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Abstract 

For many years there has been an emphasis on increasing efficiency and productivity in the Danish public 

sector, linked to discussions about how we can preserve the Danish welfare model. The average life 

expectancy is growing, and at the same time more and more elderly people are afflicted by chronic 

illnesses.  

This development poses a challenge to the healthcare sector and public spending. As a consequence of this, 

rehabilitation has been an important issue, and as of 2015 the intentions in this respect have been 

embedded in relevant legislation.  

The aim of this dissertation is to investigate how the intention of a rehabilitation-centered approach to care 

of the elderly is mediated through the system, and how it is understood and implemented by healthcare 

staff. Another goal is to identify possible barriers to the implementation. 

As the study primarily seeks to understand the mechanisms that influence the implementation of the 

rehabilitation approach, it has been carried out as a case study using qualitative methods: documents 

analysis, interviews and participative observation. In total, 4 frontline health care staff from the home care 

division and 3 coordinators have been interviewed, and 4 observation studies have been carried out. All 

informants are employees of the Department of Home Care at the municipality of Gladsaxe. 

Qualitative data has been analysed using a hermeneutical approach, and subsequently discussed using 

relevant input from theory involving concepts of translation, self-directed work and motivation. 

The main finding of the dissertation is that the home care services generally carry out the stipulated 

concrete tasks and services that have been listed by the coordinators. However, they do not do this in a 

rehabilitation perspective as intended in both municipal and national policy. 

This is at least partly explained by the identified barriers. The goals of rehabilitation for the single elderly 

citizen are not mediated and explained to front-line staff. They carry out their work mainly according to 

their own perceptions of standards and motivation, rather than according to organizational policies of a 

rehabilitating approach to homecare services. 

The insights into the way staff approach their tasks and how they direct their own work, provides a good 

point of departure for the future organization of the sector with a focus on the management of self-

directed work. 

At the same time, the study has also opened up for new perspectives on different ways of involving citizens 

and their capacities in health care work.   
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Indledning 

Jeg er leder af hjemmeplejen i Gladsaxe Kommune. I mit daglige virke er jeg med til at diskutere og 

tage beslutninger, som får betydning for alle mine medarbejdere. Jeg er også i en position, hvor 

det er nødvendigt, at jeg har et godt overblik over, hvad der foregår inden for feltet, og hvorfor. 

Ældreområdet er ligesom andre offentlige områder i fokus i forbindelse med diskussioner om 

fremtidens velfærdsstat. Et af spørgsmålene er, om vi har råd til at fortsætte samme serviceniveau 

med det stigende antal ældre.  

Ældreområdet er et velreguleret område, og der er både landsdækkende og lokale strategier for, 

hvordan vi ved hjælp af rehabilitering, undgår eller udskyder det tidspunkt, hvor den ældre 

medborger har brug for offentlig hjælp. Alt dette er beskrevet ned i mindste detalje. 

Dem, der i sidste ende skal virkeliggøre disse strategier og mål, er medarbejderne, der hjælper og 

plejer den ældre. Ud fra mine egne oplevelser af møde med medarbejdere og borgere, kan jeg 

blive i tvivl om, hvor godt strategierne og målene slår igennem ude i praksis. Det er det, jeg vil 

undersøge nærmere i denne opgave. 

Baggrund 

Hjemmeplejen agerer inden for rammerne af serviceloven, primært § 83. Serviceloven har 2 

formål: 

” Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig 

selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. 

Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen 

tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og 

forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af 

faglige og økonomiske hensyn”.1 

Loven forpligter altså kommunerne til at yde hjælp og støtte med det formål, at borgeren skal 

klare så meget som muligt selv. Sådan har der stået i loven i mange år, men med diskussionerne 

om velfærdsstatens udfordringer, bl.a. ”ældrebyrden”, er dette formål blevet endnu mere 

presserende. Det handler ikke kun om borgerens livskvalitet, men i høj grad også om 

samfundsøkonomi.  

                                                      
1Bekendtgørelse af lov om social service 
 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=164215 
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BUM (bestiller, udfører, modtager model) blev lovgivningsmæssigt indført i ældreplejen i Danmark 

i januar 2003. BUM blev indført i forbindelse med lanceringen af frit valg2 inden for levering af 

praktisk hjælp og hjemmepleje under servicelovens § 83. 

Med fritvalgsordningen og BUM modellen fører en adskillelse af bestiller og udfører, dvs. en 

myndighedsfunktion på den ene side og private eller offentlige leverandører på den anden, med 

henblik på at sikre lige ydelser til alle borgere, hvad enten de valgte privat eller offentlig 

leverandør, samt gennemskuelighed i ydelsestildelingen.  

Kvalitetsreformen, som regeringen lancerede i 20073, havde bl.a. til hensigt at imødekomme nogle 

af de fremkomne kritikpunkter af BUM. De væsentligste fokuspunkter for ældreområdet var 

hensigten om afbureaukratisering, stærkt lokalt selvstyre, mere brugerinddragelse, attraktive 

arbejdspladser og flere hænder til nærvær og omsorg. Konsekvenserne af kvalitetsreformen er 

diskutable. KL har rettet en stærk kritik af reformen4 og generelt har offentlige ledere været 

skeptiske over for effekten af hensigten om afbureaukratisering.5   

I 2012 nedsatte regeringen en produktivitetskommission, som havde til opgave at kulegrave 

årsagerne til den lave vækst i produktiviteten i Danmark, både inden for den private og den 

offentlige sektor. Den endelige rapport udkom i marts 20146. En af de overordnede konklusioner 

var, at der inden for det offentlige er en tendens til øget bureaukratisering.  

Når der laves nye love, lægges de ofte oveni de gamle, og det er sjældent, at der fjernes nogen. 

Derfor var en af de kraftigste anbefalinger, endnu en gang, afbureaukratisering og regelforenkling 

inden for det offentlige. Der blev peget på, at man i højere grad skulle sætte mål for resultaterne 

for borgerne og styre efter dette. Der blev også peget på, at der i fremtiden skal lægges større 

vægt på værdiskabelse i samarbejde med borgerne. 

Tillidsreformen7 blev lanceret i juni 2013. Tillidsreformen blev lanceret som en reform til 

modernisering af den offentlige sektor. Der er 7 punkter i tillidsreformen, bl.a. styring efter mål og 

                                                      
2 Servicelovens § 91 omtalt som ”Fritvalgsloven”, 2012 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145955 
3Bedre velfærd og større arbejdsglæde – regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige 
service, august 2007 http://www.stm.dk/multimedia/Bedre_velf_rd_samlet.pdf,  
4”KL’s syn på afbureaukratisering” Pjece 2008 
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_31769/cf_202/KL-s_syn_p-_afbureaukratisering.PDF  
5”Kvalitetsreform får dumpekarakter af kommunale ledere”, Artikel i ”Lederne”, 2010 

http://www.lederne.dk/lho/Nyheder/aktuelt/aktuelt2010/kvalitetsreformfaardumpekarakterafko
mmunaleledere.htm  
6”Overblik over produktivitetskommissionens endelige rapport” 2014 
http://produktivitetskommissionen.dk/media/165602/overblik_over_slutrapport02042014.pdf, 
7”Ny aftale om principper for samarbejde om modernisering af den offentlige sektor”, Økonomi og 
indenrigsministeriet, 2013 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145955
http://www.stm.dk/multimedia/Bedre_velf_rd_samlet.pdf
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_31769/cf_202/KL-s_syn_p-_afbureaukratisering.PDF
http://www.lederne.dk/lho/Nyheder/aktuelt/aktuelt2010/kvalitetsreformfaardumpekarakterafkommunaleledere.htm
http://www.lederne.dk/lho/Nyheder/aktuelt/aktuelt2010/kvalitetsreformfaardumpekarakterafkommunaleledere.htm
http://produktivitetskommissionen.dk/media/165602/overblik_over_slutrapport02042014.pdf
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resultater i stedet for regler og procedurer, ledelse med afsæt i tillid og ansvar, udvikling og faglig 

handling med udgangspunkt i det, der virker, og inddragelse af borgernes ressourcer. Når man 

gennemgår punkterne én for én, adskiller reformen sig ikke meget fra kvalitetsreformens 8 

punkter i 2007.  

Bestræbelserne på afbureaukratisering bekræftes af Hjemmehjælpskommisionen, der anbefaler: 

”at kommunerne begrænser den detaljerede styring af tid og enkeltydelser med henblik på at sikre 

større fleksibilitet og mere plads til faglighed i mødet mellem borger og medarbejder”8.  

Dette var dog kun 1 ud af 29 anbefalinger. Hjemmehjælpskommisionens arbejde fokuserer på de 

fremtidige udfordringer inden for ældreområdet hos hjemmeboende borgere, og et af de styrende 

mål for kommissionens arbejde har været at:  

 ”Ældre skal i langt højere grad, end tilfældet er i dag, have hjælp til at leve så 

 uafhængigt et liv som muligt og samtidig mødes med forventninger om, at alle 

 deres ressourcer skal bringes i spil”  

En anden væsentlig udløber af Hjemmehjælpskommisionens arbejde er Socialstyrelsens 8 

grundprincipper for rehabilitering9. Disse anbefalinger er direkte afstedkommet af kommissionens 

arbejde, og tager udgangspunkt i kommunernes allerede iværksatte indsats i forhold til 

rehabilitering. Det var ud fra en erkendelse af, at der gennem flere år i kommunerne, har været 

arbejdet med rehabilitering, men at der ikke er beskrevet nogen ”Best practice” på området.  

Vi har således en styringsmodel, som både er et økonomisk og et fagligt planlægningsmæssigt 

styringsredskab, samt nogle meget klare henstillinger om inddragelsen af borgeren og fleksibel 

tilrettelæggelse af indsatsen. Begge dele er fortsat udmøntet meget forskelligt fra kommune til 

kommune.  

Hjemmeplejen i Gladsaxe Kommune 

I vejledningen til § 8310 stilles der krav til kommunalbestyrelsen om årligt at udarbejde 

kvalitetsstandarder, beregne timepriser og sikre tilsyn. Der står, at kommunalbestyrelsen skal 

sikre, at ydelserne bliver leveret, hvordan det kan gøres, men ikke hvordan det skal gøres. Det 

giver faktisk den enkelte kommune store frihedsgrader i administrationen og udmøntningen af 

serviceloven. 

                                                                                                                                                                                
 http://oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2013/jun/ny-aftale-om-principper-for-samarbejde-om-
modernisering-af-den-offentlige-sektor.aspx 
8 , ”Rapport over hjemmehjælpskommissionens anbefalinger, Fremtidens hjemmehjælp, ældres 
ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats” 2013 
http://sm.dk/publikationer/anbefalinger-fra-hjemmehjaelpskommissionen,  
9 ”Rehabilitering på Ældreområdet - Inspiration til kommunal praksis”, Socialstyrelsen, Juli 2014 
10 ”Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven, 15. februar 2011 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135545  

http://oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2013/jun/ny-aftale-om-principper-for-samarbejde-om-modernisering-af-den-offentlige-sektor.aspx
http://oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2013/jun/ny-aftale-om-principper-for-samarbejde-om-modernisering-af-den-offentlige-sektor.aspx
http://sm.dk/publikationer/anbefalinger-fra-hjemmehjaelpskommissionen
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135545


7 
 

I Gladsaxe er der sket en klar forenkling af ydelsesudbuddet med tiden. Hver enkelt ydelse er dog 

stadig beskrevet og opmålt i minutter i kvalitetsstandarderne11 og indsatskatalog, som bliver 

revideret årligt. Der er et visitatorkorps12 på 16 personer, som tager stilling til, hvilke ydelser 

borgerne har krav på. De sender en bestilling til hjemmeplejen, hvor der står hvilken ydelse, der 

visiteres til, hvor meget tid, og det overordnede mål med indsatsen, ud fra fælles sprog13. De 

udstikker kort sagt rammen, inden for hvilken indsatsen skal iværksættes.  

Hjemmeplejen er delt op i 5 afdelinger med hver deres daglig leder, 3 koordinatorer og ca. 55 

medarbejdere. Koordinatorerne er dem, der modtager bestillingen fra visitationen og er ansvarlige 

for den daglige planlægning. Der sidder altså i alt 15 koordinatorer dagligt og disponerer de 

visiterede ydelser på medarbejdernes kørelister, så medarbejderne har en arbejdsplan. Der er 

dagligt omkring 180 kørelister. Kørelisten med medarbejderinitialer er samtidig dokumentation 

for, at ydelsen er leveret.  

Nedenstående figur illustrerer processen, og er taget fra KL’s pjece om fællessprog 2002 

 

De mange aktører, arbejdsgange og dataudvekslinger, illustrerer at der bruges mange ressourcer 

på dokumentation og administration, selvom man på papiret har forsøgt at mindske denne del.  

                                                      
11”Kvalitetsstandarder Træning og Pleje” Gladsaxe Kommunes hjemmeside, 2015 
http://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/seniorer/hjaelp_til_seniorer/hvis_du_skal_have_hje
mmehjaelp  
12 Visitatorerne udgør myndighedsfunktionen. De vurderer, hvilken hjælp borgeren har behov for, 
og fastsætter det overordnede mål for hjælpen ud fra kvalitetsstandarderne 
13 KL’s pjece vedr. Fælles Sprog, 2002 
http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_39519/ImageVaultHandler.aspx 
 

http://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/seniorer/hjaelp_til_seniorer/hvis_du_skal_have_hjemmehjaelp
http://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/seniorer/hjaelp_til_seniorer/hvis_du_skal_have_hjemmehjaelp
http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_39519/ImageVaultHandler.aspx
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Gladsaxe Kommune har en vision: 

 ”I Gladsaxe vil vi se og møde kommunens borgere – uanset alder – som medborgere 

med ressourcer som bringes i spil til gavn for den enkelte og for samfundet”. 

(Kvalitetsatandarder 2014) 

Dvs. vi, ligesom i de fleste af landets kommuner, ønsker en rehabiliterende tilgang til borgerne, 

også kaldet hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering i Gladsaxe Kommunes Hjemmepleje 

fokuserer på at træne hverdagsaktiviteter, så borgeren igen kan klare sig selv uden hjælp, eller 

med mindst mulig hjælp fra kommunen. Både omsorg og hjælp til selvhjælp bør således implicit 

indgå i medarbejdernes tilgang til borgeren. Denne tilgang er helt i overensstemmelse med 

Socialstyrelsens anbefalinger. Dette stiller krav til medarbejdernes faglighed, og til deres evne til at 

inddrage borgerens egne ressourcer i plejen og hjælpen.  

Den rehabiliterende tilgang blev introduceret i hjemmeplejen i 2009 som et paradigmeskifte. Alle 

medarbejdere gennemgik undervisning og sidemandsoplæring, primært med fokus på inddragelse 

af borgerens egne ressourcer og hjælp til selvhjælp.  

Den faglige hensigt omkring rehabilitering understøttes af et klart økonomisk incitament til 

leverandøren. Hvis man i samarbejde med borgeren, kan gøre denne i stand til at klare flere ting 

selv, kan leverandøren beholde den visiterede tid, selvom ydelsen leveres på kortere tid. Dette 

incitament er indlagt for at fremme rehabiliteringsindsatsen, og giver leverandøren en mulighed 

for at tjene penge. 

Der er i hjemmeplejen nogle særlige ledelsesmæssige udfordringer og vilkår. Den enkelte leder har 

ikke så megen kontakt med medarbejderne. Medarbejderen kører rundt ude i byen og besøger 

borgerne, og lederen ser dem sjældent i udførelsen af deres arbejde. I gennemsnit ser lederen 

måske en medarbejder 1 time om ugen, og sjældent på tomandshånd, men sammen med resten 

af gruppen. Så selvom det samlede område på papiret er meget reguleret og styret, er styringen i 

dagligdagen reduceret til medarbejdernes køreliste/dagsprogram, og medarbejdernes egne 

beslutninger og valg. Jeg er derfor interesseret i at forstå hvordan medarbejderne leder dem selv. 

Der er i relation til tildeling af opgaver et mellemled mellem lederne og medarbejderne, nemlig 

koordinatorerne. De har en essentiel rolle i udmøntningen både af BUM og den rehabiliterende 

indsats. Det er dem, der modtager bestillingen fra visitationen og overfører ydelsen til en køreliste, 

som medarbejderne arbejder ud fra. Det er også dem, der i højere grad end lederne, har den 

daglige kontakt til medarbejderne. Derfor vil jeg i opgaven se på deres rolle og deres videregivelse 

af oplysninger. 

