
Mellemleder 
programmet



• At uddanne og ruste mellemledere til at lede 

forbedringsarbejde i frontlinje i eget ledelsesområde

• At kunne kan sikrer fremdrift i forbedringsarbejdet

• At kunne fastholde opnåede resultater med 

systematiske metoder

Formålet med hele mellemleder programmet 



Driver Diagram





Lessons from the front line…
Side 5

• Tavlemøde – The platform for bringing together all the 

improvement work.

• Data – Used to inform and guide our decisions.

• Changing behaviour – All change, is behaviour change.



MELLEMLEDERENS ROLLE I 
TAVLEMØDERNE

FREDERIKSBERG KOMMUNES
HJEMMEPLEJE



Frederiksberg Hjemmepleje 

Organisations oversigt 



Frederiksberg 
Hjemmepleje 
Organisations 

oversigt 

Chef for 
Hjemmeplejen 

Område 10

2 teams 

Område 20 

2 teams 

Område 30 

2 teams

Aften/nat 

2 teams 

Område 5 

UST (udgående 
sygeplejeteam)

Forløbskoordinator 

Sygeplejeklinikker 

Vejlederfunktioner 

Kvalitetsorganisationen

Økonomi 

Sekretariat 

Områdets opbygning 

1 områdeleder 

2 -3 teamledere 

Sygeplejersker 

Sosu.assistenter

Sosu.hjælpere



• Ca. 500 ansatte

• 110 sygeplejersker

• 55 social og sundhedsassistenter

• 320 social og sundhedshjælpere

• 15 medarbejdere i økonomi/sekretariat/callcenter

• Leverer hjemmehjælp (serviceloven) til ca. 2900 borgere

• Leverer hjemmesygepleje (sundhedsloven) til ca. 1200 borgere

• 3 sygeplejeklinikker herunder en inkontinens 

FAKTA OM Frederiksberg hjemmepleje



Faciliteter rollen 

Medarbejderne 

eller lederen?



Da vi startede i 2013

➢ Var det medarbejderne der 

faciliterede tavlemøderne

➢ Det var medarbejderne der var 

frontløber på pakkerne

➢ Det var de 3 nøglepersoner der altid 

stod ved tavlen, og det var dem der 

drev det.

➢ Vi manglede tværfaglighed i 

grupperne



• Vi kunne her godt hurtigt fornemme, at der manglede ledelses opbakning

• Der manglede tovholder på 

• Der manglede en der kunne have det overordnede overblik 

• En der tog ansvar for, at tingende blev gennemført

• Respekt for kollegaerne imellem.

• Kollegaerne tog afstand til I SIKRE HÆNDER- og fokusborgermøderne da de ikke kunne se 
hvad det gav dem.

• Der var en opfattelse af, at de 3 der var nøglepersoner, at det var deres møde og deres tavle. 

• Vores tværfaglige samarbejde fungerede ikke optimal. Der var ikke deltagelse af andre 
faggrupper.

HVOR VAR LEDEREN?



Hvis tavlemøderne skulle 
lykkes, vidste vi at 

mellemlederne skulle være 
meget mere synlige
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Hvordan kunne vi få mellemlederne til at være aktive 
deltagende til vores tavlemøder.

Type 2 dialog

Kompetenceudviklingsforløb for alle ledere

Fremvisning af ugentlig data

De skulle kunne brug af data´en i deres hverdag.

Lederne skulle kunne se, hvordan man som leder 
kunne bruge tavlen som et redskab til at 

kompetence udvikle medarbejderne.



TYPE 2 dialog- Træningsforløb for alle ledere

Kompetenceudviklingsforløb for alle ledere.

Formålet var at, lederne selv skulle vurdere hvad der lå i faciliteter et møde, samt skærpe 

fokus og interesse i forbedringsarbejdet, med tavlen i centrum.



En af opgaverne var, 
- de selv skulle prøve at faciliteter et 

fokusborgermøde, og efterfølgende skriv ned, 
hvad de mente en faciliteters rolle var



✓ Facilitatoren skal gøre det let for gruppens medarbejdere at nå et fælles mål gennem 

fokusborgermødet. 

✓ Hans/hendes vigtigste rolle er at skabe rammerne for, at alle faggruppers viden, idéer og 

spørgsmål bringes i spil, så det udmøntes i en fremadrettet plan, som sikrer borgeren det 

bedste forløb med højeste faglige standard.

✓ Facilitatoren skal være åben overfor og evne at arbejde med gruppens ressourcer, drømme og 

håb samt frygt, modstand og konflikter.

✓ Facilitatoren skal have den nødvendige viden om organisationens mål og vision (i dette tilfælde 

at vi ønsker og forventer et tæt tværfagligt samarbejde), samt have en sundhedsfaglig 

baggrund, men behøver ikke være ekspert i de enkelte emner, som fokusborgermødet handler 

om.

