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der styrker omsorg og nærvær i hjemmeplejen og sygeplejen i Ikast-Brande Kommune

Anbefalinger fra  
”erantis”
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Ikast-Brande Kommunes projekt ”erantis”
Selvbestemmelse og involvering - en vej til øget omsorg og nærvær. Projektet beskæftiger sig med oversættelse og afprøvning af 
kerneelementer i den hollandske Buurtzorg-model til forholdene i en dansk kommune. Tilgangen til udvikling er en bottom-up proces 
med afsæt i forbedringsmetoden.
Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen og gennemføres 1. januar 2021 – 30. juni 2022.
Dette er en rapport med projektets anbefalinger. Der er tillige udarbejdet en oversigt med projektets prøvehandlinger.
Rapporten og oversigten er udarbejdet af: Dorthe Iversen, Katrine Hounsgaard, Lene Christensen, Lis Puggaard og Per Kloster.
Rapport og oversigt kan downloades fra projektets hjemmeside: https://erantis-ikastbrande.dk/ og frit citeres med tydelig kildeangi-
velse.
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Forord 
Inderst inde ved vi det jo godt, men det er bare ikke altid, at det vi ved, stemmer overens med den måde, 
vi har indrettet systemerne rundt om os på. Vi mennesker trives bedst med en vis portion selvbestem-
melse. Vi trives med mulighederne for involvering. Vi vokser med ansvaret. Vores omsorg, nærvær og 
livskvalitet øges. Det gælder hele livet. Det gælder, når vi er i skole, når vi går på arbejde, og det gælder 
sidst i livet, og når vi har brug for hjælp fra andre til at få hverdagen til at hænge sammen. 

Men vi hører, at ældre borgere oplever, at denne selvbestemmelse har trange kår, når de bliver en del af 
vores system.

”erantis” er et udviklingsforløb i hjemmeplejen og sygeplejen i Ikast-Brande Kommune. Projektets formål 
er at skabe et nyt rum, hvor borgere og medarbejdere i hjemmepleje og sygepleje kan opnå øget selv-
bestemmelse og involvering. Forløbet har fokus på, hvordan borgere og medarbejdere kan opnå mere 
selvbestemmelse og involvering i deres dagligdag ved at udvikle samarbejdsformer og faglige frem-
gangsmåder, der kan kvalificere medarbejdernes møde med borgerne og de pårørende. 

”Dejligt at mærke, at der er nogen, der interesserer sig for mig”  1

Der er også fokus på, hvordan et tæt tværfagligt samarbejde om den enkelte borger på tværs af fag-
grupper øges ved at organisere arbejdet i hjemmepleje og sygepleje i faste mindre geografiske teams, 
hvor medarbejderne har indgående kendskab til hinandens fagligheder og kompetencer. Det giver 
samtidig mulighed for, at det er de samme medarbejdere, der kommer i den enkelte borgers hjem. Disse 
medarbejdere har det overordnede overblik og ansvar, og skaber sammenhængende forløb sammen 
med andre relevante fagpersoner.
På sigt skal ”erantis” bidrage til den strategiske udvikling på sundheds- og ældreområdet i Ikast-Brande 
Kommune, ved at anbefalingerne implementeres i form af konkrete initiativer. 
Ambitionerne for projektet har to sider. På den ene side er det at øge borgernes livskvalitet og sundhed. 
På den anden side skal projektet være med til at øge medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde. 

”Jeg ser flere muligheder fremover og tør bruge dem”  2

Nøglen til at opnå begge dele er forunderligt nok den samme. På begge sider handler det om oplevelsen 
af øget selvbestemmelse og involvering gennem de ændrede samarbejdsformer og faglige fremgangs-
måder, der indgår i projektets seks anbefalinger. 

Citat fra borger i en prøvehandling, hvor hun er blevet spurgt: ”Hvad er vigtigt for dig”. Anvendte citater fra prøvehandlinger 
skrives med kursiv.
Citat fra en medarbejder i en prøvehandling.

1
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ANBEFALINGER

Medarbejdernes møde med borgeren og de pårørende. 
Borgerne mødes af medarbejderne, så de oplever sig hørt og set, som de mennesker de er. I  
dette møde er medarbejderens opmærksom rettet mod at øge borgerens selvbestemmelse og  
involvering, så deres sam-spil kan understøtte borgeren i at bruge sine ressourcer.
•  Besøg med borgeren indledes med ”Hvad er vigtigt for dig i dag?”
•  I besøget er der ”en lille stund”

Borgere tilbydes et kort rehabiliteringsforløb
Borgere, der ikke får hjælp eller har et ændret behov for hjælp, tilbydes et kort og effektivt reha-
biliteringsforløb af et tværfagligt team, der har dette som sin kerneopgave. Det giver borgerne en 
øget selvbestemmelse at blive mødt af medarbejdere, der har en ”rehabiliterende tankegang og 
praksis” (kultur for rehabilitering og afslutning af borgerforløb) og en større livskvalitet at kunne 
klare sig uden hjælp. 