Fremtidens hjemmepleje kommer formentlig til at være defineret meget anderledes end i dag. I 

2010 udgav Sundhedsstyrelsen en rapport om ”Ældrebefolkningens sundhedstilstand i 
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Danmark”14, som peger på, at vi får flere ældre. De bliver ældre i fremtiden, de bliver til en vis grad 

friskere i flere år, end de er i dag, men de syge bliver mere syge og lever i mange år med bl.a. 

kroniske livsstilssygdomme. Det betyder, at vi i de nærmest kommende år ikke vil opleve at 

opgaverne inden for servicelovens § 83 stiger, men uanset hvad vi gør, vil de meget snart begynde 

at stige, og dermed være en betragtelig økonomisk udgift for samfundet. Det vil ikke være muligt 

at bevare samme serviceniveau som nu. Derfor har samfundet en interesse i, at de ældre er 

selvhjulpne i så høj grad som overhovedet muligt.  

Hjemmeplejen har en væsentlig rolle i denne udvikling, og det er den faktiske indsats i det enkelte 

hjem, der har betydning for om rehabiliteringsintentionerne lykkes. Den indsats står den enkelte 

social - og sundhedshjælper for i samarbejdet med borgeren. Derfor er det interessant for mig at 

se på, om de overordnede intentioner slår igennem i praksis. 

I januar 2015 er der kommet en ny paragraf i service loven, § 83a. Denne lov indskærper at 

kommunen har pligt til at vurdere rehabiliteringsbehovet hos alle borgere, der modtager pleje og 

hjælp under servicelovens § 83. Nu er det ikke længere op til den enkelte kommune, i hvor stor 

grad de vil arbejde rehabiliterende. Der er i Gladsaxe kommune endnu ikke lavet en plan for 

udmøntning af denne lov, så dette vil ikke blive inddraget i opgaven. Men det gør det endnu 

vigtigere at undersøge, om medarbejderne møder borgerne med en rehabiliterende tilgang, for 

det bliver af stor betydning for udmøntning af loven. 

Der er mange forskellige definitioner af rehabilitering. Helt essentielt for rehabiliteringsindsatsen 

er inddragelsen af borgeren. Dette er både ud fra respekt for det enkelte menneske; det er deres 

liv, og vi er gæster i deres hjem. Det er dog også ud fra en forståelse af, at inddragelsen og 

samarbejdet er nøglen til borgerens motivation, og dermed en kilde til borgerens aktive deltagen i 

hjælpen og plejen, således at de kan vedligeholde deres fysiske og mentale funktioner. Det er 

denne del af rehabiliteringen, der er fokus på i denne afhandling. Dette kaldes 

hverdagsrehabilitering eller den rehabiliterende tilgang. 

Jeg er som leder af hjemmeplejen ansvarlig for, at organisationen lever op til forventningerne og 

når målene. Det er medarbejderne, der skal levendegøre visionerne og arbejde hen mod målene i i 

samarbejde med borgeren.  Jeg har derfor brug for at forstå, hvad der styrer medarbejdernes 

indsats, hvad de leder sig selv ud fra, og hvad der motiverer dem. Jeg har også brug for at vide 

hvilke ledelsesmæssige tiltag, der vil være hensigtsmæssige for at lede området og sikre den gode 

opgave varetagelse inden for rammerne af lovgivningen, mål for rehabilitering, og fremtidens 

udfordringer på området. 

                                                      
14 ”Ældrebefolkningens sundhedstilstand”, Sundhedsstyrelsen 2010 
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/aeldrebefolkn_sundhedstilst.pdf 

http://www.si-folkesundhed.dk/upload/aeldrebefolkn_sundhedstilst.pdf
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Tidligere undersøgelser 

Dette felt er undersøgt tidligere, bl.a. i andre opgaver fra CBS. En af dem er:  ”Hjemmeplejelederes 

oversættelse af tillid og strategisk selvledelse i kontekster med detaljeret og enklere styring”15.  

Marianne Dam Overgård og Mette Riegels har lavet en sammenlignende undersøgelse af 

hjemmeplejen i 2 kommuner. De har haft fokus på den generelle indsats i relation til styrings-

modellen og den lokal udmøntning. Opgaven konkluderer på den ene side at ”Medarbejderne har 

vanskeligt ved, at se det meningsgivende i de politiske beslutninger, både i forhold til deres eget 

arbejdsområde og fra borgernes perspektiv” (s. 76) og på den anden side at ” Lederne skaber plads 

til medarbejdernes strategiske selvledelse, ved at lade medarbejderne træffe beslutninger, når de 

arbejder med organisatoriske resultatmål for øje”. (s. 77). Undersøgelsen går ikke nærmere ind i, 

hvorledes medarbejderne udmønter deres selvledelse i praksis. 

En anden CBS opgave ”Motivation i hjemmeplejen - et casestudie af den motiverede 

medarbejder”16, har man forsøgt at kortlægge, hvad medarbejderne er motiveret af. En af 

konklusionerne er ”… at medarbejderne føler sig motiverede af at opfylde borgernes behov, frem 

for at løse de opgaver visitationen beder dem om”. Dette antyder, at medarbejderne i højere grad 

er motiveret af deres samspil med borgeren, end af deres, af andre, definerede opgave, dvs. at 

relationen mellem medarbejder og borgere er afgørende for indsatsen. 

Relationens betydning for indsatsen underbygges i en undersøgelse bestilt af Ishøj Kommune.  De 

har udgivet en pjece på baggrund af undersøgelsen: ”Relationers betydning for trivsel i 

hjemmeplejen”17. Den fokuserer på relationen mellem medarbejder og borger. Denne 

undersøgelse bekræfter relationens betydning, men har fokus på trivsel for borger og 

medarbejder. Dette er en væsentlig pointe, og det efterlader mig nysgerrig på balancen mellem 

relationens betydning kontra i hvor høj grad medarbejderne er med til at virkeliggøre 

organisationens mål om rehabilitering. Er der en modsætning i dette, som førnævnte 

undersøgelse antyder? 

Alle ovenstående udgivelser fokuserer således på samme felt som jeg ønsker at undersøge, men 

jeg er nysgerrig på rehabiliteringsvinklen, da dette er et meget vigtigt indsatsområde i både 

nutidens og fremtidens hjemmepleje.  

                                                      
15Overgård, M.D. og Riegels, M. Masterafhandling CBS, 2014 
http://studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/4412/marianne_damm_overgaard_og_mett
e_riegels.pdf?sequence=1  
16Madsen, L.K., Elken, N. V. CBS, 2011 
http://studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/3049/lea_kirstine_madsen_og_nicolai_volf_
elken.pdf?sequence=1  
17”Relationers betydning for trivsel i hjemmeplejen”, Pjece udarbejdet af Nanna Hilm for Ishøj 
Kommune, 2013 
http://cms.ishoj.dk/dagsorden/33223_Relationers_betydning_for_trivsel_i_hjemmeplejen.pdf  

http://studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/4412/marianne_damm_overgaard_og_mette_riegels.pdf?sequence=1
http://studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/4412/marianne_damm_overgaard_og_mette_riegels.pdf?sequence=1
http://studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/3049/lea_kirstine_madsen_og_nicolai_volf_elken.pdf?sequence=1
http://studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/3049/lea_kirstine_madsen_og_nicolai_volf_elken.pdf?sequence=1
http://cms.ishoj.dk/dagsorden/33223_Relationers_betydning_for_trivsel_i_hjemmeplejen.pdf
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Problemformulering 
Hvilke barrierer kan identificeres for, at hjemmeplejen udfører indsatsen med en rehabiliterende 

tilgang? 

- Hvordan formidler koordinatorerne bestillingen til de selvledende medarbejdere? 

- Hvordan påvirker organisationens mål, om en rehabiliterende tilgang til indsatsen, 

medarbejdernes selvledelse? 

- Hvad motiveres medarbejderne af i udførelsen af deres arbejde? 

Jeg bruger nogle udtryk i problemformuleringen og opgaven, der skal forstås sådan her: 

Barrierer: Noget der forhindrer eller besværliggør udførelsen. 

Indsatsen: Den hjælp og pleje der udføres i borgerens hjem. 

Formidler: Videregiver informationer fra én form til en anden. Betragtes i denne afhandling som 

en oversættelse. Se teoriafsnit s. 12 

Bestillingen: Der redegøres nærmere i afsnittet, Bestillingen s. 20 

Selvledelse: Se teoriafsnit s. 13 

Motiveres: Se teoriafsnit s. 14 

 

Teori  

Ud fra problemformuleringen vil det være relevant at inddrage teori om oversættelse, selvledelse 

og motivation, hvilket jeg vil argumentere for i nedenstående teoriafsnit. 

Oversættelse 

Kjell Arne Røvik18 skriver om ”oversættelser”. Overordnet handler teorien om, hvordan forskellige 

organisationsidéer oversættes ind i en anden organisations kontekst.  

Oversættelse er nødvendig, fordi de fleste ”organisasjoner har uttalte ambisjoner om, at idéer som 

tas inn, også skal tas i bruk”. (s. 259). Man kan i denne sammenhæng sidestille det med, hvordan 

idéen om rehabilitering af borgerne er oversat ind i en ”Gladsaxe Hjemmepleje kontekst”. Idéen 

om rehabilitering er taget ind, men er den taget i brug, og hvordan? 

Herudover taler han også om ”hierarkiske oversættelseskæder”. Når ideen er inde i 

organisationen, kan man sammenligne den med en Top-down implementerings proces, hvor 

processerne udløses i toppen (det politiske system og ledelsen) og rykker etapevis nedover. På 

hvert niveau foregår en ny oversættelse, som udløser en aktivitet osv. Kvalitetsstandarderne 

repræsenterer oversættelsen af de overordnede politiske mål. Koordinatorerne har også en vigtig 

                                                      
18 Røvik, K. A. (2007), ”Trender og translasjoner, Ideer som former det 21. århundrede” 
Universitetsforlaget 
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rolle i denne oversættelseskæde, da de formidler visitationens bestilling videre til den enkelte 

medarbejder.  

Når de skal tages i brug har oversætteren en central rolle. Fra kvalitetsstandarderne til praksis er 

der 2 vigtige oversættere, visitatorerne og koordinatorerne. Visitatorerne oversætter 

kvalitetsstandarderne til brug i praksis ved hjælp af Fælles sprog ll. Jeg vil her koncentrere mig om 

koordinatorerne som oversættere, idet jeg i opgaven forudsætter, at visitationens oversættelse er 

i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne. Det bliver således koordinatorernes oversættelse 

af visitationens bestilling, der vil være fokus på. 

Oversættere bruger, iflg. Røvik, nogle oversættelses-regler og ud fra disse tolker de og omfortolker 

efter eget ønske og skøn. Han taler derfor om gendigtning eller nydigtning i stedet for gengivelse. 

Jeg vil forsøge at identificere, hvilke oversættelsesregler koordinatorerne bruger, og om disse 

ligger indenfor det reproducerende, det modificerende eller det radikale modus. 

Det reproducerende modus bruger kopiering som grundregel, dvs. at oversætteren her forsøger at 

videregive ”teksten” så tro som muligt på en måde, så den bliver operationalisérbar i praksis. 

I det modificerende modus er der to forskellige karakteristika i oversættelsesreglerne, som han 

betegner som addering og fratrækning, altså enten lægger man til eller trækker fra, eller begge 

dele. Dette kan enten foregå rationelt strategisk eller en uintenderet.  

I det radikale modus sker der en forvandling eller fuldstændig omformning af teksten, dvs. en form 

for nyskabelse eller innovation. 

Jeg vil undersøge, om de oversættelses regler, koordinatorerne bruger, kan rubriceres i disse 

kategorier, diskutere hvad årsagerne til dette kan være, og hvilke implikationer dette giver. 

Selvledelse 

Begrebet selvledelse bruges oftest om medarbejdere med en mellemlang eller en akademisk 

uddannelse. Jeg vil dog karakterisere medarbejderne i hjemmeplejen som selvledende, i og med at 

de planlægger deres arbejde inden for en given ramme, og dagligt tager mange selvstændige 

beslutninger og valg. 

Jeg har valgt at bruge Anders Raastrup Christensens19 udlægning af selvledelse, da han har en 

pragmatisk tilgang til begrebet, og kommer med et let tilgængeligt bud på karakteristika på den 

kompetente selvledende medarbejder. Hans beskrivelse af selvledelse kan sammenfattes som; 

styring, kontrol og ledelse af sig selv som medarbejder, og egne handlinger ud fra både indre 

overbevisninger, motivation og værdier, og virksomhedens regler, procedurer, kultur, struktur og 

belønningssystemer, samt påvirkning fra borgere, kolleger og leder.  

                                                      
19 Kristensen, A. R.(2011), ”Det grænseløse arbejdsliv”, Gyldendal  
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Han opstiller 7 karakteristika for den kompetente selvleder. Medarbejderen skal være: 

1. Selvstændig 

2. Modig og turde handle 

3. Fokuseret på forretningen 

4. God til at lede egen adfærd 

5. I stand til at evaluere egen performance i forhold til standarderne 

6. God til at samarbejde 

7. Åben for udvikling  

Under analysen folder jeg løbende disse begreber, og hvad der ligger i dem, mere ud.  

Han skriver, at de selvledende medarbejdere har fået uddelegeret en kompetence og et område, 

de er selvledende indenfor, men at det er vigtigt, at medarbejdernes autonomi altid er underlagt 

helheden som overordnet princip, og at deres selvledelse altid skal ske i organisationens bedste og 

med organisationens mål for øje. 

De 7 punkter danner rammen for min dataindsamling og min analyse vedr. medarbejdernes 

kompetencer i selvledelse. Jeg vil i analysen belyse, hvordan medarbejdernes motivation, værdier, 

organisationens mål og deres relation til borgerne, påvirker deres selvledelse og dermed indsats, 

og hvilke implikationer dette giver for feltet. 

Motivation 

Anders R. Kristensen(2011) skriver om balancen mellem den indre og den ydre arbejdsgiver. Han 

beskriver, at medarbejderne er drevet af et indre engagement, der er påvirket af, hvordan 

medarbejderne ser deres arbejdsopgavers sammenhæng, med det de gerne selv vil opnå. Han 

skriver, at det i sidste ende er medarbejderens autonomi, der så styrer indsatsen, idet de er 

selvbestemmende og selvlovgivende.  

Den ydre arbejdsgiver er i denne sammenhæng Gladsaxe kommunes mål og retningslinjer 

repræsenteret ved kvalitetsstandarderne og visitationens bestilling.  

Le Grand20 kommer med et bud på, hvordan man kan kategorisere styringen af området, ud fra 

medarbejdernes motivation og borgernes handlekapacitet. Han beskriver 2 typer af 

medarbejdere, der i hver deres ende af skalaen kan betegnes som hhv. ”Knights” og ”Knaves”. 

Knight(ridder) karakteriseret som den selvopofrende altruist og knave(landsknægt) som den 

egoistisk motiverede medarbejder. Samtidigt beskriver han 2 typer borgere. En ”Queen” med høj 

handlekapacitet og påvirkningsmuligheder, og en ”pawn” med lav handlekapacitet og 

påvirkningsmuligheder. 

                                                      
20Le Grand, J. (2003): Motivation, agency and public policy. Oxford: Oxford University Press. 
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Nedenstående figur er kopieret fra en artikel i Politica 21, og illustrerer Le Grands model. 

 

Hvis man skal placere ”Fritvalgs modellen” i ovenstående, kunne man argumentere for, at 

borgerne betragtes som dronninger, der kan foretage et valg af leverandør. Samtidig tager hele 

BUM modellen, med dens minutiøse udmåling og detaljerede beskrivelse af ydelser og 

dokumentationskrav, udgangspunkt i, at medarbejderne i hjemmeplejen er landsknægte, der er 

styret af deres egeninteresse og kun ønsker at gavne sig selv, og som derfor skal styres og 

kontrolleres, for at sikre, at de arbejder i organisationens interesse.  

Arbejdsmotivation handler ifølge Torben Beck Jørgensen og Lotte Bøgh Andersen22 ”om den energi 

en ansat er villig til at lægge bag opnåelsen af et givent mål i forbindelse med sit job”. 

Motivationen inddeles i 3 hovedkategorier, ekstrinsisk, intrinsisk og altruistisk motivation. De 

overordnede karakteristika er: 

Ekstrinsisk: At gavne sig selv eller undgå straf 

Intrinsisk: At nyde opgaven i sig selv 

Altruistisk: At gøre godt for andre eller samfundet. 

