 
af de medarbejdeere, der er nærmest kunden. Dette skabte plads til at tilgodese 
kundernes individuelle behov samtidig med, at man varetog personalet så effektivt 
som muligt.

I organisationen er der en tradition for økonomistyring, hvor budgettet fordeles ud 
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fra antal ansatte, bevilgede indsatser og faste driftsomkostninger. Budgetresultatet 
følges måned for måned, og man leverer ifølge devisen ”en god chef overholder 
budgettet”. Hvis en organisation har tendens til at overskride budgettet, er den 
normale løsning at nedbringe antallet af ansatte, eftersom det er en stor og tydelig 
omkostning. Denne foranstaltning er forekommet gentagne gange gennem mange 
år, uden at det ønskede resultat er opnået. Man kan ikke se bort fra, at budgettet 
er begrænset, men bliver det virkelig billigere, når hele fokus bliver lagt på 
budgettet?

”Hvis man i stedet fokuserer på værdiskabende arbejde og på at få en virksomhed 
med høj kvalitet, koster det ikke mere” (Seddon, 2010). Valget burde være enkelt.  
I stedet for at nedbringe personalet, når organisationen ønsker at blive mere 
effektiv, burde vi skifte logik og så frigøre kapacitet ved at gå ud fra formålet med 
organisationens arbejde og kun gøre det, der skaber værdi for kunderne.

Måske ligger vanskeligheden i, at alle i organisationen, ledelse, støttefunktioner og 
medarbejdere, ikke har samme opfattelse eller ikke tydeligt har aftalt, hvad der er 
formålet med organisationen og det arbejde, der skal udføres. Ud fra dette må man 
se på arbejdet og resultatet på samme måde uafhængigt af organisationsniveau og 
sammen analysere, hvad der er årsagen til, at det ser ud som det gør, og hvordan 
man kan gøre det bedre.

Udfordring at slippe kontrollen
Områdechefen har været en vigtig person i udviklingsarbejdet. Hun har taget 
udfordringen op og ”givet slip på kontrollen”, så personalegruppens kreativitet og 
problemløsningsevne har fået plads. Områdechefen har stolet på, at medarbejderne 
ville gøre et godt stykke arbejde, og har været lydhør over for de mangler og 
problemer, som de oplevede som hindringer mod deres forsøg på at levere 
hjemmehjælp med god kvalitet. Der er sket en forskydning af områdechefens 
fokus fra at forsøge at påvirke individerne til i stedet at påvirke arbejdsmetoden. 
Hendes vigtigste arbejdsopgave er at støtte medarbejderne ved at skabe de 
forudsætninger, som de skal bruge, for at arbejdet kan lykkes.

Der er stadig en opfattelse af, at den øverste ledelses fokus mest er rettet mod 
budget og medarbejdere. Det virkelighedsbillede, der ligger til grund for, hvordan 
virksomheden organiseres og styres, bygger hovedsageligt på traditionel tænkning 
med budgetstyring og funktionsdeling som de vigtigste hjørnestene.

Kundens perspektiv som udgangspunkt
At forandre hjemmehjælpens eget arbejde viste sig at være enklere end at 
gennemføre forandringer i andre funktioner i flowet. Organisationens vante 
traditionelle tænkning havde delt hjemmehjælpsprocessen op i mindre meget 
selvstændige dele, funktioner der havde en indadvendt arbejdsmetode. Inddeling 
i funktioner med traditionel styring og ledelse begrænser muligheden for at se 
helheden og kundens perspektiv.
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”Når man tænker på en organisation som et system, bevæger man sig udefra og 
ind. Man tænker på, hvilket formål systemet har fra kundens synsvinkel, og der 
opstår et stærkt behov for forandring” (Seddon, 2010).

Hovedparten af forandringerne skete i hjemmehjælpens egen funktion, men 
også ved at hjemmehjælpspersonalet så en kvalitetsgevinst i at overtage visse 
arbejdsopgaver fra andre funktioner i systemet, for eksempel rekruttere vikarer og 
lave dagsplanlægning og skemaplanlægning. Den traditionelle tænkning, vores 
traditioner og vaner, er stærke, fordi de betyder tryghed i arbejdet. Det kræver mod 
at forandre, men også nysgerrighed og åbenhed over for ny viden samt lydhørhed 
over for kunders, pårørendes og medarbejderes synspunkter. Et eksempel på, hvor 
vigtigt det er at have et helhedssyn og at udgå fra kundens perspektiv, når man 
udvikler organisationens arbejde, er socialforvaltningens indkøb af madlevering til 
hjemmehjælpens kunder.

Eksempel:
Socialforvaltningen har i de tre seneste år arbejdet med at procesorientere 
organisationens arbejde ved hjælp af lean. Som et led i det arbejde identificerede 
man alt spild, der opstod ved håndteringen af madkasser til hjemmehjælpens 
kunder. Fra køkkenet, via transportenheden til hjemmehjælpslokalerne og 
videre ud til kunderne. Efter dette modificerede man processen, og gennem 
indkøb af transporten af madkasserne direkte fra køkkenet til kunden kunne 
mange arbejdsmomenter rationaliseres væk. Når madkasserne blev leveret af 
andre personer end hjemmehjælperne, betød det, at kunderne fik besøg af flere 
forskellige individer.