Tværfaglige selvstyrende geo(grafiske) teams 
Hjemmepleje og sygepleje organiseres i et antal geo(grafiske)teams, og der udvikles selvstyring i 
hvert geoteam.
• I nye geoteams opbygges relationer, og der arbejdes frem mod psykologisk tryghed og en ”vi 

kultur” med gode beslutningsprocesser 
• Der afholdes tværfagligt møde i geoteamet, hvor faste medarbejdere fra visitation, hjælpemid-

delområdet og træningsområdet deltager
• Der er forudsætninger for, at medarbejderne formelt og uformelt kan mødes fysisk på tværs af 

faggrupper og funktioner (hjemmepleje, visitation, hjælpemiddelområdet, træningsområdet og 
sygeplejen), og der er aftalt en formel mødestruktur

• Ved borgere med komplekse behov kan geoteamet nedsætte et mindre team, der har ansvar 
for den samlede hjemmepleje og sygepleje i en kortere eller længere periode. Det mindre team 
tager initiativer til tilpasninger og samordning af indsatser i forhold til borgerens samlede behov

Få og faste medarbejdere i borgerens hjem. 
Arbejdet planlægges, så der kommer så få og faste medarbejdere i borgerens hjem som muligt. 
Det giver borgeren tryghed og øger effektiviteten i et team. Få og faste medarbejdere i borgerens 
hjem giver bedre mulighed for at arbejde helhedsorienteret og medvirker til at øge patientsikker-
heden.
• Besøgene planlægges efter hvem, der kender den enkelte borger
• Ved større og mindre ændringer i kørelister sikres, at der fortsat kommer få faste medarbejdere 

i borgerens hjem

Sammenhæng i borgerforløb. 
Den enkelte medarbejder tilpasser, i samarbejde med andre medarbejdere i geoteamet og (even-
tuelt) på tværs af faggrupper og funktioner, løbende indsatserne til borgerens behov og mål i 
dialog med borgeren. Det indebærer, at alle konstant har borgerens mål og selvhjulpenhed for øje 
(afslutningskultur), når de planlægger, at:
• der gennemføres fysiske møder i borgerens hjem, hvor borgere/pårørende, plejepersonale og 

sygeplejersker taler om borgerens behov og ønsker, mulige indsatser og mål for borgerens 
fremtidige situation. De fysiske møder gennemføres, når borgeren begynder at modtage hjælp, 
og når der er væsentlige ændringer i hjælpen

• de gensidige forventninger afstemmes, og der aftales en plan for, hvordan de forskellige ind-
satser samordnes og planlægges sammen med borgeren og eventuelt de pårørende i den 
kommende periode

PDSA anvendes systematisk i forbedringsarbejde
PDSA anvendes systematisk i forbedringsarbejdet hos den enkelte borger ved udvikling af nye 
eller ændring af eksisterende samarbejdsformer. Forbedringsarbejdet består af tre spørgsmål og 
PDSA-metoden til afprøvning, planlægning, justering og læring. Det er en ledelsesmæssig opgave, 
at sikre forudsætningerne for arbejdsformen i dagligdagen.
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Projektets resultater og anbefalinger er optimistiske og rokker ved et efterhånden forældet syn på, hvad 
der kan lade sig gøre i en kommunal kontekst. Det har nemlig vist sig, at mange af erfaringerne fra med-
arbejderes og lederes prøvehandlinger kan gennemføres uden at støde mod stive regler og paragraffer. 
Lovgivningen har ikke på noget tidspunkt været en barriere for projektets prøvehandlinger. Mulighederne 
er store i Ikast-Brande Kommune. Begrænsningerne er i vores interne organisering, i vores styringskon-
cept og i os selv. Det er blevet indlejret som forestillinger i vores kultur. Det har vi muligheder for at gøre 
noget ved med disse anbefalinger og ved at udvikle flere og nye incitamenter, der understøtter projek-
tets ideer.

Samtidig håber jeg, at anbefalingerne og de mange prøvehandlinger også ville kunne have interesse for 
andre, som arbejder med de samme ideer til det fremtidige sundheds- og ældreområde i kommunerne.

Tak til Sundhedsstyrelsen for økonomisk støtte til projektet, projektleder Dorthe Iversen, projektmedarbej-
der Katrine Hounsgaard, projektmedarbejder Lene Christensen og de 45 medarbejdere og ledere, der har 
deltaget i læringscirklerne.

Karen Heebøll
På tværs-direktør
Ikast 3. maj 2022
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Indledning 
Hvad er en anbefaling 
Arbejdet i ”erantis” har ført frem til en lang række resultater og anvisninger, som er grundlaget for an-
befalingerne. Anbefalingerne er en samling af initiativer og forudsætninger for en succesfuld udvikling 
i hjemmepleje og sygepleje i de kommende år. Anbefalingerne omhandler faglige metoder og samar-
bejdsformer, der kan styrke hjemmepleje og sygepleje, så borgerne oplever øget omsorg og nærvær. 
Implementering af anbefalingerne vil øge medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde. Flere initiativer går 
igen på tværs af anbefalingerne. Det er med til at understrege sammenhæng og robusthed i anbefalin-
gerne.
Anbefalingerne bør læses samlet. Potentialet ved øget selvbestemmelse og involvering indfries ikke ved 
at betragte anbefalingerne som 6 enkeltstående anbefalinger. De er at forstå som 6 brikker der tilsam-
men udgør en helhed. Mangler én brik, er der ikke en helhed.

     
Figur 1 De 6 anbefalinger er en helhed

De er dermed en vigtig brik i den strategiske udvikling i sundheds- og ældreområdet i Ikast-Brande 
Kommune i årene fremover.