Hvis medarbejderne skal klassificeres som ”landsknægte”, vil de have en meget høj grad af 

ekstrinsisk motivation. De kan samtidig have en høj grad af intrinsisk motivation, hvis det, der 

driver dem i arbejdet, primært handler om at tilfredsstille et behov i dem selv. Hvis de derimod 

skal klassificeres som ”riddere”, vil de have en høj grad af altruistisk motivation. 

Derfor er det relevant i denne kontekst at se nærmere på den altruistiske motivation, som egentlig 

betyder menneskekærlig og selvopofrende, og nuancere denne. En delmængde af den altruistiske 

motivation er det, der kaldes Public Service Motivation (PSM) (Jørgensen og Andersen 2010). 

                                                      
21 Andersen, L.B.; Kristensen, N. og Holm Pedersen, L. (2012): Motivation og Handlingskapacitet – 
Relationen mellem brugere og producenter af offentlige ydelser. Politica 44 (1): 5-25 
22 Jørgensen, T.B. og Andersen, L.B. (2010):Værdier og motivation i den offentlige sektor. Økonomi 
og Politik, 83(1): s. 36 
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Dette begreb er gennem tiden og af forskellige forskere blevet defineret forskelligt. 

Nedenstående tabel illustrerer nogle forskellige definitioner af Public Service Motivation 

(Jørgensen og Andersen 2010)

  

Der er nogle sammenfald eller gråzoner i definitionen af dele af PSM og den intrinsiske motivation. 

F.eks. kan den følelsesmæssigt baserede motivation for at gøre godt for andre, eller motivationen i 

at hjælpe den ”specifikke anden” godt bunde i en bagvedliggende personlig tilfredsstillelse ved at 

gøre det, eller en bagvedliggende intention om, at ”tage sig godt ud” i andres øjne. 

De sidste 2 dimensioner ”user orientation” og ”democratic Governance” er tilføjet modellen i 

2009. Særligt disse to dimensioner kan være relevante i denne undersøgelse, da de er særligt 

rettede mod leverandører af offentlige ydelser. Derfor vælger jeg at inddrage alle 6 dimensioner i 

min analyse. 

For at besvare problemformuleringen, vil det være relevant at vurdere om medarbejderne 

primært er drevet af deres indre eller deres ydre arbejdsgiver, eller om der er 

interessesammenfald mellem medarbejdernes motivation og virksomhedens mål om 

rehabilitering.  

Metode 

Min ambition for opgaven er at blive klogere på min egen praksis og opnå viden og indsigt i 

praksis, som jeg kan bruge fremadrettet i ledelsen af min organisation. Fundene kan forhåbentlig 

også være en inspiration for andre.  
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Design 

Da opgaven generelt handler om at opnå større forståelse for de bagvedliggende intentioner og 

valg hos koordinatorerne og medarbejderne, har jeg udelukkende valgt kvalitative 

undersøgelsesmetoder23. 

For at få svar på min problemformulering ser jeg nærmere på 3 områder indeholdt i 

problemformuleringen: 

1. De overordnede mål for indsatsen og deres udformning, som er repræsenteret ved 

visitationens bestilling 

2. Koordinatorernes oversættelse af bestillingen til medarbejderne 

3. De selvledende medarbejderes indsats i forbindelse med det overordnede mål om 

rehabilitering kombineret med deres forståelse af opgaven 

Undersøgelsen vil blive gennemført som et casestudie i 3 led. Første led er en deskriptiv analyse af 

bestillingens produktion. Den efterfølges af en empiriindsamling og analyse af bestillingens 

videregivelse, og til slut empiriindsamling og analyse af bestillingens udførelse i praksis. 

 

Oversigt over casestudiets fokus 

Produktion af visitationens bestilling 

 

Koordinatorernes modtagelse, behandling og videregivelse af bestillingen 

 

Medarbejdernes modtagelse og udførelse af opgaven 

Oversigt over empiriindsamling og formål. 

Data Handling Formål 

Bestillingen Dokument analyse  Beskrive arbejdsgangen bag 

bestillingen 

                                                      
23 Launsø, L. og Rieper, O. (2000): Forskning om og med mennesker. Forskningstyper og 
forskningsmetoder i samfundsforskningen. Nyt Nordisk Forlag.  
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Koordinatorerne Semistrukturerede interviews  At give indsigt i, hvordan 

koordinatorerne forstår deres 

opgave i forhold til videregivelse 

af bestillingen til medarbejderne  

4 borgersager Sammenholde bestilling med 

oplysninger der er 

videregivet til medarbejderne 

At identificere, om alle relevante 

oplysninger gives videre 

4 borgerbesøg Observationsstudier ud fra 

observationsskema 

At give indsigt i dialogen og 

samarbejdet mellem 

medarbejdere og borger 

4 medarbejder 

interviews 

Semistrukturerede interviews 

ud fra spørgeguide 

At give indsigt i hvordan 

medarbejderne udfører og forstår 

deres opgave 

 

Det kan være problematisk at lave undersøgelser i egen organisation. Der er en fare for, at ens 

forforståelse bliver styrende for både ens undersøgelse og fortolkningen af data. Til gengæld kan 

den indgående viden, man har om organisationen, være en stor fordel i indsamlingen af data, fordi 

man kender sproget, kulturen og arbejdsgangene. Tilgængeligheden til data kan også være en stor 

fordel.  

Jeg kan, som chef for den organisation jeg laver undersøgelsen i, ikke udelukke, at min 

tilstedeværelse vil påvirke informanterne i større eller mindre grad. Jeg har både under 

interviewene og i analysen hele tiden været meget opmærksom på dette. I min undersøgelse 

brugte jeg nogle af de greb, som Ry Nielsen og Repstad24 foreslår, og vil gøre rede for dem 

løbende i opgaven.  

Indsamling af data 

Koblingen mellem de overordnede mål og medarbejdernes indsats, er visitationens bestilling. 

Bestillingen indeholder de oplysninger, som medarbejderen skal bruge som udgangspunkt for 

indsatsen, dvs. bestillingen sætter rammen for indsatsen. Jeg vil kort gøre rede for, hvordan 

bestillingen produceres via de beskrevne arbejdsgange.  

Jeg vil herefter undersøge, hvordan disse oplysninger overleveres til medarbejderne.  

                                                      
24 Ry Nielsen, J.C. og Repstad, P. (1993)  
”Fra nærhet til distanse og tilbake igen. Om at analysere sin egen organisasjon”, i Ry Nielsen, J.C. 
(red.). Anderledes tanker om livet i organisationer. Nyt fra Samfundsvidenskaberne  
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I første omgang beder jeg 3 daglige ledere om hver at pege på en koordinator, som de vurderer er 

kompetent. Jeg går ikke nærmere ind i min eller deres fortolkning af, hvad en kompetent 

koordinator er. Formålet er primært at sikre legitimitet for mine fund internt i organisationen.  

Jeg vil bede koordinatorerne om hver at udpege 2 nyligt visiterede borgere. På baggrund af mine 

oplevelser med praksis, har jeg en forventning om, at der kan være forskel på indsatsen hos de 

borgere, der kun er visiteret til rengøring, og hos de borgere, der er visiteret til både rengøring og 

pleje. Derfor vil jeg bede dem udpege én af hver. En af forskellene er f.eks. at rengøringsindsatsen 

kun foregår hver 14. dag, og at plejen oftest er en daglig indsats. Dette kan have en indflydelse på 

relationen mellem borger og medarbejder. 

Jeg vil gennemgå hver af disse borgeres bestilling, så de er kendte af mig før interviewene. Jeg 

udarbejder en kort spørgeguide. (Bilag 1) Interviewene er semistrukturerede25, og undervejs 

inddrager jeg de konkrete borgerforløb til at eksemplificere de udtalelser, koordinatorerne 

kommer med, for på den måde få nuanceret deres udtalelser og hermed fremme muligheden for 

forståelsen.  

Det er vigtigt i interviewene at skabe et tillidsfuldt rum. Derfor vil jeg gøre rede for, hvad jeg vil 

bruge deres oplysninger til, og at jeg vil sikre anonymitet i opgaven. Jeg vil understrege, at ingen af 

informationerne vil få nogen tjenstlige konsekvenser, og at jeg er meget interesseret i ærlige svar, 

for bedre at kunne forstå deres måde at arbejde på. 

Jeg optager interviewene på bånd og transskriberer dem, således at jeg nemmere kan distancere 

mig fra dataene og analysere dem som tekst. Efter hvert interview, skriver jeg mine umiddelbare 

indtryk ned for senere at vurdere, om disse kan bruges til noget.  

Jeg vil analyserer mine data, med henblik på at  

- identificere om koordinatorernes oversættelse af bestillingen fra visitationen er i 

overensstemmelse med det overordnede mål  

- undersøge hvordan oversættelsen er fremkommet 

- beskrive hvilke oversættelseskompetencer koordinatorerne primært benytter sig af og 

belyse hvorfor 

Jeg vil kode dataene26 i temaer, således at det bliver håndgribeligt at fokusere på temaer af 

relevans for problemformuleringen.  

                                                      
25 Brinkman, S. og Kvale, s. (2009). Interview – introduktion til et håndværk. Hans Reitzelz forlag. 
26 Leth Jakobsen, M. og Harrits, G. S. (2010). Kvalitativ analyse: kodning og dybtgående 
tekstanalyse, i L. Bøgh Andersen m.fl. (red.) Metoder i statskundskab. Hans Reitzels Forlag.  
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Efter behandlingen af data fra koordinatorinterviewene, vil jeg undersøge medarbejdernes 

indsats. Min dataindsamling består af en kombination af observation og interviews. Som jeg 

tidligere har gjort rede for, kan der være forskel på tilgangen til rengørings– og plejeydelsen. 

Derfor har jeg også her valgt at følge 2 plejesituationer og 2 rengøringssituationer. Således kan jeg 

belyse en evt. forskel i medarbejdernes tilgang i min analyse. 

Jeg er optaget af medarbejderens generelle oplevelse af, hvad deres opgave er, mere end den 

specifikke handling og syn på det konkrete borger forløb. Jeg har i observationen særligt fokus på 

samspillet mellem medarbejderen og borgeren, og medarbejderens måde at inddrage borgeren 

på, da dette er en kerneaktivitet i den rehabiliterende tilgang. (Bilag 2) Jeg vil lave notater under 

observationen, der angår både handlinger og dialog, og som kan være med til at belyse 

medarbejderens tilgang til rehabilitering. 

Jeg vælger 4 medarbejdere på baggrund af koordinatorernes vurdering af medarbejdernes 

rehabiliterende kompetencer, for at få en bred repræsentation.  Jeg vil sikre, at borgerforløbene 

alle har et rehabiliterende retningsgivende mål, altså enten udviklende eller fastholdende. 

På grund af risikoen for at medarbejderens indsats bliver påvirket af min tilstedeværelse, og fordi 

de data, jeg får under observationen, ikke i sig selv kan besvare hvordan medarbejderne leder sig 

selv, vil jeg interviewe de pågældende medarbejdere efterfølgende. Under interviewene vil jeg 

inddrage mine observationer, for at nuancere og eksemplificere medarbejderens udtalelser, og for 

at få belyst begrundelsen for deres handlinger. Hvis der er eksempler på, at deres svar i 

interviewet ikke, i min optik, er i overensstemmelse med deres handlinger, kan jeg få dette belyst 

under interviewet, og få deres egen fortolkning af forskellen. 

Interviewene omhandler medarbejderens opfattelse/forståelse af opgaven, med fokus på deres 

oplevelse af at være selvledende, og hvad der har betydning for dem i deres ledelse af dem selv. 

Jeg vil derfor lade teorien om selvledelse danne rammmen for mine spørgsmål. (Bilag 3) Som 

udgangspunkt vil jeg ikke stille specifikke spørgsmål om rehabilitering, men mere åbne spørgsmål 

om, hvordan de forstår deres opgave, da jeg er bevidst om, at sådanne spørgsmål, ville kunne blive 

for styrende i deres besvarelser.  

Jeg vil også transskribere disse interviews for bedre at kunne skabe afstand til udsagnene, ved at 

omdanne dem til en skreven tekst. Herefter vil jeg kategorisere dem, dvs. kode dem i temaer og 

sammenholde data fra de forskellige interviews. 

Jeg vil analysere dataene med henblik på at 

- belyse hvordan medarbejderne håndterer alle de beskrevne 7 områder for selvledelse  

- undersøge hvad der er den styrende motivation i deres arbejde 

- vurdere om deres indsats er i overensstemmelse med organisationens mål om 

rehabilitering 
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Jeg vil sammenholde det intenderede idealforløb, altså visitationens bestilling med det 

retningsgivende mål for indsatsen, med de faktiske forløb, for at identificere arbejdsgangenes, 

koordinatorernes og medarbejdernes barrierer og ressourcer i relation til den ideelle/optimale 

beskrevne udførelse.  

Oversættelsesproceduren 

Bestillingen 

Visitationen er som sagt myndighed på området, og dem der beslutter, hvilken indsats borgeren 

skal tilbydes.  

Visitationens dokumentationsredskab er ”Fælles sprog ll”27. Fælles sprog er et sæt af 

klassifikationer, som visitationen vurderer borgerens funktionsniveau ud fra. Klassifikationen 

foregår både i tal og tekst, således at dokumentationen imødekommer flere informationsbehov, se 

figur 2. (Fællessprog ll 2004) 

Figur 2 

 

Klassifikationen tilpasses den enkelte kommunes serviceniveau, således at man i 

kvalitetsstandarderne kan slå op, hvilket klassificeret funktionsniveau udløser hvilken indsats. 

Denne omregning figurerer i kommunens indsatskatalog, som er et appendix til 

kvalitetsstandarderne, og kun til internt brug. 

                                                      
27 , KL, Fælles Sprog ll, København, juli 2004, 
http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_39034/ImageVaultHandler.aspx 
 

http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_39034/ImageVaultHandler.aspx
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I overgangen mellem det taktiske og det operationelle plan gælder det, at ”Oplysningerne i Fælles 

sprog II er derfor så specifikke, at de er nyttige i løsningen af opgaver i relation til den enkelte 

borger (praksis situationen).”  (KL, Fællessprog ll, 2004) 

Det vil sige, at visitationens vurdering og beslutning udmønter sig på 3 forskellige måder. Til 

borgerne er der sendt en afgørelse, (bilag 4) til koordinatorerne en bestilling (bilag 5) og samtidig 

er der visiteret ressourcer til at varetage opgaven (bilag 10).  

Nedenstående er en skitse over, hvordan visitationens samarbejde med og vurdering af borgeren 

foregår.  

 

Pkt. 4 allernederst i modellen er således visitationens bestilling til hjemmeplejen. Den indeholder 

en funktionsvurdering ud fra fælles sprog ll. Det dokumenteres i et særskilt afsnit i 

borgerjournalen, hvilken indsats borgeren bevilliges, samt det retningsgivende mål for 

indsatsen(D), som skrives ind i journalen, og sendes til koordinator.  

Der er 4 kategorier af retningsgivende mål, som hver især relaterer sig til forskellige niveauer af 

rehabilitering: 

1. Udredende indsats, som sættes når det er uvist om der er rehabiliteringspotentiale 

2. Udviklende indsats, når det drejer sig om et målrettet, tidsafgrænset rehabiliterings forløb 

3. Fastholdende indsats, når borgerens funktionsniveau skal fastholdes på nuværende niveau 

og ikke falde 

4. Lindrende/støttende indsats, når det drejer sig om kompenserende hjælp, hvor der ikke er 

rehabiliterings potentiale 

Ud over bestillingen til hjemmeplejen, udmøntes beslutningen i en afgørelse, som sendes til 

borgeren. Afgørelsen er, som modellen antyder, gennemarbejdet og velbegrundet, og tager 

udgangspunkt i borgerens egne ressourcer og ønsker for hverdagen.  

I alle afgørelser til borgeren står der: 
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 ”Gladsaxe Kommune har et rehabiliterende sigte med al hjælp efter Serviceloven. Det betyder, at 

din hjælper vil bygge på de ressourcer, du selv er i besiddelse af, og forvente at du deltager i det 

omfang, du kan klare det. Målet vil være, at støtte dig i at kunne klare mest muligt selv” (Bilag 4)  

Arbejdsgangen lever således op til kommunens overordnede mål om en generel rehabiliterende 

indsats, idet den både tager udgangspunkt i borgernes egne ressourcer, og i høj grad inddrager 

borgeren i indsatsen, og lægger således op til en samarbejdsproces mellem hjælper og borger jf. 

definitionen af rehabilitering.  

