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• De enkelte teams og jeg mødes 1 x ugentligt en time på fast aftalt 

tidspunkt.

• Jeg læser tilbagemeldingen på månedsrapporten igennem og 

inddrager den relevant ift. proces/mål/udfordringer i teamet.

• Tilbagemeldingen sendes til forbedringsteams og topledere og 

inddrages desuden i beslutningsgruppen på de faste møder.

Coaching af teams  



Hjælpen til et team afhænger af hvilke udfordringer, der er – kan være:

• konkret hjælp til f.eks. udarbejdelse af arbejdsgang efter drøftelse 

• sidemandsoplæring til f.eks. tastning af data 

• eksempel i form af udarbejdelse af PDSA’er

• inddragelse af ledelsen  

• under alle omstændigheder meget opmærksom på at støtte 
anerkendende og presse ift. hvor det enkelte team er

Coaching af teams  



• Jeg bringer viden og gode idéer med rundt i organisationen –
redskaber ensartes.

• Vi har holdt netværksmøder på tværs. 

• Der er planlagt undervisning ifm. spredning til nye afdelinger på tværs 
med en fra hvert forbedringsteam.

• Selve undervisningen forestås af teammedlemmer så vidt muligt med 
deltagelse fra flere teams.

• På beslutningsgruppemøder med toplederne defineres ansvar for 
inddragelse af baglandet ift. beslutninger.

Coaching af teams  



Beslutningsgruppen: 

• Ældrechefen, toplederne for kommunens 3 ældrecentre, ass. 

projektleder + projektleder. 

• Hjemmeplejelederen er hidtil inddraget ad hoc – indtræder fast her 

efter sommerferien.

• Vi mødes fast x 1 md. i en time. Derudover mødes ældrechef, ass. 

projektleder og projektleder ca. x 1 md. 

Beslutningsgruppemøder



• Dagsorden + bilag sendes ud ca. en uge før hvert møde + oplæg om 

evt. forberedelse. 

• Dagsordenen udarbejder jeg løbende ift. relevante punkter fra ISH, 

aktiviteter o.a. Der er plads til dialog – ansvar for opgaver aftales på 

mødet.

• For et par uger siden drøftede jeg situationen for det ene team –

ledelsesmæssigt, ressourcemæssigt i det hele taget og ift. spredning i 

området. 

Beslutningsgruppemøder



Emner på sidste beslutningsgruppemøde den 09.04.18:

Beslutningsgruppemøder
1.

Status fra områderne

2.

Læringsseminar

3. 

Orientering mellemledere

4.

Kommunebesøg 

4-A

Forbedringsagentuddannelse

n

5.

Kompetenceopbygning

6.

Spredning

7.

Kommunikation

8.

”Gode idéer på tværs” 

9.

Inddragelse af Hjemmeplejen

10.

Data

11.

Lommebog



• I det store hele kan jeg dække ind ift. System of Profound Knowledge –

Viden, Systemer, Variation og Psykologi.

• Har gode samarbejdsevner i organisationen – møder ikke som sådan 

modstand – forstår måske teammedlemmerne ”for godt”?!

• Kunne måske være på forkant i lidt højere grad, f.eks. inddragelse af 

Borger/pårørende hæftet.

Projektlederens arbejde



• Har følt manglende kompetencer ift. samling af grafer fra flere 
afdelinger på de enkelte centre.

• Samarbejder med kontormedarbejder om det – og skal nok lære det –
er mere usikker på, om det bliver den mest enkle og valide måde?

• Har fået tilsendt skemaer til brug for medicinpakken, materiale til 
borger/pårørende involvering og senest ift. samling af data – søger 
fortsat inspiration også hos de ”gamle kommuner” her på LS3.

Projektlederens arbejde