Hvordan er anbefalingerne blevet til?
Anbefalingerne er skrevet på baggrund af de erfaringer, der systematisk er opsamlet i ”erantis” i peri-
oden 1. maj 2021 – 1. april 2022 efter mere end 50 prøvehandlinger i 4 læringscirkler med mere end 45 
medarbejdere og ledere. Flere prøvehandlinger har omfattet mere end 100 afprøvninger.
For at systematisere fundene i prøvehandlingerne blev de kategoriseret i overordnede temaer (figur 2). 
Hver enkelt prøvehandling fører ind i ét eller flere temaer, der så har dannet grundlag for udvælgelse og 
formulering af anbefalingerne. Anbefalingerne er således udarbejdet på tværs af de prøvehandlinger, 
som i særlig grad har vist sig at være af betydning for at øge selvbestemmelse og involvering hos bor-
gere og medarbejdere og for at kunne implementere en ny strategi succesfuldt.

Figur 2 Fra fund til anbefalinger
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I bilaget findes en oversigt, der illustrerer sammenhæng mellem prøvehandlingerne og hvordan de er 
knyttet til de temaer, der blev anvendt i analysearbejdet.
Nogle anbefalinger er meget konkrete, andre er mere generelle/overordnede. De har dog det til fælles, at 
de udgør et sammenhængende mønster, at de udgør en helhed, og at de griber ind i hinanden. 
Anbefalingerne bygger på forskellige typer af data: litteraturstudier, optællinger, samtaler med borgere 
og pårørende og deltagernes iagttagelser. 

Hvornår er en anbefaling troværdig (retvisende)
Der er tale om udvalgte erfaringer fra ”erantis”, der har vist sig at være troværdige løsninger på større 
eller mindre behov og problemer i det daglige møde med borgerne og i samarbejdet medarbejderne 
imellem. 
Troværdigheden opstår, fordi det gennem PDSA-arbejdet er dokumenteret, at de opstillede mål for 
prøvehandlingerne er opnået. De udvalgte erfaringer har tillige ”opbakning” i læringscirklerne, blandt hos 
lederne og i projektledelsen. Anbefalingerne har tillige været til drøftelse i MED-Ældre, Sundheds- og  
Ældreudvalget, Ældrerådet, og projektets referencegruppe. 
Det er med andre ord erfaringer, hvor der er en fælles opfattelse af, at projektdeltagerne er lykkedes.

Hvad skal en anbefaling ”kunne”
Anbefalingerne er rettet mod den videre proces i ”erantis” og er vejledende for implementering af faglige 
metoder og samarbejdsformer. Anbefalingerne er udgangspunktet for, hvordan borgerne og de pårø-
rende bør mødes, og dagligdagen organiseres i hjemmepleje og sygepleje samt i deres samarbejde 
med træningsområdet, visitation og hjælpemiddelområdet. I det følgende er hver anbefaling kort be-
skrevet, og de prøvehandlinger, der er knyttet til de enkelte anbefalinger, er vist i en figur.
Anbefalingerne beskrives yderligere i en håndbog og indgår i det kommende års kompetenceudvikling i 
”erantis”.
De mange prøvehandlinger har skabt mange erfaringer og er klare forslag til forbedringer. Der er derfor 
udarbejdet et særskilt hæfte med udvalgte erfaringer. Det kan læses som inspiration til forbedringer af 
den daglige praksis og prøvehandlinger.

Et par pejlemærker
Projektledelsen har fulgt arbejdet i læringscirklerne meget tæt sammen med 2 eksterne konsulenter. Ob-
servationer fra dette arbejde er grundlag for fire væsentlige pejlemærker i den kommende implemente-
ringsproces. Pejlemærkerne beskrives kort i et særskilt afsnit.

Læsevejledning
Alle seks anbefalinger har en overskrift. Eksempelvis ” Medarbejdernes møde med borgeren og de på-
rørende”. Den enkelte anbefaling beskrives kort i afsnittet ”Anbefaling”. I afsnittet ” Hvad handler denne 
anbefaling om?” beskrives, hvordan Ikast-Brande Kommune forstår indholdet i anbefalingen, eksempel-
vis ”tværfaglighed”, ”selvstyring”, ”Hvad er vigtigt for dig”. Dette med respekt, for at andre kommuner kan 
forstå det samme begreb anderledes. Beskrivelsen skal ikke ses som en udtømmende beskrivelse, men 
omfatter afgørende forudsætninger for at implementere anbefalingen. Indholdet belyses derfor yderli-
gere med en figur i afsnittet ” Prøvehandlinger, der er knyttet til denne anbefaling”. I afsnittet ”Hvad kan 
vi forvente denne anbefaling vil bidrage med” ses eksempler på, hvad en implementering af anbefalin-
gerne kan betyde. Ordet ”vi” henviser til Ikast-Brande Kommune. Effekterne kan være anderledes i andre 
kommuner. ”Særlige opmærksomhedspunkter” bygger på projektledelsens observationer og kan betrag-
tes som gode råd, der er specifikke for de enkelte anbefalinger. Der er mange andre opmærksomheds-
punkter af generel karakter, som ikke er nævnt - eksempelvis behovet for kompetenceudvikling og ledel-
sesstøtte. I bilaget findes en skematisk oversigt, der illustrer sammenhæng mellem prøvehandlingerne.
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Medarbejdernes møde med borgeren  
og de pårørende 
Anbefaling
Medarbejdernes kommunikation og kontakt med borgerne bidrager til en tillidsfuld relation, hvor borger-
ne involveres i beslutninger om den hjælp, de får. I alle besøg spørger medarbejderne om, hvad borger-
ne finder vigtigt og støtter dem. Herved kan borgerne opnå størst mulig kontrol over deres egen hverdag.