- Bestillingen med det retningsgivende mål, funktionsvurderingen og afgørelsen er 

udgangspunktet for hjemmeplejens videre samarbejde med borgeren. 

 

- Bestillingen indeholder den viden medarbejderen har brug for, for at kunne lede sig selv i 

retningen af organisationens mål.  

 

Koordinatorernes oversættelse af bestillingen 

Koordinatorerne arbejder på et kontor med stationære computere, og har adgang til alle 

informationer i borgerjournalen, hvilket medarbejderen ikke har. Medarbejderne har adgang til 

oplysninger via deres Iphone, som har nogle teknologiske og optiske begrænsninger i 

sammenligning. 

Ideelt set er koordinatorernes opgave, ud over planlægningen, at videregive visitationens bestilling 

med det retningsgivende mål til medarbejderen, således at medarbejderen kan udføre opgaven 

med den grad af rehabilitering, der er vurderet behov for (jf. de 4 niveauer).  

Jeg har kodet mine 3 interviews i temaer, for i første omgang at få et overblik over emner, ligheder 

og forskelle. (Bilag 6)  

Intentionen med formidlingen af bestillingen til medarbejderne, kan ideelt set sammenlignes med 

det Røvik kalder, det reproducerende modus, kopiering. Kopiering er karakteriseret ved, at man 

forsøger at genskabe en praksis fra en kontekst til en anden, således at praksissen bliver udført i 

den nye kontekst med ingen eller meget få ændringer. (Røvik 2007) Her forstået som den ”tekst”, 

bestillingen, som visitatorerne producerer, skal oversættes til praksis, således at 

handlingerne/udførelsen bliver i overensstemmelse med målet i bestillingen. 

Alle koordinatorerne orienterer sig i bestillingen fra visitationen, idet den bliver sendt direkte til 

dem. Ifølge interviewene planlægger og disponerer kun én af informanterne dog efter bestillingen, 

hvad angår antal besøg og tid. De 2 andre fortæller, at visitationens vurdering af borgerne, 

sjældent passer med det medarbejderen oplever ude i hjemmet. Det vil sige, at borgeren enten 

kan mere eller mindre end det visitationen har vurderet. Derfor er koordinatorerne 
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tilbageholdende med at planlægge den tid, eller de antal besøg, der er bestilt, fordi ændringer i 

koordinatorernes disponering er meget tidskrævende.  

- Der er altså noget der indikerer, at de forholder sig meget kritisk til og tager forbehold for 

den bestilling, de får. 

Y: ” Vi får sådan nogen venstrehåndsvisitationer” 

Én koordinator disponerer konsekvent mere tid hos komplekse borgere, én konsekvent mindre i 

starten, og den sidste er meget tro mod både antal besøg og tiden, men justerer løbende og 

oplever ofte store ændringer ved de første besøg. 

Dette kan sammenlignes med det modificerende modus (Røvik 2007), hvor oversætterne har en 

pragmatisk holdning til ”teksten”, og tillader sig at tilpasse og omforme det, der skal oversættes, 

så det passer ind i den organisatoriske kontekst. Dette sker ved addering eller fratrækning. Man 

kan sige, at det er det koordinatorerne gør her, således at det eneste, der bliver oversat er, at 

borgeren skal besøges, og meget overordnet om indsatsen handler om personlig pleje eller 

rengøring. 

Ingen af informanterne har hæftet sig ved det retningsgivende mål i selve bestillingen. Direkte 

adspurgt, om de kender til de 4 forskellige niveauer, er der 2 af dem, der har hørt disse 

formuleringer før, men de har ikke relateret det til de bestillinger, de får.   

Her kan man tale om uintenderet fratrækning (Røvik 2007), som vil sige, at man ubevidst eller i 

hvert fald ikke intentionelt udelader noget i sin oversættelse. Under interviewene gik jeg lidt mere 

ind i denne del. Det viser sig, at ingen af disse koordinatorer har nogen formel uddannelse i at 

være koordinator, de har end ikke fået undervisning i fælles sprog 2. Til sammenligning har alle 

visitatorer gennemgået et 7 ugers kursus, samt løbende årlige kurser i deres funktion.  

- Dvs. vi har et ”sprog” som myndigheden taler, men som leverandøren ikke nødvendigvis 

forstår.  

Koordinatorerne lægger meget vægt på medarbejdernes tilbagemeldinger efter deres første 

besøg. Det er her, de oplever, de får de ”rigtige” oplysninger om borgerens situation, som de kan 

bruge i den videre planlægning. 

Z: ”Jeg er meget afhængig af tilbagemeldingerne fra medarbejderne” 

De gør alle rede for, at de efter medarbejderens første eller andet besøg, taler med dem, og ud fra 

disse tilbagemeldinger ændrer de tiden og af og til også selve ydelsen.  

- Den videre planlægning foregår altså i højere grad efter medarbejdernes vurderinger og 

tilbagemeldinger end efter visitationens bestilling.  
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Dette kan man sidestille med det radikale modus (Røvik 2007), hvor der sker en reel forvandling af 

den oprindelige idé til en nyskabelse af praksis. Dette kan der være flere grunde til. En grund, 

ifølge Røvik, kan være, at organisationen ønsker nytænkning og innovation, og derfor giver 

oversætterne store frihedsgrader i oversættelsen. Det er ikke tilfældet her, tværtimod ligger det i 

hele konceptet, at visitationens bestillinger skal følges og føres ud i praksis.  

I vurderingen af hvorfor der sker en forvandling af ”teksten”, kan man også se på 

oversætbarheden. Man kan sige, at der eksisterer et sprog for det, som skal oversættes, som er 

udviklet gennem mange år, og som er udkommet i 3 forskellige versioner, nemlig fælles sprog l, ll 

og lll. Det sprog der oversættes i, er ikke en abstrakt idé, men er i bestillingen udformet, som en 

direkte handlingsanvisning med et overordnet mål.  

Som tidligere nævnt kan det være problematisk, at afsender og modtager ikke er oplært i samme 

”sprog”, når det gælder det retningsgivende mål. Men informanternes udtalelser viser, at de godt 

forstår hovedparten af det, de skal give videre til medarbejderne, men at de bevidst vælger at se 

bort fra det, fordi de ikke altid mener, bestillingen er pålidelig.  

Her er altså tale om rationel-strategisk intenderet addering og fratrækning (Røvik 2007). De 

foretager nogle bevidste valg, men ud fra forskellige motiver. Et af disse motiver handler om at 

spare tid i planlægningen. 

Y: ” Jeg brugt ½ time på planlægningen i går, og så viser det sig, at der slet ikke var 

behov for det. Ih altså – skønne spildte kræfter” 

En anden er bange for at give borgeren for høje forventninger: 

Z: ”Det er meget nemmere at lægge til end at trække tiden ud igen. Så risikerer vi også 

bare, at borgerens forventninger bliver for høje” 

- Disse motiver er altså baseret på koordinatorernes individuelle erfaringer, og kan være en 

af årsagerne til, at de arbejder så forskelligt, og giver forskellige oplysninger videre til 

medarbejderne. 

Koordinatorerne kender kommunens overordnede intention om, at medarbejderne skal arbejde 

med en rehabiliterende tilgang til borgerne. De er klar over, at hjemmeplejen har arbejdet med 

den rehabiliterende tilgang i en årrække. Deres besvarelser indikerer dog, at de har forskellige 

opfattelser af, hvad rehabilitering er. 

X: ”Det er ikke rehabilitering, at bede en gammel dame om selv at tage sine aviser ned” 

Y:  ”En borger var forarget over at hjælperen havde spurgt, om hun selv kunne tørre støv 

af. Hun var egentlig bevilliget støvaftørring, men det kunne der jo være mange 

grunde til, så det, tænkte jeg da, var et meget relevant spørgsmål” 
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Ovenstående udsagn afspejler 2 modsatrettede syn på, hvad rehabilitering er, eller at det i 

forskellige situationer kan vurderes forskelligt.  De indikerer endvidere, at der er forskellige 

grænser for, hvad man kan bede borgeren om, og hvorvidt disse handlinger kan have et 

rehabiliterende formål. 

Et centralt element i definitionen af rehabilitering er som sagt inddragelse af borgerens egne 

ressourcer. Dette har koordinatorerne også forskelligt syn på. På spørgsmålet om, hvordan 

borgeren bliver inddraget i ydelsen siger X: 

” Det mener jeg jo, de er blevet ved hjælp af visitationen. De har jo aftalt, hvilken 

hjælp de skal have med visitator” 

Det er så spørgsmålet, hvad denne informant forstår ved inddragelse. Hendes svar indikerer, at 

borgeren af visitationen inddrages i, hvad de skal have hjælp til. Jeg ønskede egentlig at belyse, 

hvordan hun mener, medarbejderen inddrager borgeren, men det kan jeg ikke udlede af hendes 

svar. I hendes egne handlinger, inddrager hun dog selv borgeren i planlægningen. Hun kontakter 

alle nye rengøringsborgere, og aftaler med dem, hvornår det vil passe bedst at hjælpen kommer. 

Dette er dog ikke inddragelse med rehabiliteringssigte, men mere med et planlægningsmæssigt 

sigte. 

- Der er blandt koordinatorerne forskellige opfattelser af hvad hverdagsrehabiliteringen 

består i, og hvordan den defineres og udmøntes 

Alle 3 informanter har en oplevelse af, at de fleste af medarbejderne arbejder med en 

rehabiliterende tilgang. De mener, de kan udpege, hvem der er gode til det. Denne viden kommer 

dog ikke altid i spil, når de skal prioritere, hvem der skal varetage hvilke opgaver. Som x siger: 

 ”Det er lidt svært at tænke på som det første” 

De gør rede for, at der er mange andre hensyn, de skal tage i deres planlægning, og at de skal 

balancere mellem alle disse hensyn. Nogle af de hensyn de nævner er: 

- opgavens tyngde og kompleksitet betyder noget for, hvilken medarbejder der kan varetage 

opgaven 

- særlige borger behov, matches med medarbejdernes faglige kompetencer, ikke alle 

medarbejdere kan f.eks. varetage plejen hos en dement borger 

- at det er en fast gruppe af medarbejdere, der kommer i de samme borgerhjem, så man 

sikrer kontinuiteten 

- geografien; kørelisterne skal laves, så medarbejderne ikke skal cykle længere end højst 

nødvendigt  

- af hensyn til udnyttelse af medarbejdernes tid, ligger ydelserne på kørelisten som perler på 

en snor. Hvis man flytter en ydelse får det indflydelse på hele den øvrige planlægning. Der 

må ikke være spildtid 
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- hvilket tidspunkt borgeren ønsker, at vi kommer 

Der er gode grunde til at alle disse hensyn er en del af koordinatorernes prioritering. 

Organisationen har gennem 2½ år haft økonomisk underskud, og der har været meget fokus på 

effektivitet og ressourceudnyttelse gennem lang tid. Byrådet har for 2015 sat mål for 

personkontinuiteten, dvs. der bliver løbende trukket målinger på, hvor mange forskellige 

medarbejdere der kommer i borgerens hjem, og sidst men ikke mindst er der nogle opgaver der 

kræver særlige faglige kompetencer og viden om f.eks. sygdomme. 

Ingen af koordinatorerne nævner medarbejdernes evne til at arbejde rehabiliterende, som et 

særligt hensyn. Det fortolker jeg sådan, at det for koordinatorerne ikke er medarbejdernes evne til 

rehabilitering, der vejer tungest i planlægningen. Dette kunne også skyldes, at koordinatorerne 

vurderer, at alle medarbejderne kan arbejde med denne tilgang, og derfor ikke er et hensyn man 

skal tage i planlægningen.  

Der er dog noget der tyder på, at det er ikke tilfældet. Alle 3 fortæller, at de har kendskab til 

medarbejdere, der ikke arbejder med en rehabiliterende tilgang, og de mener også at vide, hvem 

det drejer sig om. 

Z:  ”Jeg tror medarbejderne er ligesom fanget i en boble …. og så gør de ligesom de 

plejer” 

Y: ”… så tænker jeg, der skal i hvert fald ikke en der op, som overtager det hele” 

X: ”… der er nogen, der har behov for at få stillet et behov i sig selv” 

De gør alle 3 rede for, at der er enkelte opgaver, de ikke sender disse medarbejdere ud til, eller at 

de af og til sender en anden medarbejder ud, for at vurdere situationen med et andet perspektiv, 

for at tage stilling til om det er den rette indsats. 

Der er altså blandt koordinatorerne en bevidsthed omkring det helt overordnede mål omkring 

rehabilitering. De tilsidesætter dog dette mål, og argumenterer med, at der er mange andre 

planlægningsmæssige og faglige hensyn at tage. I og med, at de gør rede for dette fravalg, er det 

jo et bevidst valg, men om det er et bevidst rationel-strategisk valg, eller mere et uintenderet valg, 

er ikke til at afgøre.  

- Der er mange konkurrerende hensyn, der skal tages højde for i planlægningen, og 

organisationens mål om rehabilitering prioriteres ikke først i matchingen mellem opgave og 

medarbejder  

Opgaven gives meget forskelligt videre til medarbejderne, og i prioriteringen er der stor forskel på, 

om det er en ”ren rengøring”, dvs. en borger der kun får rengøring, eller en borger der både får 

pleje og rengøring.  
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Alle 3 informanter siger på et tidspunkt ”bare en rengøring” eller en standardrengøring. En 

rengøringsydelse ifølge kvalitetsstandarderne, må udskydes i op til 5 dage, modsat en plejeopgave, 

som i sagens natur skal leveres samme dag (Kvalitetsstandarder 2015). Derfor kan rengøringer 

betragtes som en ukompliceret opgave, man som koordinator kan bruge til at fylde hullerne i 

programmet med. Ingen af dem reflekterer under interviewet over, om der kan være et 

rehabiliteringspotentiale i en rengøringsopgave. Det tolker jeg sådan, at de derfor heller ikke tager 

hensyn til dette i deres planlægning. De vurderer, at rengøring ikke er livsvigtig, men det kan 

plejen være, og derfor har denne en højere prioritet.  

- Det tyder på at rengøringsydelsen bliver både planlægningsmæssigt og retorisk 

nedprioriteret.  

I forhold til det overordnede mål om at arbejde rehabiliterende og inddrage borgeren, er det 

beskrevet i afgørelsen til borgeren (bilag 5), at medarbejderne vil forvente at borgerne deltager, 

og at målet er at støtte borgeren i, at klare mest muligt selv. Her skelnes således ikke mellem om 

det er en rengørings eller en plejeydelse. De borgere, der kun modtager rengøring, er, ifølge 

retningslinjerne i kvalitetsstandarderne, samtidig de borgere, der har det højeste funktionsniveau, 

og derfor klarer mange andre ting selv. Alle disse er visiterede med et retningsgivende mål som 

enten er udviklende eller fastholdende, dvs. det kræver en rehabiliterende tilgang og inddragelse 

af borgerens ressourcer at levere ydelsen, som den er bestilt.   

- Der er altså i arbejdsgangene og i alle de hensyn, der skal tages i planlægningen, nogle 

indbyggede barrierer for, at sikre, at borgerne der kun får rengøring, får hjælpen med et 

rehabiliterende sigte.  

Udover at disponere plejeopgaverne på kørelisten, gives opgaven videre på 3 forskellige måder; 

den ene mundtligt ved morgenmøder med medarbejderne, den anden af og til telefonisk eller via 

kørelister og den sidste primært med kørelistebemærkninger. Alle informanter lægger i deres 

videregivelse af opgaven, vægt på deres egen vurdering af borgerens situation, ud fra deres 

læsning af bestillingen i journalen og evt. samtale med borgeren. Ingen af dem printer bestillingen 

ud og giver den til medarbejderne. Der er således i det videre forløb stort rum for fortolkning af 

opgaven. Dvs. der i denne videregivelse/oversættelse sker en grundig sortering af oplysninger. 

Selvom koordinatorerne arbejder, vurderer og prioriterer meget forskelligt, mener jeg alligevel at 

kunne identificere nogle få entydige gennemgående antagelser og fund: 

- Pleje er vigtigere end rengøring 

- Alle medarbejdere kan varetage en rengøring 

- Fyldte programmer er vigtigere end rehabilitering i rengøringsopgaven 

- Geografi og logistik er vigtig ved rengøringsopgaver 

- Det er vigtigt at matche borgeres særlige behov med medarbejderens kvalifikationer 

- Koordinatorerne kender bestillingen, men ikke de overordnede retningsgivende mål 
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Så selvom der, både ifølge lovgivningen og i forhold til kommunens retningslinjer og mål, også 

burde tages hensyn til graden af rehabilitering af borgeren, så er det ikke det, som 

koordinatorerne oversætter til medarbejderne. 