Den uddybning, der blev foretaget i hjemmehjælpen i Skönsmon, har ført til 
øget forståelse af, hvordan servicekvalitet opstår, og hvilket helhedssyn der 
skal ligge til grund for de forandringer, der gennemføres. Ekstra vigtigt er det 
at eksperimentere i lille skala og efterfølgende lære hvad der sker, inden man 
gennemfører store forandringer med ukendte konsekvenser.

Ideen med at indkøbe transporten af madkasserne til hjemmehjælpens kunder 
var god. Men resultatet blev en standardiseret proces med udgangspunkt i 
organisationens perspektiv, og kundernes individuelle behov og ønsker indeholder 
meget mere end det, som en standardiseret proces kan håndtere. Hvis man 
ser bort fra de individuelle behov og ønsker hos kunderne, og i stedet ser på 
standardiserede processer, så begrænser vi os i, hvor gode vi kan blive. Evnen til 
at se den enkeltes behov påvirker værdiskabelsen.

Når en ny arbejdsmetode skal udvikles, er det derfor vigtigt at gå ud fra formålet 
med organisationens arbejde og det, som kunderne efterspørger, nøjagtigt 
som man gjorde i hjemmehjælpen i Skönsmon. Ellers er der risiko for, at 
udviklingsarbejdet kun fører til, at organiseringen af arbejdet påvirkes, det vil sige 
i hvilken rækkefølge arbejdsopgaverne gennemføres, og hvem der gør hvad, mens 
indholdet i arbejdsopgaverne forbliver uforandret.
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Konklusion
Værdien af pleje og omsorg opstår i kernevirksomheden, det vil sige i mødet 
mellem kunderne og personalet. Hvis vi vil udvikle kvaliteten og påvirke 
omkostningerne, er det her vi skal begynde.

Hele organisationen skal have kundernes behov som 
udgangspunkt

Udviklingsarbejdet i hjemmehjælpen i Skönsmon har vist, at vanskeligheden ikke 
ligger i at gennemføre forandringer i selve hjemmehjælpsgruppen eller i mødet 
med kunden, men i stedet i at få det omgivende system til at støtte læring og 
fornyelse/innovationsarbejde i hjemmehjælpen med udgangspunkt i kundernes 
behov.

Traditionel budgetstyring fører ikke til effektivitet

Vi arbejder stadig med traditionel budgetstyring på trods af at metoden i praksis 
ikke har hjulpet os til at blive mere lønsomme og/eller til at levere bedre kvalitet. 
Vi tror, at vi effektiviserer ved at nedbringe personaleantallet, men vi ved 
meget lidt om, hvilke langsigtede effekter det får på økonomi og kvalitet i et 
velfærdssamfund.

Tillid i stedet for kontrol

Kontrol med medarbejderne og det arbejde de udfører, skal erstattes af tillid og 
lydhørhed. Det vil sige tillid til, at medarbejderne nærmest kunden gør et godt 
stykke arbejde, og lydhørhed fra ledelsen, når det gælder at lytte til og afhjælpe 
de problemer, der findes i systemet, og som hindrer medarbejderne i at levere 
hjemmehjælp af god kvalitet.

Når man lader medarbejderne udvikle deres styrke og giver dem forudsætninger 
for at udføre deres opgaver, bliver arbejdsgruppens kvalitet bedre og bedre. 
Når man lidt efter lidt overdrager ansvar og kompetence, kan resultatet blive en 
lærende organisation med en innovativ holdning.

Ledelse og styring bør baseres på viden

Ledelse og styring bør have fokus på hele systemet og gå ud fra viden og 
information om kundernes virkelige behov og formålet med organisationens 
arbejde. Der skal skabes plads til, at man kan tackle den variation, der findes i 
hjemmehjælpen, hvor hver kunde er unik, og behovene er individuelle.
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Implementering af en ny arbejdsmetode i hjemmehjælpen

- baseret på viden, kundernes behov og formålet med 
organisationens arbejde

For bedre at kunne imødekomme kundernes behov har 
en hjemmehjælpsgruppe udviklet en ny arbejdsmetode 
og implementeret den i hele hjemmehjælpsområdet. 
Efter implementeringen er der sket flere forandringer. 
Kontinuiteten er forbedret, og nu kender kunder og 
personale hinanden. Hjemmehjælpspersonalet skal selv 
rekruttere vikarer og udarbejde planlægningsskemaer. 
Der er plads til at håndtere variation uden indkaldelse 
af vikarer. Nye målinger er udarbejdet, så arbejdet kan 
følges op og forbedres. Med den nye arbejdsmetode er 
man gået fra at lade budgettet styre til i stedet at drive 
en hjemmehjælp baseret på viden, kundernes behov og 
formålet med organisationens arbejde, hvilket anses for at 
være udgangspunkt for, at man kan levere hjemmehjælp af 
god kvalitet og med god lønsomhed.
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