Hvad handler denne anbefaling om
Nøgleordene i medarbejdernes møde med borgerne er selvbestemmelse og involvering. I mødet mel-
lem borger og medarbejder afklares, hvad der skal dyrkes/styrkes for at øge borgerens handlekompe-
tence og samtidig sikre, at ingen borgere ”lades alene tilbage” med deres sundhedsproblemer, praktiske 
behov eller lidelser (f.eks. smerter eller angst).
Mødet mellem medarbejdere og borgere er rammesat via tydelige antagelser om, at mennesker ønsker at 
være mester i eget liv og derfor: 
• ønsker at have kontrol over deres eget liv her og nu, samt så længe som muligt
• søger at bevare eller forbedre deres livskvalitet 
• søger social interaktion
• ønsker nære og menneskelige relationer med andre

”Hvad er vigtigt for dig”, ”En lille stund” og møder i hjemmet øger borgerens indflydelse på beslutninger om 
hvordan hjælpen, de får, skal udføres. Over tid udvikler medarbejderne indgående kendskab til borger-
nes situation og habituelle tilstand. Det gør dem i stand til hurtigt at se og reagere på ændringer i bor-
gerens tilstand og situation. Et indgående kendskab øger også medarbejderens effektivitet. Pårørende 
fungerer som en vigtig samarbejdspart og ressource, men med respekt for borgerens ønsker og de 
pårørendes situation.

Prøvehandlinger, der er knyttet til denne anbefaling

Figur 3 Prøvehandlinger bag anbefalingen ”Medarbejdernes møde med borgeren og de pårørende”
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Hvad kan vi forvente, denne anbefaling vil bidrage med 
• Flere tilfredse borgere: ”Hvis du holder op med at spørge mig, så vil jeg føle mig snydt”, ”Jeg er jo ikke 
• vant til, at du spørger, men du må ikke stoppe - bliv ved, please”. ”Det er ikke så godt, hvis du ikke 

spørger mig en dag”
• Borgere, pårørende og medarbejdere bliver bedre til at tage initiativer, involvere sig og føler større 

selvbestemmelse. Det kan medvirke til at øge borgerens selvhjulpenhed
• Øget medarbejdertrivsel og arbejdsglæde. ”Jeg opdagede, at jeg kunne tage lederskab i sådan et 

møde og styre mødet. Det har været rigtig godt for mig og jeg har givet mig selv et skulderklap for 
det”

Særlige opmærksomhedspunkter
• For nogle medarbejdere er det ikke naturligt at ”spørge ud i det åbne”. Nogle medarbejder skal træne 

det
• Ledere og medarbejdere kan med fordel udarbejde et værdigrundlag for det ”gode møde”, så alle 

medarbejdere ved, hvordan borgere mødes venligt med nærvær, respekt og forståelse
• Besøgsplanlægningen skal tage højde for denne måde at møde borgerne på, og på den anden side, 

kan denne type samtaler med borgerne indebære, at der skal ske ændringer i besøgsplanlægningen 
og indholdet i besøgene fremover. Det skal ændres på kørelisterne
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Borgere tilbydes et kort rehabiliteringsforløb
Anbefaling
Borgere der er i målgruppen tilbydes et kort og effektivt rehabiliteringsforløb af et tværfagligt team, der 
har dette som sin kerneopgave. Det giver kortere borgerforløb, øger borgernes selvhjulpenhed og redu-
cerer kommunens forbrug af ressourcer.

Hvad handler denne anbefaling om
Et mindre tværfagligt team med faste medarbejdere, som udelukkende har rehabilitering som sin kerne-
opgave, gennemfører korte og effektive rehabiliteringsforløb hos nye borgere eller borgere, der udskrives 
fra hospital, hvis de har brug for hjælp til personlig pleje og/eller praktiske opgaver samt visse sygeple-
jeopgaver. 
Der afholdes møder i hjemmet, hvor borgerens mål og forventninger afklares, og der udarbejdes planer 
for rehabiliteringen herunder stillingtagen til brug af hjælpemidler. Opstart af målsamtale og rehabilite-
ring hos borgere finder sted inden det vurderes, om hjemmeplejen skal involveres.
Samarbejdet med hjemmeplejen bliver aftalt for udvalgte borgerforløb. Der er beskrivelser af arbejds-
gange i borgerforløbet fra henvendelse til afslutning, hvor samarbejdet i overgange mellem forskellige 
afdelinger har vist sig at være vigtige. Der er opstillet nøgletal for udvalgte dele af borgerforløbet.

Prøvehandlinger, der er knyttet til denne anbefaling

 Figur 4 Prøvehandlinger bag anbefalingen
 ”Borgere tilbydes et kort rehabiliteringsforløb”

Hvad kan vi forvente, denne anbefaling vil bidrage med 
• Borgerne oplever selvbestemmelse, og de bliver hurtigere i stand til at klare sig uden hjælp eller  

med delvis hjælp
• Hurtig opstart og afslutning af rehabilitering hos borgerne med højere grad af selvhjulpenhed som 

resultat
• Borgernes livskvalitet øges, og kommunens udgifter reduceres
• Mere tilfredse borgere, hvor indsatsen afspejler deres ønsker og behov
• Medarbejderne i teamet oplever, at deres kompetencer kommer i spil
• Et rehabiliterende team, som kan være med til at udvikle faglige kompetencer i forhold til  

rehabilitering i hjemmepleje og i sygepleje

Særlige opmærksomhedspunkter
• Opmærksomhed på at det kun er borgere i målgruppen, der henvises fra visitationen til det  