✓ Den vigtigste rolle er at skabe rammerne for, at alle faggruppers viden, idéer og spørgsmål 

bringes i spil

✓ Facilitatoren skal medvirke til, at fokusborgermødet udmøntes i en fremadrettet plan, som sikrer 

borgeren det bedste forløb med højeste faglige standard

Vil en hjemmehjælper 

kunne varetage denne 

opgave?



Hvordan kan data understøtte forbedringsarbejde?

Vi måtte også have fokus på, at give mellemlederne et indblik i, hvordan de 
kunne bruge den data, der dagligt blev samlet ind af deres medarbejdere 

–Ledelsesmæssigt



• Ugentlige statusmøder

• Varighed ½ time, med deltagelse af områdeleder, teamleder og planlægger.

• Fremvisning af data ( procesdata) 

• Udarbejde PDSA i samarbejde med ledelsen

• Fremvisning og sammenkobling med vores UTH. 

• Se på tavlen hvad data også viser i form af fokusbrikkerne

De ugentlige møder gjorde at lederne fysisk havde noget materiale de kunne arbejde med.

(De afholdes stadigvæk)

Fremvisning af Data



• Lederen faciliteter dagligt tavlemøderen

• De bruger tavlen som et ledelsesmæssigt arbejdsredskab

• Tavlemøderne hjælper dem til at få et overblik over de 

borgere der er ændringer ved.

• De Sikrer kompetenceudvikling hos deres medarbejder 

• De ser Vigtigheden i det tværfaglige samarbejde.

• De er meget bevidst om deres rolle og vigtigheden i den 

Hvor er lederne i dag



Tavlemøderne 
Før og efter



• Vi har fortsat vores ugentlige statusmøder, og de er fortsat nyttige 

• Forbedringsarbejdet og hvordan vi arbejder med tavlen i det daglige, er nu en del af  vores intro til nye medarbejder, hvor de har 
en hel dag om fokustavlen og arbejdet med denne.

• Lederne har fundet ud af, at det er dem der dagligt skal faciliteter vores tavlemøder

• Vi har dagligt deltagelse af terapeuter, sygeplejersker, assistenter, hjælpere.

• Motiveret medarbejdere

• Visitationen bliver faste mødedeltager på vores ugentlige fokusborgermøder.

• Vi har en diætist der kommer fast hver 14 dag og deltager 

• Høj faglighed i grupperne.

• Der er udarbejdet en instruks, til hvordan et fokusborger møde afholdes

.

Hvad har vi så opnået ved 
ledelsesinvolvering til vores tavlemøder.



HVAD HAR DET GIVET MEDARBEJDERNE
Jeg har spurgt medarbejderne, om hvad tavlen og de daglige møder giver dem i hverdagen

▪ STØRRE FAGLIGHED I GRUPPEN

▪ Et fællesskab 

▪ Daglige refleksioner

▪ Borgerne er kommet mere i fokus

▪ Ting eller problemstillinger man før har gået med alene og ikke rigtig har vist hvem man 

skulle snakke med om er nu blevet lettere at få frem. 

▪ De føler sig hørt af deres leder, og de ved at deres observationer og refleksioner bliver 

taget alvorligt

▪ Vi som medarbejdere, er mere motivere til at sikre god kvalitet af plejen hos vores 

borgerne. 



Hvad har vi fejret som den største succes i forbindelse med 

vores daglige møder.

Det tværfaglige sammenspil der sker ved vores fokustavle

Sygeplejersker

Assistenter 

Ergoterapeuter

Fysioterapeuter

Hjemmehjælpere

Ledere 

Diætist 

Kordinerende 

sygeplejersker 

Visitationen  



Dagligleders rolle

Lone Helene Kelm – Daglig leder Hjemmeplejen 

Distrikt Fjord Sønderborg Kommune



Dagligleders opgaver

Emner

• Tavlemøder

• Afprøvninger og data i det daglige arbejde

• Forbedringsteamets opgaver



Forskellige typer af tavlemøder

• Tre ugentlige tavlemøder (borgerrettet)

• Et ugentligt forbedringstavlemøde tværfagligt med 

deltagelse af forbedringsagenter og daglige ledere



Formålet med tavlemøder
• Skaber fokus og styring 

• Skaber overblik

• Skaber synlighed

• Skaber motivation

• Tværfaglig refleksion

• Rette pleje og behandling – f.eks. dokumenterer vi fokus, 

handling og evaluering. 

