
Ledersession 9. Oktober 
kl.13.00-14.50
v/ Torben Lauren, Jan Bendix & 
Vibeke Rischel



• Med udgangspunkt i tre korte oplæg og efterfølgende 
diskussion – får deltagerne mulighed for at reflektere over 
deres egen fremdrift, fastholdelse og spredning i egen 
kommune.

Formålet med sessionen



Tidsplan:
• 13.00 – 13.05 Velkomst og formål med sessionen v. Jan & Torben
• 13.05 – 13.25 Indlæg fra Jan – Thisted Kommune
• 13.25 – 13.50 Indlæg fra Torben – Frederiksberg Kommune
• 13.50 – 14.10 Kort strække ben og kaffepause
• 14.10 – 14.30 Refleksion ved bordene
• 14.30 – 14.40 Fælles opsamling v. Jan og Torben 

Program 



Borgerservice og ydelser



Intro om Borgerservice og ydelser

Hvad laver vi i Borgerservice?
- Udbetaler sociale ydelser

- Udsteder pas og kørekort

- Folkeregister og sygesikring

- Opkrævning

- Kontrolgruppe

• Og meget, meget mere…



Lidt tal om Borgerservice
- Ekspederer ca. 30.000 borgere om året. 

- En borger venter i gennemsnit 7:16 minutter på at blive ekspederet.

- I 2017 modtog Omstillingen 90.988 opkald.

- Kontrolgruppen sparede i 2017 Thisted Kommune for 4.294.775 kr. og fremsatte 

tilbagebetalingskrav på 934.321 kr.

- I 2017 behandlede Borgerservice 214 vielser, som gælder kirkelige og borgerlige 

vielser samt vielser fra andre trossamfund. 

- Opkrævningen har i 2017 opkrævet 181.500.000 mio. kr. i ejendomsskatter, 

som fordelte sig på ca. 26.000 boliger. 



Sammen om service
”Visionen er sammenhængende borgerservice 

til hver en tid 
og om hvad som helst”

Kommunen skal i kontakten med borgerne:
• Være tilgængelig

• Sikre sikkert svar

• Skabe helhed og sammenhæng

• Være digitaliseret



Borgeren i centrum – Sammen om service

Stort kortlægningsarbejde i fase 1:

• Ønsket var forskellige måder til at indfange tingene fra borgerens 
perspektiv…

Voxpop
Spørgeskema

Facebook
Borgercases 

• …Som alle kan give forskellige billeder af, hvad borgerne oplever!



Borgeren i centrum – Sammen om service

”Personalet har svært ved at sætte sig ind i/høre hvad mit behov for hjælp er, 
uden jeg kommer til at føle mig dum.”

- Borger

”Jeg er faktisk overrasket over, at borgerne er så tilfredse med deres 

møde med kommunen”. 
- Medarbejder

”Altid venligt personale i borgerservice. Klar til at hjælpe og forklare 

grundigt, så jeg forstår det, uanset hvilke spørgsmål jeg har.”
• - Borger



Sammen om service 
Det digitale møde:

• Intern digital platform, fx med statusvisning af medarbejdere
• Udbrede kendskab og øge anvendelse af Den Digitale Hotline.
• Service i lommen: app/chat/skype mellem borgere og kommunen
• BOB - fjernbetjening
Det fysiske møde:

• Diskretion i Borgerservice, fx samtalerum.
• Bedre skiltning i forhallen på Rådhuset i Thisted.
• Tilgængelighed for udfordrede borgergrupper.
Harmonisering og koordinering:

• Evaluering af borgernes tilfredshed med servicen
• Tidsbestilling i Borgerservice
• Afdækning af muligheden for at etablere et fælles kørselskontor
• Ensartning af telefon- og åbningstider i organisationen
• Måling af borgernes tilfredshed i mødet med kommunen 



Sammen om service -> 
forbedringsfællesskab

Forbedringsfællesskabsuddannelsen

- Alle medarbejdere i Borgerservice samt Sundhed og Kvalitet

- Uddannelse i forbedringsmodellen, som gør medarbejderne i stand til selv at 
forberede og gennemføre forbedrende tiltag i deres daglige arbejde.

- Forløbet kører frem til november 2018, hvor medarbejderne løbende arbejder med 
deres egne forbedringsprojekter.



Forbedringsfællesskab
Under uddannelsen arbejdes der med disse konkrete 
forbedringsprojekter:
- Forbedrede parkeringsforhold for borgere, som skal i Borgerservice/har møder på 

rådhuset i Thisted

- Skabe bedre flow i ekspeditionen i Borgerservice så ventetiden mindskes.