rehabiliterende team
• Teamet består af de rigtige faggrupper og præcise samarbejdsaftaler med andre faggrupper 

herunder hjemmeplejen og sygeplejen
• Klarhed på organisatorisk tilknytning og entydig ledelse 
• At de økonomiske besparelser realiseres
• Teamets kompetencer og erfaringer overføres til de etablerede geoteams
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tilbydes et kort
rehabiliterings-

forløb

Ugentlig
tværfagligt møde

Kort møde mellem 
hjemmepleje og

træning

Åbent kontor

Møde i hjemmet 
med borger og

pårørende for at
styrke samarbejdet

Hvad er vigtig
for dig
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Tværfaglige selvstyrende geo(grafiske)teams
Anbefaling
Der arbejdes i tværfaglige selvstyrende geo(grafiske)teams med et tæt og formaliseret samarbejde til 
træningsområdet, visitation og hjælpemiddelområdet. Hensigten med den tværfaglige organisering i 
geoteams og på tværs af enheder er at understøtte en faglig kultur og relationer, hvor faggrupperne har 
indgående kendskab til hinandens kompetencer, arbejdsgange og muligheder for at hjælpe borgerne, 
også i de situationer, hvor ens egne kompetencer ikke slår til. Selvstyring i geoteam giver bedre beslut-
ninger om kerneopgaven.

Hvad handler denne anbefaling om
Borgere i et afgrænset geografisk område, der har behov for hjælp til en eller flere opgaver i forhold til 
praktiske opgaver i hjemmet, personlig pleje og sygepleje tilknyttes et geoteam. Det vil sige, at medar-
bejderne i det enkelte geoteam er ansat i henholdsvis hjemmeplejen eller sygeplejen.
Medarbejderne har forskellige ledelsesreferencer. Social- og sundhedsassistenter og -hjælpere referer til 
én leder og sygeplejersker til en anden leder. 
Antallet af medarbejdere i et geoteam er afstemt med det antal borgerrelaterede opgaver, der er i det 
geografiske område på en sådan måde, at teamet forventes at kunne tilrettelægge arbejdet effektivt
med de udsving, der er i behovet for hjælp og det overenskomstmæssige fravær, der er i teamet.
Dvs. der er tale om et robust team, der kan sikre stabilitet i de driftsmæssige opgaver og kontinuitet i 
fremmødet hos borgerne.
Geoteamets selvstyring er knyttet til kerneopgaven og indebærer, at medarbejderne selvstændigt tager 
initiativer og træffer beslutninger for at løse (faglige og organisatoriske) opgaver og udfordringer i deres 
daglige besøgsplanlægning, arbejdstilrettelæggelse og løsning af opgaver hos borgeren. Ansvar og 
kompetence vedrørende de selvstyrende elementer er delegeret til teamet, og der er en accept af vilkår 
og rammer hos teamets medlemmer. Teamet får løbende nøgletal om dets effektivitet og målopfyldel-
se på udvalgte områder (f.eks. få og faste medarbejdere i borgerens hjem), som skal ligge til grund for 
teamets beslutninger om besøgsplanlægning, fremmøde osv.
Kulturen i det tværfaglige team understøtter, at faggrupperne samarbejder naturligt med andre fag-
grupper og enheder/funktioner udenfor teamet efter behov, ligesom særlige kompetencer kan inddra-
ges efter behov. 
Der er en struktur for de formelle møder, og medarbejderne mødes tillige uformelt for at tale om borger-
relaterede opgaver og samarbejdet. Den enkelte medarbejder og det samlede geoteam har nem ad-
gang til dialog og sparring. 



14 

Prøvehandlinger, der er knyttet til denne anbefaling

Figur 5 Prøvehandlinger bag anbefalingen ”Tværfaglige selvstyrende geo(grafiske)teams”

Hvad kan vi forvente, denne anbefaling vil bidrage med 
• Borgerne får besøg af færre medarbejdere
• Helhedsorienterede indsatser hos borgeren, hvor forskellige indsatser er afstemt både  

indholdsmæssigt og tidsmæssigt
• Medarbejderne vil tage mere initiativ og ansvar ift. hinandens planer og problemer i løbet af dagen
• Mere effektiv og fleksibel opgaveløsning fordi opgaver kan overdrages og delegeres i geoteamet
• Øget motivation til at blive lært op i andre faglige opgaver 
• Opgaverne hos borgerne bliver løst mere effektivt 

Særlige opmærksomhedspunkter
• Opbygning af relationer og kultur i et nyt geoteam sker over tid, og kompetencer til at arbejde  

tværfagligt og at være selvstyrende skal trænes
• Et team skal have en vis størrelse for at fravær kan dækkes og opgaverne løses
• Der skal være muligheder for fysiske møder 
• Forudsætninger og mål for teamets arbejde skal være tydelige
• At medarbejderne lærer det geografiske område at kende og rådgiver borgerne om aktiviteter og 

sociale fællesskaber i området
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Få og faste medarbejdere i borgerens hjem 
Anbefalingen
Beslutninger om besøgsplanlægning i et geoteam skal sikre, at det er de samme få og gennemgående 
medarbejdere, der kommer i borgerens hjem. Personkontinuiteten øger forudsigeligheden for borgere og 
medarbejdere.