Jeg kan således ud fra ovenstående analyse konkludere, at  

- koordinatorernes oversættelse af bestillingen ikke er i overensstemmelse med den 

overordnede intention om, at bestillingen skal oversættes i det reproducerende modus ved 

hjælp af kopiering, da de i oversættelsen ikke videregiver det retningsgivende mål for 

indsatsen  

- koordinatorernes oversættelse er fremkommet ud fra mange andre antagelser, krav og 

hensyn end målet om rehabilitering, og i deres oversættelse lægger de til og trækker fra 

både bevidst og ubevidst, altså det modificerende modus 

- koordinatorerne er ikke uddannede i det sprog de skal oversætte fra, Fællessprog ll 

- de mange konkurrerende hensyn i planlægningen bevirker, at de opgaver, der er størst 

rehabiliteringspotentiale i, jf. de retningsgivende mål, ikke bevidst bliver varetaget af de 

bedst kvalificerede medarbejdere, når det gælder rehabilitering  

Hvis man sammenholder den beskrevne ideelle arbejdsgang fra visitationens bestilling til 

udførerens indsats, med den faktiske arbejdsgang, er der flere uoverensstemmelser, som 

potentielt kan udgøre barrierer for oversættelsen.  

Medarbejdernes indsats 

Det borgerspecifikke retningsgivende mål gives således ikke videre til medarbejderne. Hvis 

medarbejderne alligevel har fokus på kommunens overordnede intention om en rehabiliterende 

tilgang i opgaveløsningen, kunne indsatsen alligevel godt leve op til disse retningsgivende mål. 

Derfor vil jeg i min videre undersøgelse, i højere grad se på, hvordan det overordnede og ikke det 

specifikke borgerrettede mål påvirker medarbejdernes selvledelse og dermed den ydede indsats i 

hjemmet.  

Sammenligning af bestillingen med den ydede pleje og hjælp 

Først vil jeg overordnet sammenholde den observerede pleje og hjælp (Bilag 7) hos den enkelte 

borger med den bestilte indsats, for at konstatere om og hvor, der er overensstemmelse og 

afvigelser. Dette vil jeg gøre ved at sammenligne den visiterede og disponerede indsats med den 

faktiske udførte ydelse. (Bilag 10) 

Hos den første informant, 1, er plejen i hjemmet i fuld overensstemmelse med den indsats, der er 

visiteret til, dog tager det mindre tid, end der både er visiteret og disponeret. Der er på kørelisten 

afsat 1 time og 10 min, men medarbejderen er færdig i hjemmet efter 40 min. Medarbejderen 
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forklarer, at hun normalt ville bruge mere tid til at tale med borgeren om f.eks. weekendens 

hændelser. Det retningsgivende mål er fastholdelse, og medarbejderens indsats tager 

udgangspunkt i, at borgeren gør alt, hvad hun kan selv, hvilket er i fuld overensstemmelse med det 

fastholdende mål.  

Medarbejder 2’s pleje er også i overensstemmelse med den visiterede ydelse, men tager lidt mere 

tid, end der både er visiteret og disponeret. På kørelisten er der afsat 30 min. Og medarbejderen 

forlader hjemmet efter 35 min. Medarbejderen forklarer, at tidforbruget varierer efter borgerens 

daglige formåen. Det retningsgivende mål er fastholdelse. Medarbejderen tager ikke i alle sine 

handlinger udgangspunkt i, at borgeren selv skal inddrages og udføre så meget som muligt selv. 

Hun tilbyder at gøre flere ting, som han selv kan varetage, f.eks. smøre mad og bære skraldespand 

ud. Hendes indsats er   kompenserende, og derfor i overensstemmelse med et 

støttende/lindrende mål. 

Medarbejder 3’s hjælp er også i overensstemmelse med den visiterede ydelse. Koordinatoren har 

disponeret 60 af de 90 visiterede minutter, og ydelsen tager kun 55 min. Medarbejderen betragter 

indsatsen, som en ”60 min standard rengøring”. Det retningsgivende mål er fastholdelse. 

Medarbejderen udfører flere opgaver, som borgeren selv kan varetage, og inddrager ham ikke i 

rengøringen. Hendes indsats er derfor ligesom medarbejder 2 mere i overensstemmelse med et 

støttende/lindrende mål. 

Medarbejder 4’s hjælp er også i overensstemmelse med den visiterede ydelse. Her har 

koordinatoren ligeledes disponeret 60 af de 90 visiterede minutter, og opgaven tager 60 min. Det 

retningsgivende mål er fastholdelse. Medarbejderen gør også flere ting for borgeren, som denne 

selv ville kunne varetage, og opfordrer flere gange borgeren til at sætte sig ned, nyde udsigten og 

slappe af. Hendes indsats er dermed også i overensstemmelse med et støttende/lindrende mål. 

- Borgerne får altså den bestilte pleje og hjælp, og i 3 ud af 4 tilfælde ydes denne med en 

kompenserende tilgang, dvs. svarende til, at det retningsgivende mål var 

lindrende/støttende på trods af det faktiske mål var fastholdende. 

Ideelt set skulle en del af oversættelsen fra bestilling til medarbejdere indebære, at 

koordinatorerne matchede medarbejdernes rehabiliterende kompetencer med opgaven, således 

at de medarbejdere, der har særligt fokus på rehabilitering og er dygtige til at inddrage borgerne, 

skal tildeles de opgaver, hvor det retningsgivende mål enten er udvikling eller fastholdelse. Dette 

kræver, at koordinatorerne kender den enkelte medarbejders rehabiliteringskompetencer.  

Når jeg sammenholder koordinatorernes vurdering af medarbejdernes kompetencer med min 

egen ud fra mine observationer, er der ingen sammenfald. Den eneste medarbejder, 

koordinatorerne vurderede, ikke kunne arbejde med en rehabiliterende tilgang, var den 

medarbejder, der ud fra min observation og interview, gjorde det. Koordinatorernes vurderinger 

er baseret på mundtlige tilbagemeldinger fra medarbejderne og diskussioner på teammøder, hvor 
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mine er baseret på interview og observationer. Derfor vil jeg, sætte spørgsmålstegn ved, om 

koordinatorerne kender medarbejdernes rehabiliterende kompetencer. En yderligere barriere, i 

arbejdsgangen fra bestilling til udførelse af indsatsen med det rehabiliterende sigte, kunne således 

være,  

- at koordinatorerne muligvis ikke kender medarbejdernes rehabiliterings kompetencer 

Medarbejderne som selvledende 

Ved at sammenholde mine observationer med medarbejdernes udsagn under interviewet, 

konstaterede jeg, at der generelt er sammenhæng mellem medarbejderens egen oplevelse af 

dagens udførte opgave og den faktiske observerede handling. Der var dog, hos en enkelt 

informant, ikke altid overensstemmelse mellem hendes handlinger og hendes udsagn. Under 

interviewet måtte jeg flere gange forholde hende det, for at høre hendes reaktion og forklaring. 

Nielsen og Repstad (1993) skriver, at hvis man er i en magtposition og laver undersøgelse i egen 

organisation, skal man være opmærksom på det, de kalder ”lip service”, at folk svarer det, de tror, 

man gerne vil høre. Jeg vurderer, at det kan være en del af forklaringen på den ene medarbejders 

manglende sammenhæng mellem ord og handling, og jeg vil generelt være opmærksom på dette i 

min analyse. 

Jeg vil analysere medarbejdernes udsagn og handlinger i forhold til de beskrevne karakteristika for 

en selvledende medarbejder (Christensen 2011), og løbende forholde mig til, om de oplever, at de 

har de rammer og muligheder, der er en forudsætning for at udøve kompetent selvledelse. 

Herudover vil jeg belyse, hvordan de forstår deres egen rolle som selvledende.  

For at kunne betegnes som kompetente selvledere, skal medarbejderen leve op til de tidl. 7 

oplistede karakteristika, som Anders R. Christensen beskriver. Disse karakteristika rækker ind over 

og påvirker gensidigt hinanden, men jeg vil dog forsøge at holde dem adskilt, og for hvert enkelt 

område definere, hvad det betyder i hjemmeplejens kontekst.  

Nedenstående opsummering tager udgangspunkt i bilag 8 hvor jeg har samlet medarbejdernes 

besvarelser i temaer. Der er allerede her foregået en analyse og sortering, og ikke alle udsagn er 

ordret gengivet, men kan findes i bilag 9. Kun det karakteristika der handler om fokus på 

forretningen går jeg mere i dybden med, da det er særligt relevant for besvarelse af min 

problemformulering. 

Medarbejderen skal være selvstændig. Selvstændighed indebærer at man kan planlægge, 

kontrollere, evaluere og udføre sit arbejde. For at kunne planlægge sit arbejde i hjemmeplejen, 

skal man have overblik over, dagens opgaver og besøg, man skal kende den enkelte opgaves 

omfang og tidsforbrug og kunne tage forbehold for ændringer og reagere på disse. 
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Alle 4 medarbejdere oplever, at have et godt overblik over deres opgaver. De tilkendegiver alle, at 

de primært orienterer sig i deres kørelist med tilhørende kørelistebemærkninger. De oplever også 

frihed til at kunne planlægge deres opgaver og bytte rundt på dem, særligt når de på forhånd 

kender opgaven. 

- Generelt har disse medarbejdere således en oplevelse af, at de kan planlægge, evaluere, 

kontrollere og selvstændigt udføre deres arbejde i og med, at de kender deres opgaver og 

tidsforbruget på dem. 

 

Modig og turde handle. Medarbejderne skal turde handle og tage ansvar for egne handlinger, og 

hermed træffe selvstændige valg uden om ledelsen. I denne kontekst, betyder det, at kunne 

handle ud over det, der står på kørelisten uden at bede andre om lov til det. 

Alle 4 medarbejdere træffer beslutninger og handler ud over det, der står i deres arbejdsplan. De 

har dog meget forskellige overvejelser over dette. De fleste af deres begrundelser handler om den 

enkelte borgers behov, og deres egen personlige vurdering, og én er usikker på, om det er inden 

for rammerne tilladte, men gør det alligevel. 

- Medarbejderne handler således på egen hånd og træffer selvstændige beslutninger ud fra 

deres egen vurdering af situationen. 

At medarbejderen er fokuseret på forretningen betyder, at de i alle deres handlinger har 

forretningens overordnede mål for øje, at de handler ud fra forretningens bedste. I denne 

kontekst er det på den ene side, at de leverer den ydelse, der er bestilt. Dette har jeg ovenfor 

konstateret, at de gør. Denne delanalyses fokus bliver derfor hjemmeplejens mål om, at indsatsen 

ydes med en rehabiliterende tilgang. Hvis medarbejderne er fokuseret på forretningen bør dette 

være styrende for deres valg og handlinger, da alle de pågældende borgerne har et fastholdende 

retningsgivende mål. Det betyder helt konkret, at borgerne skal inddrages i at gøre så meget som 

muligt selv, for at vedligeholde sine funktioner. 

Én af medarbejderne arbejder med en rehabiliterende tilgang, både i handlinger, og i hendes 

argumentation for sine handlinger; ”… så længe hun kan, skal hun det selv”. 

Det handler bl.a. om ”at hun skal holde sin krop i gang”. Medarbejderen har forsøgt at hjælpe 

borgeren med at træne ved at rejse sig og sætte sig, men måtte desværre opgive, da dette ikke var 

muligt for borgeren.  

Borgeren varetager selv nogle opgaver med stort besvær, men medarbejderen forlader rummet 

og varetager andre opgaver imens, både så hun udnytter tiden, og så hun ikke ”kommer til at 

hjælpe for meget”, som hun fortæller mig efter interviewet er overstået. Når hun skal gøre rede 

for formålet med indsatsen hos denne borger, siger hun: ”… formålet er jo, at B har en rimelig god 

hverdag, synes jeg..” 
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Hun argumenterer således for, at en tålelig hverdag er, at man kan varetage nogle ting selv. Hun 

har undersøgt, om det er muligt, at borgeren får noget træning, så hun kan komme til at gå med 

en rollator i stedet for den høje gangvogn. Så ville borgeren selv kunne rejse sig. Hun har fået at 

vide, at dette ikke er muligt, fordi man på træningscenteret ikke kan hjælpe borgeren så meget på 

toilettet. Hun har således i høj grad handlet i forhold til det overordnede mål om en 

rehabiliterende indsats. Hun har accepteret, at det ikke kan lade sig gøre i dette tilfælde, som en 

del af systemets begrænsninger. 

I argumentationen for sine handlinger, tager hun i høj grad udgangspunkt i virksomhedens 

generelle mål om en rehabiliterende tilgang til indsatsen.  

En anden medarbejder oplever selv, at hun er god til at inddrage borgeren. Hendes konkrete 

eksempel er, at hun spørger borgerne, hvad de skal have hjælp til, hvis kørelisten og køreliste 

bemærkningerne ikke er fyldestgørende. Hun nævner i sit eksempel ikke, at hun selv har nogen 

overvejelser om, hvad borgeren selv kan eller skal varetage. Hun gør, både i tale og handling, flere 

ting hos borgerne, end de er visiteret til. De opgaver hun kommer med eksempler på, er ofte 

opgaver, som borgerne selv kan varetage. Hendes begrundelse er, at ”der ikke går noget af hende 

ved at gøre det”, hvis hun har tiden til det. Hvis hun ikke har tiden, bruger hun begrundelsen, at 

borgeren ikke er visiteret til opgaven. Direkte adspurgt om der er nogen borgere, der skal hjælpes 

mere end andre, siger hun: 

” .. så som udgangspunkt skal de jo det, de kan selv, men der er en grund til, at vi er visiteret til at 

komme og hjælpe dem med noget.” 

Hun er altså bevidst om virksomhedens generelle mål om en rehabiliterende tilgang, men i hendes 

handlinger og hendes argumentation tilsidesætter hun dette mål. 

Den 3. medarbejder fortæller, at hun har en enkelt borger, som hun trappetræner med, men ud 

fra hendes argumentation, er det mere for at gøre borgeren glad, end for at hjælpe hende med at 

vedligeholde sit funktionsniveau.  

”Så får hun lige lidt træning. Så bliver hun så glad, ikke?” 

Hun havde ikke øje for rehabiliteringspotentiale hos den borger, hun varetog rengøringen for, men 

udførte rengøringen som en ”standard-rengøring”. Hun reflekterer under interviewet over, at der 

godt kan være borgere, hvor hun undrer sig over, hvorfor de er visiteret til hjælp, fordi hun mener, 

at de selv kan varetage opgaven. Hun handler dog ikke på dette, men udfører opgaven, som den 

står på kørelisten. Denne manglende handlen går imod virksomhedens overordnede mål om 

rehabilitering.  

Da hun bliver spurgt om hjemmeplejens overordnede mål, siger hun efter lidt væven frem og 

tilbage: ” Ja, at de bliver holdt i gang, jo, ikke”? Herefter gør hun rede for, at der er en del af 

borgerne, der gør mange ting selv, uden at de skal opfordres til det. Alt i alt får jeg forståelsen af, 
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at denne medarbejder, sjældent og ikke bevidst, arbejder med virksomhedens mål om en 

rehabiliterende tilgang til indsatsen. 

Under interviewet gør den fjerde medarbejder rede for, hvorfor det er vigtigt at arbejde 

rehabiliterende, at det kan betyde noget for borgerens livskvalitet. Flere gange nævner hun dog, 

at hun gør ting for borgerne, som de godt selv kan, fordi ” hvis det er hos nogen borgere, jeg ikke 

kender, så bliver jeg taget med bukserne nede, helt sikkert”. Hun er på et tidspunkt inde på, at 

årsagen til, at man ikke skal hjælpe borgeren med mere, end de er visiterede til, er økonomi. Hun 

får dog talt sig frem til, at ”… selvfølgelig skal man ikke gøre det, for det holder dem jo i gang”.  

Hun er altså i teorien bevidst om virksomhedens overordnede mål om rehabilitering, men der er 

mange gange under interviewet, hvor hun begrunder sine valg med helt andre ting. Når hun skal 

beskrive, hvordan hun ved, når hun har gjort noget rigtig godt, siger hun: ” ..det ved jeg heller ikke 

før borgeren siger farvel og tak, tak for hjælpen….eller siger – nej hvor det sødt af dig, at du har 

gjort det”. 