- Tidsbestilling i det nye nummersystem

- Indberetning af fleksjobsrefusion

- Bedre brug af Ankestyrelsens afgørelser i sagsbehandlingen

- Optimal brug af muligheder i det nye nummersystem

- Brevskabeloner så der udsendes enslydende breve til borgerne



forbedringsfællesskab
- Udbredelse af Mit Betalingsoverblik

- Digital oplysningspligt for borgere der modtager ydelser

- Korrekt påført kontakttelefonnummer i breve til borgerne

- Hvem er du? ID-kort for medarbejdere

- Vurdering af §7

- Planlagt ferie for sosu-elever

- Inddragelse af ledere i projekter

- Registrering af ISH-data i Cura

- Opsporing af depression hos +75

- Nummervisning ved viderestilling



Mit forbedringsprojekt

• Øge borgernes tilfredshed

• Voxpops

• Løbende måling plus forbedringsforslag

• Konkret: ventetid



Mit eget forbedringsprojekt
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Ledelse af forbedringsfællesskab
John Kotter, professor på Havard Business School: 8 
trin til, hvordan du kan lede en forandring succesfuldt: 
- Skab en følelse af at forandringen er nødvendig

- Minus. Måske hver fjerde har købt præmissen

- Etablér den ledende koalition
- Halvt tjek: Jeg har en leder med og to der ikke er imod

- Jeg har 3 indflydelsesrige medarbejdere tæt på mig

- Udvikling af vision og strategi

- Kommuniker visionen klart ud
- Delvist tjek. I hvert fald på overfladen. 

- Kulturen forandrer sig gradvist



Ledelse af forbedringsfællesskab
- Fjern modstand mod forandringer

- Delvist minus: Jeg bruger ikke tiden på ”laggerts”

- I nogle grupper er modstanden allerede nu kun i munden – i praksis er der engagement i egne projekter

- Planlæg og skab kortsigtede resultater
- Delvist tjek: Første resultater er undervejs 

- Fremskidt skal fejres, men arbejdet er ikke færdigt
- Minus: Så langt er vi ikke endnu

- Implementer forandringen i organisationens kultur
- Det er jeg begyndt at planlægge

- Vi skal tænke forandringsteams ind i måden, vi organiserer os på



Mine erfaringer

• Det kræver ledelse
• Det er indsatsen værd
• Forandringsledelse i en lille og af en stor organisation 

kræver stort set det samme

• For at folk kan tage ansvar skal jeg give dem ansvar





Samarbejde på tværs af sektorer

• Tryksår
• Et symbol, der skal følge borgeren fra sygehus og til 

plejehjem og vice versa, når der var tryksårsrisiko. 
• Falck også involveret, så de kan tage forholdsregler ved 

tryksårsrisiko under kørslen.

• Medicin
• FMK var den største udfordring, idet arbejdsgangene vedr. 

FMK er svære og ikke helt på plads i lægedelen



Serviceorienteret Ledelse & 
Organisationsudvikling
• Fokus på ”Serviceorienteret Ledelse” og indsatsen for at skabe en serviceorienteret kultur i alle 

dele af organisationen –

• Det er afgørende at alle ansatte bliver aktivt engagerede i udviklings og forandringsprocessen

• Tilgange: 
• ”De små eksperimenter”
• ”Positive afvigelser” 
• ”Prøvehandlinger”



Prøvehandlinger - skabelon

Fokus: I forhold til hvilken nøgleproces, vil jeg 
lave prøvehandlinger? 

Mål: Hvilket mål/ønsket effekt har prøvehandlingen?

Viden: Hvad ligger til grund for prøvehandlingen? 

Handlinger: Hvem gør hvad?

Tegn på effekt/resultater: Hvilke tegn på 
effekt/resultater kigges der efter? 



Frederiksberg Kommune holder fast i
I Sikre Hænder

Torben Laurén,
Vicedirektør, Sundheds- og Omsorgschef



I 2012 så vi deltagelsen i I Sikre Hænder som en mulighed 
for at forbedre de arbejdsgange, der førte til utilsigtede 
hændelser. 
Vi udpegede 3 pilotteams  

Derfor gik vi med i I Sikre Hænder

Team Kastanjehaven

Team Hjemmehjælp 32

Team  Flintholm



Vi 
”organiserede”
os



Vi ”underorganiserede” os



Vi deltog i Selskabets læringsseminarer 
hvert halve år og modtog i alt 4 fagpakker

Vi afholdt lokal undervisning om f.eks. Tryksår

Vi indførte begrebet triage, som hjælperedskab

Vi gjorde det nemmere,
at gøre det rigtige via 
brug af arbejdsgangs-
beskrivelser