Hvad handler denne anbefaling om
Få og faste medarbejdere i borgerens hjem indebærer, at det er de samme få gennemgående og kom-
petente medarbejdere, der kommer i den enkelte borgers hjem. De har tillige det overordnede overblik 
og ansvar. Jo færre medarbejdere, der kommer i borgerens hjem, jo bedre er mulighederne for, at der 
kan opstå en tryg og tillidsfuld relation mellem boger/pårørende og medarbejdere.
Det er de få faste medarbejdere, der koordinerer indsatserne hos borgeren og dermed sikrer sammen-
hæng i borgerforløbet. 

Ofte er flere faggrupper involveret i en indsats hos den enkelte borger. Det kræver øget koordinering og 
samarbejde på tværs for at sikre den samlede kvalitet af indsatsen, og at der kommer få medarbejdere 
i borgerens hjem. Den tværfaglige koordination giver også mulighed for en fleksibel delegering og opga-
veoverdragelse, der bygger på kendskab til hinanden, tydelig ansvars- og opgavebeskrivelse, beskrevne 
arbejdsgange samt faglig, tydelig og ensartet dokumentation.

Når der kommer få og faste medarbejdere, bliver det mere overskueligt at tilrettelægge opgaverne 
sammen med borgeren og opnå kendskab til fremskridt eller tilbagegang hos den enkelte borger. 
Når medarbejderne kender borgerne, vil de opleve en større forudsigelighed i deres dagligdag. 
Samlet set kan den enkelte og geoteamet arbejde mere effektivt.

Prøvehandlinger, der er knyttet til denne anbefaling
 

Figur 6 Prøvehandlinger bag anbefalingen ”Få og faste medarbejdere i borgerens hjem”
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Hvad kan vi forvente, denne anbefaling vil bidrage med 
• Trygge borgere: ”Det betyder mere end jeg kan forklare, at der kommer den samme hjælper”
• Mere effektiv indsats da medarbejderen kender borgeren: ”Vi får selv lov at arbejde hen imod det 

rigtige resultat hos borgerne, da vi kender dem og kommer hos de samme” 
• Fleksibel opgaveoverdragelse. Eksempel fra praksisbeskrivelse: ”Sygeplejerske har flere besøg, hvor 

hun bytter med hjemmeplejen. Eksempelvis kan hun varme mad hos borger, imens hun giver insulin, 
og så måler sosu-assistenten blodsukker i forbindelse med pleje hos anden borger”

• Tidlig opsporing af sygdom 
• Medarbejderne kan reagere hurtigere ved ændringer i borgerens funktionsevne og sygdom

Særlige opmærksomhedspunkter
• Det er afgørende, at medarbejdernes kompetencer til at planlægge og ændre i borgerbesøg og i 

besøgsplanlægningen udvikles 
• Nogle borgere foretrækker at flytte rundt på dagen f.eks. bad, hvis det betyder, at det er de samme 

få medarbejdere, som hjælper dem
• Vilkårene for arbejdstilrettelæggelse skal understøtte det fleksible arbejde, der kan tilgodese borger-

nes ønsker og behov
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Sammenhæng i borgerforløb
Anbefaling
Der skal være sammenhæng i alle borgerforløb ved, at alle faglige indsatser og kompetencer i et geo-
team, visitation, træningsområdet og hjælpemiddelområdet samordnes både indholdsmæssigt og 
tidsmæssigt, så de kan være rettet mod borgerens mål. Derved kan de rigtige indsatser være klar, når 
behovet opstår.

Hvad handler denne anbefaling om 
Borgerens oplevelse af ”sammenhæng i forløb” bygger på, at der tages hensyn til borgerens fysiske- og 
psykologiske udviklingsbehov samt social støtte i den konkrete situation. Udgangspunktet er en fælles 
opfattelse blandt de involverede faggrupper og afdelinger af den enkelte borgers behov, ønsker og mål.
Formålet med at samordne er, at (rehabiliterings-) forløbet hos borgeren har høj kvalitet med hensyn til 
proces, indhold og ressourceforbrug. Det endelige resultat vurderes ud fra borgerens, de pårørendes og 
fagfolkenes synsvinkler.
Kvalitet og effektivitet i borgerforløb bygger på, at et geoteam, visitation, træningsområdet og hjælpe-
middelområdet hver især byder ind med den viden og de mulige indsatser, de har, i samarbejde med 
borger/pårørende/netværk. Det kan ske på de formelle møder, og i de uformelle kontakter.

Prøvehandlinger, der er knyttet til denne anbefaling

 
Figur 7 Prøvehandlinger bag anbefalingen ”Sammenhæng i borgerforløb”

Hvad kan vi forvente, denne anbefaling vil bidrage med 
• Borgere og pårørende kan opleve sammenhæng og afstemte indsatser 
• Større tværfaglighed og kortere kommunikationsveje, hvor nogle problemstillinger kan tages i opløbet
• Bedre koordinering hos borgere, der har komplekse problemstillinger 
• Styrket samarbejde mellem borger, pårørende og medarbejdere
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Særlige opmærksomhedspunkter
• Der er medarbejdere, der ikke kender til de muligheder, der er for at være fleksibel i mødet med 

borgeres ønsker – f.eks. muligheder indenfor råderummet i den visiterede pakke og ”fleksibel  
hjemmehjælp”

• At der er en dagligdag med et stort råderum i styringsmodellen, så de ansatte kan planlægge og 
justere med udgangspunkt i borgernes behov 

• Der er tydelige kommunikations- og arbejdsgange i samarbejde mellem medarbejderne i et geo-
team og øvrige fagprofessionelle, der kan sikre kvalitet og effektivitet i overgange 

• Der skal være tillidsfulde relationer, så der er uformelle møder med videndeling og sparring. Dette 
kan også foregå telefonisk 

• Der er formelle fysiske møder med borgerfokus, hvor alle kompetencer i geoteamet, træningsområdet, 
visitation og hjælpemiddelområdet kan udnyttes
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PDSA anvendes systematisk i  
forbedringsarbejde 
Anbefaling
PDSA anvendes systematisk i forbedringsarbejde hos den enkelte borger og ved udvikling af nye samar-
bejdsformer. Herved opnås effektive forbedringsprocesser, fordi det der ”virker” hurtigere bliver synligt og 
det, der ikke ”virker” løbende kan justeres eller afsluttes.