Jeg fortolker disse modsatrettede udsagn, som et muligt eksempel på det Repstad og Nielsen 

(1993) kalder for ”Lip service”, at medarbejderen fortæller mig det, som hun tror, jeg gerne vil 

høre. Ovenstående sammenholdt med at hendes handlinger under observationen ikke var med en 

rehabiliterende tilgang, er min vurdering, at hun ikke generelt arbejder med det rehabiliterende 

mål for sigte. 

- Kun én af de 4 medarbejder handler således bevidst ud fra ”forretningens bedste”. De er 

alle bekendte med det overordnede mål om en rehabiliterende tilgang, men 3 vælger af 

forskellige årsager ikke at handle primært ud fra dette.  

At medarbejderen er god til at lede egen adfærd betyder, at medarbejderen skal være bevidst om 

egen adfærd og være indstillet på at ændre denne, hvis det er mere produktivt for virksomheden. I 

dette tilfælde vil det betyde, at medarbejderen ændrer adfærd, når hun erkender, at hendes 

indsats ikke lever op til målet om en rehabiliterende indsats. 

- Generelt leder medarbejderne deres egen adfærd ud fra egne standarder og vurderinger, 

og arbejder ikke bevidst med at ændre egen adfærd, for at leve op til virksomhedens mål 

om en rehabiliterende tilgang til indsatsen. 

At medarbejderen er i stand til at vurdere egen performance i forhold til standarder, samt udvikle 

egne standarder for sit arbejde. Disse standarder skal dog være i overensstemmelse med 

virksomhedens standarder, også i forhold til målet om en rehabiliterende tilgang. 

- Generelt vurderer disse medarbejdere deres egen performance ud fra egne, borgernes og 

af og til kollegernes standarder frem for virksomhedens. 

God til at samarbejde. Der opstår nemt konflikter, når alle prøver at nå deres mål. Medarbejderen 

skal kunne håndtere konflikter, så disse bliver håndteret produktivt for virksomheden. Den måde, 
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det er beskrevet på i teorien, indikerer, at der kan være interessekonflikter på grund af indbyrdes 

konkurrence. I denne kontekst vil jeg se på samarbejdet lidt bredere og ikke kun fokusere på 

konflikthåndtering, for at forstå hvad medarbejderne lægger vægt på i samarbejdet.  

- Medarbejdernes fokus for det gode samarbejde er forskelligt, nogen argumenterer ud fra 

opgaven, andre fra det kollegiale. Der argumenteres for samarbejdets betydning for 

produktiviteten i den forstand, at det er vigtigt at have samme tilgang hos den enkelte 

borger, og det er den faste hjælper, der bestemmer denne. 

Åben for udvikling. Medarbejderen skal være åben for udvikling med det formål at have 

kompetencer til at løse de opgaver, virksomheden står overfor nu og i fremtiden. I denne kontekst 

skal medarbejderen være fokuseret på eget udviklingspotentiale inden for rehabilitering, og åben 

for udvikling af sine rehabiliterende kompetencer. 

- Alle 4 respondenter har forskellig måde at tilegne sig ny viden og udvikle sig på. Ingen af 

dem kæder under interviewet behovet for udvikling, sammen med virksomhedens mål 

omkring rehabilitering.  

Generelt har medarbejderne således mange kompetencer inden for selvledelse. De har også en 

generel oplevelse af at være selvledende. De oplever, de har mulighed for at tage selvstændige 

beslutninger, så længe de udfører de opgaver, der står på deres køreliste. De løser ekstra opgaver, 

når de vurderer, det er nødvendigt. De både leder og vurderer løbende deres egen adfærd og 

performance, og de har også fokus på og agerer i relation til samarbejde og udvikling.  

Det vil sige, at de i høj grad er selvledende. Det er dog gennemgående, at kun én af 

respondenterne arbejder og delvist argumenterer for sine handlinger ud fra virksomhedens mål 

om rehabilitering. 

Jeg har under analysen flere gange konstateret, at det er medarbejdernes egne standarder, der er 

bestemmende for den indsats de yder. Medarbejdernes motivation kan være vejen til at forstå 

disse standarder.  

Medarbejdernes motivation 

Jeg vil, ud fra interviewene, analysere mig frem til hvilke former for motivation medarbejdere 

primært er drevet af, for herved at identificere hvilke mål og standarder, de så potentielt arbejder 

efter. Som nævnt i teoriafsnittet, er der gråzoner mellem definitionerne, men det kan give et 

overblik over sammenfald og tendenser, hvis man kategoriserer de forskellige motivationer. Jeg 

benytter i det følgende Jørgensens og Andersens(2010) definitioner. 

Ekstrinsisk motivation: Medarbejder 1 nævner frygten for at blive hængt ud i pressen, hvis man 

ikke gør sit arbejde godt nok. Endvidere omtaler hun både ros fra borgere og pårørende. Når 

borgerne er taknemmelige, får det hende til at føle sig glad for sit arbejde. Dette kan være et 
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udtryk for ekstrinsisk motivation, men hvis glæden ligger i, at hun bliver forsikret om, at hun 

virkelig har gjort borgeren glad, så ligger det mere i Public Service Motivation (PSM). 

Som før nævnt, er medarbejder 2 også motiveret af borgernes ros og anerkendelse. At hun løser 

opgaver for ”at være flink” indikerer også, at det er borgernes anerkendelse, der motiverer hende. 

Medarbejder 3 er under interviewet flere gange optaget af, om hun gør noget, hun ikke må, 

hvilket jeg tolker som, at hun er bange for straf. Ellers er der ikke noget i interviewet, der indikerer 

at denne motivation er fremherskende hos hende 

Der er flere ting der indikerer, at medarbejder 4 i høj grad er motiveret af, hvad andre tænker om 

hende. Der ikke altid er overensstemmelse mellem medarbejder 4’s handlinger og ord. Rent 

teoretisk gør hun rede for, hvad der er det ”rigtige” at gøre, men gør det ikke. Koordinatoren 

vurderer, at denne medarbejder er dygtig til at arbejde rehabiliterende, men under både interview 

og observation, er der ikke noget der tyder på, at hun gør det.  

Jeg fortolker det sådan, at det er meget vigtigt for denne medarbejder, hvad andre synes om 

hende og hendes indsats. Det, at hun er konfliktsky og ”bakker ud”, kunne understøtte dette, men 

gør det ikke nødvendigvis. Under interviewet er der flere eksempler på, at ros fra borgeren også er 

meget vigtigt for denne medarbejder. Dette er tegn på, at andres anerkendelse er meget vigtig for 

hende, og det kan være en del af den ekstrinsiske motivation. 

Intrinsisk motivation: Medarbejder 1 udtrykker, at det giver hende tilfredsstillelse, når der ser 

ordentligt ud i borgernes hjem. Hun omtaler også, det omsorgsgen hun har, hvilket kunne 

indikere, at hun selv får glæde af at hjælpe andre. Til gengæld taler hun også om, at hun bare skal 

holde 2 år mere, før hun kan gå på pension. Dette kunne tale imod, at det er den intrinsiske 

motivation, der er den største drivkraft hos hende. 

At medarbejder 2 egentlig bare har lyst til at hjælpe indikerer, at der er en indre drivkraft, der 

giver hende personlig tilfredsstillelse i hendes arbejde og gør, at hun hjælper mere, end hun skal 

ifølge målene. At hun ved, hun har gjort et godt stykke arbejde, når hun ”selv har en god følelse”, 

kan også være et udtryk for intrinsisk motivation. 

Det, der gør det godt at gå på arbejde for medarbejder 3, er, når hun kan gøre noget særligt for 

borgerne. Hun begrunder mange af sine handlinger med, at det er vigtigt at ”gøre borgerne 

glade”. Hun siger også: ”Det er jo det, der gør det lidt godt en gang imellem at gå på arbejde. .. Nu 

er der lige lidt tid, så kan vi lige gøre sådan” (om ekstra opgaver). Hun får således stor personlig 

tilfredsstillelse ved at gøre noget for andre, hvilket kan være et tegn på intrinsisk motivation.  

Medarbejder 4 er er bl.a. drevet af sin egen gode samvittighed. Det giver hende god samvittighed, 

at borgerens hjem holdes lige så pænt, som hendes eget. Under udførelse af rengøringen 

overtræder hun således flere af de arbejdsmiljømæssige retningslinjer for at gøre arbejdet 

”ordentligt”. Dette vurderer jeg ud fra min egen viden om arbejdsmiljø, det er ikke noget, hun selv 
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har forholdt sig til. I forhold til rengøringsopgaven er hun helt klart drevet af den intrinsiske 

motivation. 

Public Service Motivation(PSM): Medarbejder 1 argumenterer ofte med udgangspunkt i, hvad 

borgeren har behov for. Hun lægger vægt på, at det er vigtigt at forstå borgeren(brugerorienteret). 

Hun taler også om, at det nogen gange er synd for borgerne(følelsesmæssigt). For at undgå at 

borgeren får en lift ind i hjemmet, hjælper hun hende hver dag op at stå, selvom det gør ondt på 

hende selv. Hun kunne have valgt at insistere på at få en lift som hjælpeværktøj, men gør det ikke i 

en forståelse for, at borgeren ikke ønsker det. Hun tilsidesætter, i dette tilfælde, egne behov frem 

for borgerens(selvopofrende). Samtidig fortæller hun, at hun ikke ønsker, at borgerne skal tage det 

som en selvfølge, hvis hun hjælper med noget ekstra. Dette kunne godt være udtryk for ekstrinsisk 

motivation i og med, at hun så ville ønske tak som belønning. Men hun siger samtidig, ”…aj, er det 

kun mig de spørger om alle de ting?”, så det tyder mere på, at hun oplever, at borgerne beder 

hende om flere ekstra ting, end hendes kollegaer. Hun har således flere dimensioner af PSM. I 

tidligere afsnit har jeg gjort rede for, at denne medarbejder i høj grad arbejder ud fra 

virksomhedens mål, og derfor også i overensstemmelse med den offentlige interesse. 

Medarbejder 2 taler flere gange om, at hun har gjort sit arbejde godt, når hun har hjulpet nogen, 

der ikke kan selv. Dette er et udtryk for en følelsesmæssigt baseret motivation, for at gøre det 

godt for andre. Når hun siger, gøre noget godt for andre, taler hun dog ikke om at gøre dem 

selvhjulpne og uafhængige af hjælp, men om at hjælpe den hjælpeløse anden. Hun er også 

motiveret af at hjælpe den specifikke anden, altså hendes ”egne borgere”; ”her har man hver sine 

borgere, det er dem man værner om”. 

Medarbejder 3 er i høj grad drevet af, ”at gøre godt for andre”, som beskrevet under den 

intrinsiske motivation. Det, at hun er opmærksom på, at hun måske gør noget, der ikke er helt 

inden for rammerne, men hun gør det, for at gøre borgeren glad, kan ses som et udtryk for en 

følelsesmæssig tilgang til opgaven.  Hendes motivation er således primært præget af det 

følelsesmæssige med fokus på den specifikke anden.  

Det, at medarbejder 4 gerne vil gøre borgeren glad, gøre ting som er vigtige for borgeren, og har 

rigtig svært ved at sige nej, til ting de beder hende om, tyder både på en brugerorienteret og en 

følelsesmæssig baseret motivation. Selvom hun under interviewet gør rede for, hvorfor det er 

vigtigt at arbejde rehabiliterende, vurderer jeg ikke, at hun primært er drevet af motivationen til at 

levere offentlige ydelser, eller levere dem i overensstemmelse med centrale offentlige værdier, da 

hun jo ikke handler efter det. 

I skemaet nedenfor har jeg forsøgt at klassificere medarbejdernes motivation ud fra min analyse. 

Jeg har givet dem et kryds i de områder, hvor jeg, ud fra analysen, vurderer, de får den 

væsentligste del af deres energi til arbejdet fra. Disse fund vil blive inddraget i den videre 

diskussion. 
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Da mine interviews ikke var designede til at koncentrere sig om medarbejdernes motivation, er 

der selvfølgelig dimensioner, jeg ikke har fået belyst. Man kunne f.eks. forvente, at alle 

medarbejdere i en eller anden grad er drevet af en ekstrinsisk motivation i og med, at de 

formentlig går på arbejde for at tjene penge. Dette er jeg ikke gået nærmere ind i. 

Nogle af mine fund omkring medarbejdernes motivation understøttes dog af Andersen og 

Pedersens28 kortlægning af tendenser i motivationen i den offentlige sektor. De beskriver, at 

litteraturen systematisk dokumenterer, at kvinder i højere grad end mænd er drevet af 

”Compassion”.  Hjemmeplejen er traditionelt et kvindefag, og alle de pågældende informanter er 

kvinder. 

De peger samtidig på, at undersøgelser viser, at jo højere grad af professionalisme medarbejderne 

har, jo lavere grad af følelsesmæssig motivation, og jo højere grad af motivation for forbedring af 

                                                      
28 Andersen, L.B. og Holm Pedersen, L. (2011): Motivation i den offentlige sektor. Lærebog i 
offentlig forvaltning. I Hanne Foss Hansen, Anders Berg-Sørensen og Caroline Grøn (red.) 
Organisation i den offentlige sektor, side 357-376 

 Medarbejder 1 Medarbejder 2 Medarbejder 3 Medarbejder 4 

Ekstrinsisk  x  x 

Intrinsisk x x x x 

Dimensioner af 

PSM 

    

Følelsesmæssig x x x x 

Selvopofrende x    

Bruger 

orienteret 

x x x x 

Offentlighedens 

interesse 

    

Levering af 

offentlige 

ydelser 

x    

Forbedring af 

offentlige 

ydelser 
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offentlige ydelser.  Jeg forstår det sådan, at dette også er gældende med modsat fortegn. De 

definerer professionalisme som høj grad af specialiseret, teoretisk viden og faste professionelle 

normer. Sosuhjælperne har en uddannelse på 13 måneder, så man kan ikke sige, at de har høj 

teoretisk viden. Det er heller ikke et fag præget af faste professionelle normer. Dette understøtter 

og forklarer således også den høje grad af følelsesmæssigt engagement hos informanterne, og det 

manglende fund af motivation til forbedring af offentlige ydelser. 

Forfatterne påpeger ydermere, at høj grad af intrinsisk motivation enten kan skyldes høj 

professionalisme, eller det kan skyldes, at medarbejderne har en høj grad af selvbestemmelse 

og/eller varierende opgaver. Jeg har tidligere påvist, at medarbejderne både har en høj grad af 

selvbestemmelse, men også varierende opgaver. Således bliver identifikationen af den høje 

intrinsiske motivation også understøttet. 

Alle 4 medarbejdere har en høj grad af brugerorientering. Effekten af denne motivation må i 

denne kontekst afhænge af, hvorvidt medarbejderen leder sig selv ud fra  

- hvad de tror, borgeren har behov for, altså deres egen fortolkning ud fra egne normer og 

værdier 

- hvad de ved, borgeren har behov for, hvilket er afklaret og klarlagt i samarbejde med den 

enkelte borger 

Herudover kommer spørgsmålet om, hvorvidt ovenstående er i overensstemmelse med 

organisationens overordnede målsætning om en rehabiliterende tilgang. Der er altså 2 væsentlige 

dimensioner i den brugerorienterede motivation, der har indflydelse på indsatsen. 

Andersen og Pedersen(2011) understøtter dette ved at sige, at de ansattes værdier giver 

retningen for den adfærd, som PSM motiverer til at udføre. De problematiserer endvidere, hvis 

der ikke er overensstemmelse mellem de offentlig ansattes, brugernes og politikernes syn på, 

hvad den offentlige interesse er. 

Diskussion af hjemmeplejens indsats 

Jeg vil i dette afsnit belyse og diskutere forskelle og sammenfald mellem dataene, i relation til 

oversættelse, selvledelse og motivation, ud fra ovenstående analyser af koordinator interviews og 

medarbejder observationer og interviews.  

Kun én af medarbejdere arbejder både i tale og handling, og ifølge definitionen, ud fra en 

rehabiliterende tilgang. Denne medarbejder kendte dog ikke, jf. koordinatorernes oversættelse af 

bestillingen, det specifikke retningsgivende mål for den pågældende borger. Hun inddrog 

borgeren, og lod hende gøre så meget som muligt selv, ud fra en grundindstilling om ”hjælp til 

selvhjælp”. Hun tænker også rehabilitering i en bredere forstand, på den måde, at hun involverer 

andre aktører i borgerens forløb, eksemplet her var træning og daghjem. De øvrige 3 leder i højere 
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grad sig selv ud fra andre standarder og mål. De forholder sig til rehabilitering på et mere teoretisk 

plan, forstået på den måde, at de ved, der er et overordnet mål om, at man skal arbejde med en 

rehabiliterende tilgang, men det afspejler sig ikke i deres handlinger og deres argumentation for 

deres handlinger. Det kan der være flere årsager til. 