Vi underviste i Forbedringsmodellen
og blev mere og mere
fortrolige med den 



• Tilbud om undervisning i Forbedringsmodellen og de 4 
pakker som fællesundervisning

• Lokalt tilpasset undervisning af projektleder på de enkelte 
plejecentre / enheder

• Komme på besøg hos pilotenheder
• Tilbud om ”Holde momentummøder” ved projektleder 
• Krav om at alle arbejder med de 4 pakker primo 2017

Sådan foregik Spredningen af I Sikre 
Hænder:



Vi har udfoldet 
et fælles 
udarbejdet 
fastholdelses-
Driverdiagram
med de 4 andre
”gamle” 
kommuner   

Overordnet indsats          Specifik indsats                        Forbedringsidéer

Den fortsatte sprednings- og fastholdelsesindsats 



Forbedringsarbejde – noget nyt ”oven i”?

Faglige 
kompetencer

Kompetencer til 
forbedringsarbejde



Kommunikation / Borger

Vi støtter op om:
• ”Hvad betyder noget for dig?” dagen 

• Fodens dag i september 

• International Stop Tryksårsdag
i november



Overblik og data / ledelse
• Månedsdatarapport, der

omfatter alle enheder
• Feed back på

forbedringsarbejdet



Den daglige brug af data
Refleksion over
• Hvad  har jeg observeret?

• Hvad tænker jeg om det?

• Hvad tænker de andre om det?

• Er der behov for at teste en
forandring, der kan føre 
til forbedring?



Sådan støtter vi op som ledelse

Styregruppen for I Sikre Hænder mødes hver anden måned og drøfter fremdrift og det 
videre arbejde. Deltagerne er ledere af  Hjemmeplejen, Døgnrehabiliteringsenheden og  
4 plejecentre.  

På ledermøder opfordres til at de lokale enheder forholder sig til egne data

Afholder lokalt I Sikre Hænder Læringsseminar i november

Tester fortsat brug af  Åbent Hus for at dele erfaringer - med
afholdelse af tavlemøder, og for at sikre at alle
medarbejdere bliver forbedringsmedarbejdere

Fastholder og viderefører I Sikre Hænder indsatsen via 
Rapportering af utilsigtede hændelser- Læringssystemet



Hvad er vigtigt for dig ?



Praksisnært engagement

“Vær regelmæssigt og ægte tilstede “i marken” 
– og vær en synlig forkæmper for forbedringer”



Opmærksomhed og fejring:

Hvornår mødtes I sidst med et 
forbedringsteam, og hvad var den 
sidste fejring ?



Uophørligt fokus

“Vær – og bliv ved med at være –
fokuseret på vision og strategi”



• Fastholdelse skal tænkes ind fra set-up og gennem alle 
faserne.

• Læring af fastholdelse gennem alle faser.
• Ledelsens opmærksomhed er nødvendig, og skal forpligte 

sig til et læringssystem, der har indbygget kontinuerlig 
feedback af data brugt til forbedringer.

Design til fastholdelse



“Efterspørg transparens om resultater, 

fremdrift, mål og fejl ”

Transparens



Synlige data – data er borgere





De øvrige områder i  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, 
nemlig Staben, Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen er også blevet introduceret til 
Forbedringsmodellen,og er i gang med følgende forbedringsindsatser: 

Socialafdelingen:
Forbedret indledende screening af borgere i Team for Forebyggelse og Afklaring

Sundhed – og Omsorgsafdelingen:
Øget ”snacking” ifm. træning på Døgnrehabiliteringens afdelinger.

Arbejdsmarkedsafdelingen:
Øget andel af ledige sygedagpengemodtagere med CV på jobnet.dk

Staben:
Fastholdelse af SOSU-elever i uddannelse



Driverdiagram for fastholdelse af SOSU-elever i uddannelse

Fastholde elever i
sosu-
uddannelserne

Målet nås ved max
frafald på

20 % for SSA &

25 % for SSH

Gnm: 23%

Primære drivere Sekundære drivere Forbedringsideer

Vejledning fra uddannede
praktikvejledere

Læring på dagsordenen Er ved at blive udfoldet

Ajour med 
uddannelsesindhold

Afholdelse af to 
temaeftermiddage for 
praktikvejledere med emnet 
”Den gode modtagelse af 
elever i praktikken” 

Fastholde elever, der er i 
risiko for at forlade 
uddannelsen

Forberedelse af  praktik Pjece

Støtte under praktik Trivselssamtale



• Øget faglighed
• Tryghed fro borgere
• Forbedringsmedarbejdere
• Tillid, Gennemsigtighed,
• Øgede ambitioner, Nysgerrighed
• Tryghed  for medarbejdere 

Hvad får vi ud af det?



Historien om den våde hund…



Tak for nu
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