Hvad handler denne prøvehandling om
Forbedringsarbejdet handler om kontinuerligt at udvikle den daglige praksis. Forbedringsarbejde består 
af tre spørgsmål og PDSA-metoden til afprøvning, planlægning, justering og læring. Det helt centrale i 
forbedringsarbejde er, at ideer udvikles, planlægges, afprøves og tilpasses løbende af de medarbejdere, 
som arbejder med borgerne. På den måde sikres, at ideerne er mulige at gennemføre og kan indarbej-
des i de daglige rutiner. 

De tre spørgsmål i forbedringsmodellen er: 
• Hvad ønsker vi at opnå? 
• Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring? 
• Hvilke forandringer skal iværksættes for at skabe forbedringer? 

PDSA (Plan-Do-Study-Act-cirklen) er arbejdsmetoden, der omsætter ideer til konkrete handlinger. PDSA 
skaber læring og anvendes til at opbygge viden og afprøve, justere og indføre forbedringer. Udvikling af 
relevante kompetencer er en forudsætning for, at nye arbejdsformer kan blive taget i brug – og tages i 
brug på den rette måde. Kompetenceudvikling og udvikling gennem forbedringsarbejde er uadskillelige. 
Den viden, der præsenteres i kompetenceudviklingen, skal være tilgængelig og omsættelig og skabe et 
tilstrækkeligt vidensgrundlag for den nye praksis.
 
Prøvehandlinger, der er knyttet til denne anbefaling

 
Figur 8 Prøvehandlinger bag anbefalingen ”PDSA anvendes systematisk i forbedringsarbejde”
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Hvad kan vi forvente, denne anbefaling vil bidrage med 
• Hurtige og holdbare forbedringsprocesser, der accelereres ved hjælp af en enkel metode
• Troværdige resultater
• Medarbejdere med kompetencer i PDSA kan være ambassadører for systematisk forbedringsarbejde
• Medarbejdere med kompetencer i PDSA kan stoppe op både i uhensigtsmæssige arbejdsgange og 

ved ændringer i borgernes situation

Særlige opmærksomhedspunkter
• Kontinuerligt vurdering af om det vi gør, også er det, der giver mest mulig værdi for borgerne
• Ledere og medarbejdere i driftsorganisationer er tilbøjelige til at løse problemer baseret på eksiste-

rende erfaringer og nuværende rutiner. Hermed opstår ikke nyt, blot ”mere af det samme”
• At ”stoppe op”, ”tænke over tingene”, at ”sove på det”, at ”være i det usikre”, hvor man ikke kender eller 

kan se en løsning er fremmed for mange og er en kompetence, der skal udvikles hos den enkelte og i 
organisationen. Lederne skal hjælpe medarbejderne til at understøtte metodens anvendelse i daglig-
dagen

Fire pejlemærker
Regler, rammer og retning
I projektet har projektledelsen erfaret, at medarbejdere og ledere oplever, at deres råderum er styret af 
regler (vi skal/kan ikke osv.). De har også erfaret, at de ofte oplever råderummet langt mere begrænset, 
end det faktisk er. Lovgivning og styringskonceptet har ikke på noget tidspunkt været en barriere for prø-
vehandlingerne. Det har været muligt at ændre på de barrierer som følge af den interne organisering, 
der har stået i vejen for meningsfulde prøvehandlinger. Mulighederne er store i Ikast-Brande Kommune, 
begrænsningerne er i ”os selv” som medarbejdere og ledere og de er indlejret som forestillinger i vores 
kultur.
I ”erantis” forsøges skabt en bevægelse fra regelstyring til, at rammer og retning  er grundlaget for be-
slutninger om, hvordan medarbejderne bedst arbejder sammen om opgaverne hos borgerne, hvordan 
arbejdet tilrettelægges hos borgerne, og hvordan hjælpen udføres. Jo klarere rammerne og målene er, 
jo lettere er det at opnå nogenlunde fælles forståelse for de muligheder, der er til stede. Medarbejdere 
og ledere har brug for daglig støtte til at udnytte mulighederne i deres dagligdag. Medarbejder: ”Hvis der 
ikke er tydelige rammer og retning, så kommer vi ingen vegne. Udvikling skal bare støttes af en leder”. 

Fra ”jeg” til ”vi”
Etablering af mindre geoteams rummer muligheden for opbygning af en teamkultur, hvor teamets mål 
bliver den enkeltes mål, og teamets medlemmer sammen bliver i stand til at udnytte den ressource, der 
er i de indbyrdes relationer. Relationerne og kulturen i nye geoteams opbygges over tid og vil være re-
sultat af et stykke hårdt arbejde (teambuilding), hvor en ”jeg” - tænkning udvikles til en ”vi” - tænkning.
Prøvehandling vedrørende tværfagligt samarbejde i hverdagen:

Observation: ”Social- og sundhedsassistent kontakter sygeplejerske for at koordinere omkring ny borger. 
Der kommer mange fagpersoner i hjemmet. De skaber sammen overblik og aftaler for det videre forløb”. 
”Jeg introducerede mig for ny sygeplejerske, og vi talte om, at vi kører hos de samme borgere”.