De har alle udelukkende deres viden om borgerne og den forventede indsat fra deres kørelister og 

kørelistebemærkninger, hvor der ikke er angivet mål med indsatsen. Deres oplysninger om 

borgeren og dennes forløb er suppleret med viden fra samtaler med koordinator eller kolleger. 

De har alle forskellige fortolkninger af, hvad rehabilitering er. Èn mener, det er noget hun ikke kan, 

selvom hun gør det, en anden er klar over, det handler om, at borgeren gør så meget som muligt 

selv, men har svært ved at lade være med at gøre det for dem, en tredje sidestiller rehabilitering 

med træning, og handler efter dette, og den fjerde er meget på linje med virksomhedens 

definition rent teoretisk, men efterlever det ikke i sine handlinger og argumentation.  

Ovenstående kan således være et eksempel på det Kristensen (2011) kalder medarbejdernes eget 

selvkontrolsystem, som er udviklet på baggrund af deres egne fortolkninger og oversættelser af 

virksomhedens regler, politikker, procedurer osv.  Det vil sige, at deres selvledelse styres af deres 

egne personlige standarder, som er opstået ud fra deres egne overbevisninger, værdier og 

motivation. Hvad består disse så af? 

I sidste afsnit konstaterede jeg, at alle medarbejderne er drevet af den dimension af PSM der 

hedder ”Compassion”. Som nævnt i teori afsnittet, mener jeg, der er visse fælles træk mellem den 

følelsesmæssige dimension og den intrinsiske motivation. Alle medarbejdere er delvist drevet af 

den intrinsiske motivation, når de taler om ”at have god samvittighed”, ”ser på borgerens hjem, 

som mit eget” og ”.. har lyst til at hjælpe”, idet alle disse begrundelser tager afsæt i, hvad det gør 

for dem selv. Den følelsesmæssige motivation identificerer jeg ud fra medarbejdernes brug af 

følelsestermer som:  ”at gøre borgerne glade”, ”synd for borgeren”, ”man kan gøre ekstra ting, 

hvis man har lyst”, og ”at have hjertet på rette sted”. For min analyse er det ikke af afgørende 

betydning, hvilken kategori motivationen klassificeres i, men alle disse udsagn siger noget om 

medarbejdernes værdier, og har derfor indflydelse på de valg de træffer i forhold til indsatsen. Det 

vil jeg gå nærmere ind i senere. 

Jeg har tidligere konstateret, at et fællestræk er, at de drevet af den dimension i PSM, der handler 

om brugerorientering, motivation til at hjælpe den specifikke anden, ved hjælp af offentlige 

ydelser. Alle 4 medarbejdere distingverer mellem ”egne” og ”andres” borgere. Den der ”har” 

borgeren, er også den der bestemmer, hvordan borgeren skal hjælpes. Dvs. medarbejderne 

”blander” sig ikke i hinandens arbejde og indsatsen bliver et anliggende mellem den enkelte 

medarbejder og den enkelte borger. Når der tales om det på denne måde, kan man stille 

spørgsmålstegn ved, om det er brugerorienteringen der styrer, eller om det er forholdet til 

kollegerne. Det bliver således den individuelle medarbejders vurdering af borgernes individuelle 

ønsker og behov, der er styrende for måden, medarbejderne yder deres indsats på. Dette 
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sammenholdt med de forskellige værdier medarbejderne giver udtryk for, kunne sandsynliggøre, 

at der generelt er stor forskel på hvordan plejen og hjælpen ydes. (paternalime) 

I analysen af koordinator interviewene konstaterede jeg, at der generelt fra deres side stilles 

spørgsmålstegn ved den bestilling visitatoren har lavet. Jeg har også konstateret, at bestillingen 

justeres ud fra medarbejdernes egne tilbagemeldinger. Når jeg så konstaterer at medarbejdernes 

vurderinger af borgerens situation, er baseret på så forskellige og individuelle skøn, kan man godt 

stille spørgsmålstegn ved, om intentionen med BUM indfries? 

Jeg har under observationerne konstateret, at borgerne får den pleje og hjælp der er visiteret og 

disponeret. Så rent retssikkerhedsmæssigt, får borgeren den hjælp de er berettiget til iflg. 

serviceloven. Det der kan stilles spørgsmålstegn ved er, om de får den på en måde, så den 

”fremmer den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at letter den daglige tilværelse og 

forbedrer livskvaliteten”? (Serviceloven §83) 

Hvis medarbejdernes indsats primært var styret af virksomhedens overordnede mål, ville de alle 

have motivation indenfor ”democratic governance”, altså motivation for at levere offentlige 

ydelser i overensstemmelse med offentlige værdier.  (Jørgensen og Andersen 2010). Der er kun en 

enkelt af respondenterne, der giver udtryk for dette. Motivationsteorien er hermed med til at 

understøtte de fund, jeg gjorde gennem analysen af medarbejdernes selvledelse, nemlig at  

- Medarbejderne arbejder i højere grad ud fra deres egne standarder frem for 

virksomhedens 

Jørgensen og Andersen(2010) diskuterer, om værdier bør være en del af PSM, eller om 

begreberne bør holdes adskilt. Værdier er her defineret som overordnede ønsker og opfattelser, 

som vi lægger til grund for vores valg og beslutninger. Det vil sige, at værdier er retningsgivende 

for vores handlinger, og har dermed indflydelse på de standarder vi arbejder ud fra. 

En retningsgivende værdi for medarbejderne er i dette tilfælde, ”at gøre borgerne tilfredse er 

godt” (Bilag 8). Der er ikke noget, i den overordnede målsætning omkring rehabilitering, der 

modsiger dette, da borgerne kunne være tilfredse med at kunne klare mest muligt selv, jf. 

kommunens vision (s. 8). Denne afspejler en værdi, der kan hedde ”det er godt at borgerne bruger 

deres ressourcer, både for dem selv og samfundet”.  

Der opstår dog et direkte modsætningsforhold i værdierne, når medarbejdernes motivation er 

baseret på den følelsesmæssige dimension af PSM, som jeg har konstateret tidligere. For det 

første bliver den individuel fra medarbejder til medarbejder, og for det andet er en af 

medarbejdernes gennemgående værdier, at det motiverer dem at hjælpe andre.  

- Når medarbejderne ikke aktivt inddrager borgerne i indsatsen, hverken aftale – eller 

handlingsmæssigt, bliver indsatsen leveret alene ud fra medarbejdernes egne værdier og 

følelser.  
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Andersen og Pedersen(2011) skriver, at det kan være problematisk for produktiviteten, når 

medarbejdernes værdier ikke er i overensstemmelse med de offentlige værdier. Hvis 

medarbejderne ikke tror på, er overbeviste om eller kender den overordnede offentlige værdi, kan 

de komme til at modarbejde den, fordi de er drevet af deres egne værdier og motivation. 

Kun den ene af informanterne giver udtryk for, at det at kunne klare sig selv er med til at forbedre 

borgerens livskvalitet, men hun handler ikke efter det.  

Teorien om selvledelse peger på samme dilemma. ”Selvledelse er kendetegnet ved et stort 

følelsesmæssigt engagement i arbejdet” (Christensen 2011) Som jeg konstaterede i analysen af 

medarbejdernes motivation, er alle 4 medarbejdere drevet af et stort følelsesmæssigt 

engagement i arbejdet. Deres følelsesmæssige engagement handler om at tilfredsstille borgerens 

umiddelbare behov, og at gøre dem glade, ikke at gøre dem uafhængige af hjælp.  

- Der er således en indbygget modsætning mellem medarbejdernes egen motivation og 

virksomhedens mål. 

Er det så kun medarbejdernes egen motivation, der driver deres indsats, eller er denne motivation 

påvirket af borgerne? Jeg har allerede påvist, at relationen til den specifikke borger har en 

betydning. Selvom jeg har vurderet, at kun 2 af informanterne er stærkt drevet af den ekstrinsiske 

motivation, nævner 3 dog borgerens ros og anerkendelse, som en motiverende faktor. Det vil sige 

at borgerens ros og anerkendelse har en indvirkning på medarbejderen og dennes indsats, og 

bliver dermed en del af borgerens handlekapacitet. 

 Det er det Le Grand kalder ”voice”29.  Han definerer ”voice”, som borgerens måde at påvirke 

leverandøren af en offentlig service på. Ved at give medarbejderen ros for at gøre ting for sig, 

påvirker borgeren dermed, den ydelse der bliver leveret og måden den leveres på. Hvorvidt denne 

handling er bevidst, har jeg ikke undersøgt, men under den ene observation, gjorde borgeren 

meget ud af at fortælle, hvor gammel hun var, hvor meget hun undrede sig over, at hun ikke 

kunne så meget selv mere, at hun var træt osv. Samtidigt roste hun medarbejderen for, at være så 

god til at gøre rent. Medarbejderen handlede bevidst eller ubevidst på det, og tilbød hende at 

sætte sig og nyde udsigten og slappe af, mens hun gjorde rent.  

Le Grand argumenterer for at ”voice” vil virke, hvis leverandøren af offentlig service er en 

”knight”, altså en medarbejder drevet af PSM. Han pointerer, at det skal være en speciel slags 

”ridder””, der kun har brugerens interesser som mål for kvaliteten. Ovenfor har jeg 

problematiseret, om det reelt er borgerens egne interesser, eller om det er medarbejdernes 

forståelse og fortolkning af borgerens interesse, der er styrende for indsatsen. Le Grand forholder 

                                                      
29 Le Grand, J. (2010) 'Knights and Knaves Return: Public Service Motivation and the Delivery of 
Public Services', International Public Management Journal, 13: 1, 56 — 71. 



42 
 

sig kun til samspillet mellem borgerens og medarbejderens interesser, ikke til om disse interesser 

er i overensstemmelse med samfundets generelle interesse.  

Andersen, Kristensen og Petersen (2012) har undersøgt sammenhængen mellem PSM og 

handlingskapacitet indenfor 4 forskellige sektorer. En af tendenserne her var, at jo højere 

uddannelse respondenterne har, jo større grad af paternalisme har de, dvs. de tager de 

beslutninger på borgernes vegne, som ses nødvendige for borgerne. De vurderer også, at graden 

af paternalisme hænger sammen med graden af producenternes professionalisme, og hvis begge 

dele er tilstede, vurderer de, at det er svært for brugerne at få indflydelse.  

I foregående afsnit konstaterede jeg, at medarbejderne ikke kan karakteriseres med en høj grad af 

professionalisme, og dette blev understøttet af identifikationen af deres høje følelsesmæssige 

engagement. Dette mener jeg dog ikke udelukker, at de kan have en paternalistisk tilgang til deres 

opgave. Jeg har bl.a. konstateret, at deres indsats er bestemt af den medarbejder der ”har” 

borgeren. Dette taler for, at der er en vis grad af paternalisme i deres tilgang til opgaven. Jeg kan 

bare ikke sige noget om, i hvor høj grad dette er gældende. I medarbejdernes egen forståelse, 

tyder alt dog på, at de har brugerens interesse, som mål for kvaliteten, hvilket kategoriserer dem 

som riddere. 

Sammenholdt med min meget overfladiske vurdering af borgernes handlekapacitet, vil det placere 

praksisfeltet et sted i øverste venstre hjørne i Le Grands figur. (s. 14)   

I artiklen (Andersen, Kristensen og Pedersen 2012) beskrives det at: ”Producenter med relativt høj 

PSM lader til at få modspil fra stærke brugere”. I dette praksisfelt betyder det dog, at når 

medarbejderne primært er drevet af den følelsesmæssige, brugerorienterede og intrinsiske 

motivation, ligger deres primære arbejdsmæssige energi i, at tilfredsstille borgernes behov, samt 

få deres ros og anerkendelse. Så når borgeren roser medarbejderen for at være god til at gøre 

rent, vil denne tilstræbe at fortsætte med dette. Der er i dette tilfælde et sammenfald i 

medarbejderens og borgerens interesser, og man kan tale om medspil i stedet for modspil. Dette 

kan i nogle tilfælde gå direkte imod virksomhedens intention om, at inddrage borgeren i indsatsen, 

for bringe borgerens egne ressourcer i spil, og dermed at vedligeholde sine funktioner  

- Når der er sammenfald mellem medarbejderens og borgerens interesser, kan indsatsen 

ydes i direkte modsætning til virksomhedens mål.   

De to medarbejdere, der foretog en rengøring, omtalte det som en ”almindelig” rengøring, 

uddybet på den måde, at en ”60 min rengøring” omfatter støvsugning og gulvvask i badeværelse, 

soveværelse, køkken og stue, men kun støvaftørring, hvis dette er nævnt i 

kørelistebemærkningerne. De er hermed fokuseret på udførelsen af opgaven i sig selv, hvor det, 

der er bestemmende for indsatsen, er tiden og kørelistebemærkningerne, da de jo ikke får andre 

oplysninger. På trods af eller måske på grund af, at de ikke inddrog borgeren i rengøringen, tog 

indsatsen kun 60 af de i alt 90 visiterede minutter.  
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Ydermere er der i reduktionen af tiden for rengøringen, også basis for en fejloversættelse fra 

bestilling til medarbejder. Når koordinatorerne kun disponerer de 60 min af rengøringen, opfatter 

medarbejderne opgaven, på en bestemt måde, som en standardrengøring. Dette er der ikke taget 

højde for i koordinatorernes oversættelse af bestillingen. 

De borgere der kun modtager hjælp til rengøring, er relativt selvhjulpne i og med, at de stadig 

klarer mange andre ting selv. Dette underbygges både af klassifikationen af funktionsvurderingen i 

forhold til bevilling af hjælp, men også af praksis eksempler. Et eksempel er borger 3, som selv 

flytter rundt på møblerne, for at skabe plads til at medarbejderen kan støvsuge. Denne borger har 

en del fysiske ressourcer, så han i virkeligheden selv kunne varetage rengøringen. Medarbejderen 

undrer sig under interviewet også, men da det ikke er hendes borger, handler hun ikke på det.  

Ifølge serviceloven skal borgeren på den ene side bidrage så meget som muligt selv, og samtidigt 

skal hjælpen bidrage til en forbedring af borgerens livskvalitet. I Socialstyrelsens anbefalinger til 

Kommunernes rehabiliterende indsats, står der:  

 ” Definitionerne understreger, at borgerens egen opfattelse af og ønsker til et 

 selvstændigt og meningsfuldt liv er et helt centralt udgangspunkt”  (Socialstyrelsen 

2014) 

I det konkrete tilfælde kan det forstås sådan, at borgeren godt kan få hjælp til en opgave, han kan 

klare selv, men det skal afvejes sammen med borgeren og i forhold til dennes helhedssituation.  

Grundlæggende og ideelt set ud fra arbejdsgangen, skulle denne afvejning foretages af 

visitationen. Jeg har dog konstateret, at i praksis foretages visitationen ofte ud fra medarbejdernes 

tilbagemeldinger. Når vi så har nogle medarbejdere, der ikke handler på deres observationer, eller 

vurderer ud fra egne standarder, så har man fjernet grundlaget for en reel visitation ud fra 

kvalitetsstandarderne.  

- Visitationen foregår ikke altid på ud fra korrekte oplysninger om borgerne 

Jeg har ovenfor konstateret, at rengøringsindsatsen har en særlig status for både koordinatorer og 

medarbejdere. Det betragtes i høj grad som en opgave eller ydelse der bare skal udføres eller 

leveres, i stedet for en indsats man kan inddrage borgeren i for at fastholde dennes ressourcer. 

Dette underbygges af mine observationer, hvor jeg konstaterer, at ydelsen i de fleste tilfælde 

leveres i overensstemmelse med et lindrende/støtte retningsgivende mål. 

Denne gruppe borgere har stadig en del ressourcer i behold, men på grund af alder og andre 

faktorer som kroniske sygdomme, er de pr. definition i rikogruppen for, at miste disse ressourcer 

og funktioner. 

Hjemmehjælpskommissionens beskriver i deres vurdering af området, at hjemmehjælpen har 

været ”fokuseret på at tage over for den ældre og løse de konkrete opgaver”. (Rapport 2013) 
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Selvom der i rapporten står ”har været”, tyder mine data på at dette fortsat er gældende i 

Gladsaxe kommunes hjemmepleje.  