• Styrker dermed fagligheden



Tavlemøde

Tidspunkt – altid mandag – onsdag – fredag kl. 12.30-

13.00

Ordstyrer – ansvar dagligleder eller udpeget 

nøgleperson

Fast dagsorden 



Opfølgning
Relevante emner

Udskrivelser/ny borger

• Ny bradenscore

• Medicinafstemning

Ændringer i funktionsniveau eller ernæringstilstand

• Ny bradenscore

Borgere i tryksårsrisiko

• HUSK

Kalenderen tryksår, medicin og fald opdateres (grøn, gul eller rød)

Fald (registrering og udredning)

Mundpleje (Screening og daglig mundpleje hos borgere med behov for hjælp)



Synliggørelse af resultatet

0%
20%
40%
60%
80%

100%

HUSK 

Data -

indsamling



Forbedringsagentmøde

• Data og resultater samles

• Gennemgang af de udførte PDSA og planlægning af nye.

• Kritisk forholdelse og information af handlemuligheder

• Planlægning af fremadrettede tiltag

• Tvivl - og spørgsmål vedr. projektet debatteres

• Synliggøre resultater – skabe motivation og gejst

• Samarbejde med sygeplejen. 



Udførelse!

Hvordan gik
det?

Hvad
gør vi 
nu? 

PDSA Cirkel til læring og forbedring

Act
Hvad skal 

sættes i værk ?

Ny test?

Næste test?

Implementering

?

Plan
Formål

Spørgsmål og 

arbejdshypotese

Hvem

Hvad 

Hvor

Hvornår

Study
Analyse gennemføres 

og afsluttes

Resultat 

sammenholdes med 

spørgsmål og 

arbejdshypotese

Do
Plan gennemføres

Data indsamles

Problemer 

dokumenteres 

Analyse begyndes

33

• Ansvar for afprøvning placeret 

• Afprøvningen må ikke være for 

stor. 

• Aftale opfølgning 



Eks. på hvad vi lærer af vores data og 
resultater

Tryksår (grad 2 – 4) i to af grupperne i hjemmeplejen distrikt Fjord. 

• Det er tryksår opstået hos borgere i højrisiko – (Begge borgere med en bradenscore: 6-11 point)

• Borgerne har fået foretaget HUSK jf. pakkens elementer om dagen. 

• Der er ikke identificeret trykspor dagen forinden, der observeres et tryksår kat. 2-4. 

Læring fra plejecentrerne alle borgere i middel og højrisiko for udvikling af tryksår - får HUSK x 2 daglig

HVAD afprøvede vi:

- HUSK x 2 i hjemmeplejen hos borgere i høj risiko for udvikling af tryksår

- Yderligere læring af trykspor 

• Sygeplejen kontaktes ved observationer af nye trykspor  

• Billeder af trykspor/tryksår - deles ved eks. tavlemøderne
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Stabile processer, 

borgere i risiko, får 

HUSK daglig
Mål : At 95 % af borgere vurderet til at være i 

tryk risiko, får dagligt  HUSK



Egernsundeved Mål - Ingen tryksår eller 300 dage 

mellem nyopstået tryksår

Tryksår opstået hos 

en borger i højrisiko

Antal dage mellem tryksår 

kategori 1

Opstart af HUSK x 2 ved 

borgere i høj risiko for 

tryksår

Antal dage mellem tryksår 

kategori 2-4



Fejring



Ansvarsområder dagligleder

• Ansvarlig for at udpege forbedringsagenter i egen gruppe

• Motivere medarbejderne og være rollemodel

• Ansvarlig for teammøder og tavlemøder

• Ansvarlig for afvikling og samling af resultater på tavlemøder

• Ansvarlig for at nye medarbejdere, herunder elever introduceres 

• Motivere medarbejderne til at sikre god kvalitet af plejen hos borgerne. 

• Ansvarlig for at  medarbejderne anvender forbedringsmodellen (PDSA og data) og de 
faglige pakker

• Ansvarlig for at der følges op på borgere i risiko.

• Ansvarlig for at de gode historier fortælles på tavlemøder, teammøder og personalemøder



Hvad er jeres proces for afholdelse af 
tavlemøder?

Hvad vil I afprøve af nye ideer?



A framework for 

‘CHANGE’



A framework for change…



“ALL CHANGE, is 

ultimately, BEHAVIOUR 

change”



A framework for change…



A framework for change…
Side 44

Clarity Desire Ease



A framework for change…
Side 45



A framework for change…
Side 46

:



Try the SWITCH framework…

Using the handout: 

• Write down some initial ideas of how you could use the 

SWITCH framework to help you with your improvement work

• Use the questions on the reverse to prompt you

…………………………………………………………………………..

• Use the handout with your improvement team at your next 

team meeting…



Lessons from the front line…
Side 48

• Tavlemøde – The platform for bringing together all the 

improvement work.

• Data – Used to inform and guide our decisions.

• Changing behaviour – All change, is behaviour change.



Side 49

Tusind tak!