Fra opgavefokus til borgerfokus
Ønsket er at flytte fokus fra den faglige indsats, som den enkelte medarbejder bidrager med, til hvad der 
skaber bedst sammenhæng for borgeren i den givne situation. Det øger selvbestemmelse og involve-
ring for medarbejderen, nærvær og omsorg øges for borgeren og tilsammen giver det en mere effektiv 
indsats.

Observation fra morgenmøde: Prøvehandling vedrørende justering af kørelister: Ved et morgenmøde hos 
sygeplejerskerne er der sygdom i den ene gruppe, hvorfor borgerbesøgene skal fordeles til de fremmød-
te sygeplejersker i gruppen. Før prøvehandlingen kunne man som observatør ofte høre: ”Hvem har tid til 
støttestrømper?” eller ”Hvem kan tage en blodsukkemåling?”. 
Denne morgen observeres, at sygeplejerskerne udelukkende taler i, hvem der kender de borgere, der skal 
have besøg, frem for hvilke opgaver, der ligger på kørelisten. 
Det observeres, at besøgene på listen hurtigt bliver fordelt blandt sygeplejerskerne. 
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Der bliver spurgt ”hvem kender hr. X og fru Y”, og sygeplejerskerne er hurtige til at melde sig, da de ken-
der borgerne. 
Da lederen ser, at en af sygeplejerskerne har fået mange besøge på sin køreliste, spørger hun: ”Du har 
da en fyldt liste, kan du nå det hele?”  Sygeplejersken svarer, ”Ja, det går fint, for jeg kender dem jo alle”. 

Arbejdsglæde og trivsel
Mennesker reagerer forskelligt, uanset om de er ledere eller medarbejdere, når de er i forandringspro-
cesser. Det har øget trivsel og arbejdsglæde hos de medarbejdere, der har deltaget i prøvehandlingerne, 
fordi de har opnået øget selvbestemmelse og indflydelse i dagligdagen.

”Jeg ser flere muligheder fremover og tør bruge dem” 

”Mødet gør, at jeg kommer et dybere lag ned i borgeren. Det betyder, at vi har en tættere relation og et 
fælles udgangspunkt. Der opstår en tillid til hinanden”

”Noget af det vigtigste at tage med videre er tid til at mødes med borgerne og pårørende - også for at 
få forventningsafstemt. Vi undgår en masse tvivl og misforståelser og får et meget bedre samarbejde 

lige fra starten” 

”Det er fedt det her arbejde, når det lykkes” 

”Jeg opdagede, at jeg kunne tage lederskab i et sådant møde og styre mødet (møde i hjemmet med 
borger/pårørende). Det har været rigtig godt for mig, og jeg har givet mig selv et skulderklap for det”.  

”Det at begynde at spørge, har gjort mig glad for at gå på arbejde” 

”Pårørende vil os gerne, og det skal vi have fokus på! Det gør mig som medarbejder mere tilfreds og 
mere sikker i, hvad jeg kan gøre for at understøtte samarbejdet” 
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Bilag 1 Prøvehandlinger - oversigt på tværs af 
temaer, rammer og arbejdsglæde og trivsel
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LÆ 1

Ugentligt tværfag-
ligt møde

x x x x x x

Minimere besøg og 
antal medarbejde-
re hos borger

x x x x x x x

Åbent kontor x x x x x

Visitator er fysisk til 
stede én gang om 
ugen ved hjem-
meplejen 

x x x x x 

LÆ 2

Ønske om 
at bevare 
selvstændigheden

x x x x x

Bad 365 x x x

Støtte borgers 
nære og menne-
skelige relationer

x x x x x

Møde i hjemmet 
med borger og 
pårørende for at 
styrke samarbej-
det

x x x x x x x

Varm mad frokost 
eller aften

x x x

Er der noget du 
ønsker anderledes

x x

Selv smøre mor-
genmad

x x

Hvad er vigtig for 
dig?

x x x x x x

LÆ 3

Kort møde mellem 
hjemmepleje og 
træning 

x x x x x

Dagligt tværfag-
ligt møde omkring 
borger med kom-
plekse problem-
stillinger

x x x x x x

Justering af køre-
lister

x x x x x x x

Små geografiske 
teams i hjemme-
plejen

x x x x x
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Fordeling af køre-
lister ved sygdom 
i de geografiske 
teams i hjemme-
plejen

x x x

Sygeplejersken 
møder ind ved 
hjemmeplejen i 
aftenvagt 

x x x x x x

Uformelle fysiske 
møder ml. syge-
plejen og hjem-
meplejen

x x

Fælles frokost for 
hjemmepleje og 
sygepleje i et geo-
grafisk område

x x x x x

LÆ 4

Sygeplejerske kon-
takter borger en 
time før besøg

x x x

Nye ønsker til 
hjælp ved bad

x x

Nye ønsker til ren-
gøring

x

’En lille stund’ x x x

Klare mål og aftale 
med borgeren

Ugentligt møde 
mellem hjemme-
pleje og visitation

x x

Tværfagligt sam-
arbejde i hverda-
gen

x x x x

Ressourcegruppen

Tværfagligt selv-
styrende geoteam

x x x x

Træn dig fri – og 
få en bedre hver-
dag

x x x x
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