- Den ydede rengøringshjælp, er potentielt med til at fratage borgerne deres funktioner.  

Hvis hjemmeplejen fratager borgerne deres funktioner, vil de få brug for endnu mere hjælp 

efterhånden, som de kan mindre og mindre, og det vil samtidig være med til at akkumulere det 

samlede antal ydelser, hvilket vil gå direkte imod organisationens mål. 

Konklusion 

Jeg har gennem dette casestudie besvaret min problemformulering: Hvilke barrierer kan 

identificeres for, at hjemmeplejen udfører indsatsen med en rehabiliterende tilgang? 

Som problemformuleringen indikerer var min hypotese, at hjemmeplejens indsats ikke altid ydes 

med en rehabiliterende tilgang. Dette har jeg fået bekræftet. Jeg har samtidigt fået identificeret en 

række barrierer, der er en del af forklaringen på dette. 

Ved at analysere koordinatorernes videregivelse af bestillingen med et oversættelses-perspektiv, 

har jeg konstateret, at der sker en forvanskning af bestillingen fra den afgives fra visitatoren til den 

modtages af medarbejderne. Der er forskellige barrierer undervejs, der gør at budskabet ikke når 

rent igennem, selvom selve den visiterede ydelse faktisk udføres. Disse er (nævnt i ikke-prioriteret 

rækkefølge):  

- koordinatorer og visitatorer ikke ”taler” samme sprog 

- koordinatorerne sætter spørgsmålstegn ved bestillingens gyldighed og justerer ydelsen 

efter medarbejdernes tilbagemeldinger frem for bestillingen 

- koordinatorer har mange konkurrerende hensyn at tage i deres planlægning 

- målet om en rehabiliterende indsats ikke står øverst på prioriteringslisten 

- koordinatorerne har forskellige opfattelser af, hvad en rehabiliterende tilgang er 

- koordinatorerne kender ikke medarbejdernes rehabiliterings kompetencer 

- rengøringsydelsen bliver både planlægningsmæssigt og retorisk nedprioriteret 

Jeg har, gennem analysen af medarbejder observationer og interviews med et 

selvledelsesperspektiv, konstateret, at medarbejderne er selvledende. Medarbejderne leder dog 

primært sig selv ud fra egne standarder og ikke virksomhedens overordnede mål om, at indsatsen 

skal ydes med en rehabiliterende tilgang. Dette har jeg gennem analysen og ved hjælp af teorien 

om selvledelse og motivationsteorien fundet flere årsager til: 

- At medarbejderne ikke kender det specifikke retningsgivende mål for borgeren 

- At medarbejderne har forskellige forståelser af organisationens mål om en rehabiliterende 

tilgang til hjælpen og plejen 
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- At medarbejdernes intrinsiske, følelsesmæssige og brugerorienterede motivation er en 

større drivkraft for deres indsats, end deres kendskab til organisationens overordnede mål 

om en rehabiliterende tilgang 

- Når borgeren ikke inddrages i indsatsen, bliver det medarbejderens værdier, der er 

styrende for indsatsen i hjemmet 

Jeg har ydermere konstateret at 

- visitationen ikke altid foregår på ud fra korrekte oplysninger om borgerne 
- der ofte er en direkte modsætning mellem medarbejderens egen motivation og 

organisationens mål 

- når der er sammenfald mellem borgerens og medarbejderens interesser, kan indsatsen 

ydes i direkte modsætning til organisationens mål  

Perspektivering 

Ved at lave undersøgelsen som et casestudie og hermed benytte forskellige datatyper til at belyse 

problemstillingen fra forskellige vinkler, mener jeg mine fund er gyldige og kan derfor skabe basis 

for nogle fremtidige ledelsesmæssige beslutninger og tiltag i organisationen. Jeg har fundet 

hjemmel til nogle af mine konklusioner både i teorien om oversættelse, teorien om selvledelse og 

forskellige teorier omkring motivation. 

Retrospektivt kunne jeg måske have fået en anden og dybere indsigt i medarbejdernes motivation, 

hvis jeg havde valgt at strukturere mine interviews ud fra et motivations-perspektiv. Selvledelses 

perspektivet er dog interessant i og med, at det at lede selvledende medarbejdere kræver en 

særlig form for ledelse.   

Jeg har i opgaven slet ikke fokuseret på lederens rolle i forbindelse med udmøntningen af den 

overordnede strategi. I stedet har jeg skabt en indsigt i processerne og medarbejdernes 

opfattelser og forståelse af deres opgave. Disse kan fremadrettet danne basis for nye 

ledelsestiltag, med henblik på at lede de selvledende medarbejderne, så de i højere grad handler 

ud fra organisationens overordnede mål. 

Udover at besvare min problemformulering, har jeg også gjort et par andre interessante fund, som 

jeg kort vil forholde mig til.  

- Medarbejdernes indsats ydes af og til på en måde, så der er risiko for, at de bidrager til at 

fratage borgeren nogle af sine funktioner 

Dette er meget problematisk i og med det går stik imod alle anbefalinger for hjemmeplejeområdet 

jf. hjemmehjælpskommissionens rapport, og det er potentielt med til at gøre borgerne afhængige 

af hjælpen på et tidligere tidspunkt end nødvendigt. Set i et samfundsperspektiv kan dette blive 

meget dyrt, særligt når man tænker på den voksende gruppe af ældre borgere. Der er som sagt 

flere årsager til dette og derfor flere fremtidige handlemuligheder, som både implicerer 
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arbejdsgangene mellem visitation og koordinator og medarbejdernes observationer og 

tilbagemeldinger.  

Et andet fund er at  

- der er en udpræget opfattelse af hvad der er ”mine” og ”dine” borgere  

Når den enkelte medarbejder ikke blander sig i andres aftaler med og hjælp til borgeren, bliver 

hjælpen meget individ betinget. Det forhindrer samtidigt, at der ikke sker en udvikling af hjælpen 

og plejen til denne borger, og er dermed med til at fastholde de manglende professionelle 

standarder, som tidligere nævnt. Dette bør også være et fremtidigt ledelsesmæssigt fokusområde. 

Samtidig med at min undersøgelse har givet svar på mine spørgsmål i problemformuleringen, har 

den rejst nogle nye.  

Undersøgelsens har vist at indsatsen ikke ydes i fuld overensstemmelse med bestillingen. Jeg har 

ikke undersøgt om BUM som styringsmodel i praksis kan være en barriere, eller om modellen 

understøtter opgaveløsningen. Ud fra mit perspektiv er det et meget ressourcekrævende 

styringssystem. Jeg har konstateret, at der ikke er sammenhæng i styringskæden, så en nærmere 

analyse af feltet ud fra et styringsperspektiv med en ressourcevurdering kunne være interessant.  

Kørelisterne med tidsangivelser er jo en direkte konsekvens af BUM modellen. Præcist hvad disse 

kørelister gør ved medarbejdernes måde at arbejde på, har jeg ikke undersøgt. Der er tidligere 

skrevet om minuttyranni i forbindelse med udmøntningen af BUM. Min umiddelbare oplevelse af 

medarbejdernes brug af kørelisterne var nærmere, at det var med til at give dem et overblik over 

deres opgaver, og at de kun brugte dem, når de ikke kendte borgerne.  Dette kunne også være et 

interessant felt at undersøge nærmere.   

Jeg har i undersøgelsen været fokuseret på medarbejderne, men både motivations teorien og Le 

Grands teorier lægger op til, at borgerne, via deres handlekapacitet og påvirkning, har en 

væsentlig indflydelse på medarbejdernes udførelse af arbejdet. Jeg har i undersøgelsen kun berørt 

dette meget kort, men det kunne være interessant at undersøge, hvilket potentiale der ligger i 

borgernes handlekapacitet. Det kan man arbejde strategisk med, således at de i højere grad 

inddrages i, bevidstgøres om og tager ansvar for, at de selv deltager i hjælpen og plejen, når det er 

relevant. På den måde kan borgerne være med til at understøtte, at medarbejderne i højere grad 

arbejder med en rehabiliterende tilgang. 

Rengøring, som ydelse, har, som tidligere nævnt, en særlig status blandt koordinatorer og 

medarbejdere; en opgave der bare skal udføres. Hvis borgeren ser på rengøring på samme måde, 

vil det måske blive svært at inddrage dem i udførelsen. Jeg er overbevist om, at der kan være et 

potentiale i at arbejde med opfattelsen af rengøring som motion og træning, både blandt borgere 

og medarbejdere, for på den måde at påvirke de værdier der også er styrende for indsatsen. 
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Egen ledelsesmæssige udvikling  

Når jeg ser på min udviklingsplan fra starten af uddannelsen, har jeg faktisk nået de fleste af mine 

mål. De områder, der kræver personlig udvikling arbejder jeg fortsat med. 

Min stilling har siden starten på MPG for 3½ år siden ændret karakter. Jeg er blevet leder af en 

større organisation, som er fordelt på 4 adresser. Dette er en særlig udfordring, da jeg ikke til 

daglig ser mine mellemledere. Denne udfordring har mine mellemledere også, idet de er ledere af 

medarbejdere, de kun ser i ganske korte perioder af deres arbejdsdag, og ikke hver dag. 

Derfor er jeg også optaget af, hvilke faktorer der styrer de valg, som disse medarbejderne træffer i 

hverdagen. Jeg har brug for at forstå disse mekanismer, for at kunne lede organisationen i den 

rigtige retning, og også finde ledelsesmæssige værktøjer, der kan hjælpe både mig og 

mellemlederne, i vores ledelse af organisationen. 

Gennem de sidste par år, har jeg oplevet en ændring i kravene til mig som offentlig leder. Jeg 

arbejder i en kommune, som i mange år har været meget top-down styret. For 2½ år siden fik vi ny 

kommunaldirektør, og jeg oplever, der er større og større interesse for at inddrage både brugere 

og medarbejdere. Det giver nogle helt nye muligheder, og stiller nogle helt nye krav til ledelsen. 

Et af de nye trends er ”fokus på kerneydelsen”. Som øverste leder skal jeg gå foran og altid 

argumentere ud fra et perspektiv, der handler om den opgave, vi er ansat til at løse. Det betyder, 

at jeg har brug for at vide noget om, og følge med i, hvad det er for nogle borgere, vi yder hjælp til, 

og hvad deres behov og krav er, og forstå hvad det er, der foregår i interaktionen mellem borgerne 

og de medarbejdere, jeg er leder for. Denne viden skal jeg kunne bruge i min ledelse, både for at 

bane vejen for et godt serviceniveau og en god borgerbehandling, men også for at kunne 

argumentere opad i systemet, og fodre forvaltningen med oplysninger til brug for de sager, der 

skal fremlægges politisk. 

At være leder for selvledende medarbejdere betyder bestemt ikke mindre ledelse, tværtimod. Det 

betyder anderledes ledelse, og fordi kontakten med den enkelte medarbejder er så sparsom, skal 

det, der foregår mellem leder og medarbejder, være velovervejet og strategisk fokuseret. 

At lave denne opgave, har givet mig et unikt indblik i, hvordan nogle af medarbejderne arbejder, 

forstår deres opgave, og hvad der er styrende for deres indsats. Hvis man skal lede selvledende 

medarbejdere, er denne indsigt essentiel. Lige så essentielt er det, at sikre at medarbejderen har 

fuld forståelse for virksomhedens strategi og overordnede mål, således at det i langt højere grad 

bliver styrende for de daglige valg og beslutninger, de tager.  

Selvom den rehabiliterende tilgang blev introduceret i 2009 og 2010, og der løbende har været 

fokus på det, har medarbejderne ikke taget arbejdsmetoden og ikke mindst værdierne i metoden 

helt til sig. Jeg har ellers som leder af organisationen fået det indtryk, at der fortsat var meget 

fokus på det. Jeg har gennem min undersøgelse fået indblik i, hvor komplekst det er, at 
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implementere en tilgang, der grundlæggende går imod medarbejdernes egen indre motivation, 

men også fået ideer til, hvordan man kan arbejde med dette. 

Jeg har oplevet at man, ved at følge medarbejderen på et enkelt besøg, og herefter tale sammen i 

½ time kan få en rigdom af viden, særligt når man grundigt har forberedt, hvad man vil tale med 

dem om. Denne viden og indsigt vil jeg i højere grad bruge fremover, og jeg vil også anspore mine 

daglige ledere til at arbejde på denne måde omkring udvalgte problemstillinger i fremtiden.   

Gennem opgaven er det blevet tydeligt, at medarbejderne ikke altid er bevidste om eller kender 

organisationens strategi. Hvis de i højere grad skal bidrage til, at skabe værdi, ikke kun for den 

enkelte borger, men også for organisationen og samfundet, er det vigtigt, at de forstår, hvad deres 

bidrag er og bliver motiveret af dette. Derfor er jeg i samarbejde med Strategi og HR afdelingen i 

kommunen, gået i gang med at udarbejde et nyt MUS koncept skræddersyet til disse 

medarbejdere og hjemmeplejens strategi. Samtalen skal være koncentreret om de væsentligste 

elementer i medarbejderens arbejdsliv, og sættes i forhold til hjemmeplejens konkrete mål, 

således at det bliver nærværende og meningsskabende for medarbejderen, og samtidig giver 

lederen et godt indblik i medarbejderens refleksioner.  

I den nuværende organisering har daglig leder uddelegeret mange ledelses processer til 

koordinatorerne. De styrer i høj grad brugen af ressourcer igennem deres planlægning, de 

matcher medarbejder med opgave og har den nære daglige kontakt til den enkelte medarbejder i 

højere grad end lederen. Min undersøgelse har stillet spørgsmål ved, om disse koordinatorer er 

godt nok klædt på til denne opgave, både uddannelses - og vidensmæssigt. 

Det er kapacitetsmæssigt ikke muligt, at stille krav om, at daglig leder skal følge alle sine 

medarbejdere i deres arbejde, men det er en mulighed, at de delegerer denne ledelsesopgave til 

koordinatorerne, således at disse får en større indsigt i medarbejdernes kompetencer, til brug for 

den daglige planlægning. 

Som ovenstående illustrerer, er jeg praktiker. Min største udfordring, både gennem uddannelsen 

og i denne afhandling, har været den akademiske stringens. Når jeg kommunikerer med både 

medarbejdere og ledere i organisationen, skal jeg tale et sprog, de forstår, og det er vigtigt for mig 

at fastholde hverdagssproget i min daglige praksis. Det har dog ikke afholdt mig fra at tage teorier i 

brug i dagligdagen i langt højere grad, end jeg gjorde før uddannelsen.  

Jeg oplever, at jeg, gennem mit kendskab til teorier fra studiet, er blevet bedre til at analysere og 

reflektere over hverdags udfordringer, og dermed hæve disse op i et større perspektiv. Jeg også er 

også generelt blevet bedre til at tilegne mig ny teoretisk viden. Min erfaring er, at den største 

læring og udvikling foregår, når teori og praksis mødes. 
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https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145955
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”Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven, 15. februar 2011 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135545  

”Ældrebefolkningens sundhedstilstand”, Sundhedsstyrelsen 2010 

http://www.si-folkesundhed.dk/upload/aeldrebefolkn_sundhedstilst.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135545
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/aeldrebefolkn_sundhedstilst.pdf
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Bilag  

Bilag 1 Spørgeguide til koordinatorerne: 

Beskriv arbejdsgangen for, når du får en nyvisiteret borger, eksempler fra den konkrete borgersag. 

Hvad gør du? Hvordan orienterer du dig om borgerens situation? 

Hvordan gives oplysningerne fra visitator videre til medarbejderne? – gerne med konkrete 

eksempler fra den borger du selv har peget på. 

Hvad lægger du vægt på i overleveringen til medarbejderne? Hvilke oplysninger er vigtigst at 

videregive? 

 

Bilag 2 Observationsskema 

 

Fokus Handling eller dialog 

Rehabilitering, hjælper medarbejder med 

ting borger selv kan varetage? 

 

Relation, bærer dialogen præg af at der er 

en særlig relation mellem medarbejder og 

borger? 

 

Dialog, stiller medarbejderen spørgsmål og 

inddrager borgeren i hjælpen og plejen? 

 

Egen oplevelse og refleksion over 

observationen 

 

Alt noteres ned under besøget, men optages ikke på bånd. 

 

Bilag 3 Spørgeguide til medarbejderne: 

Videns/forskningsspørgsmål  

Er medarbejderen: 

Interview spørgsmål  

Kom gerne med eksempler fra din hverdag 

under alle punkterne. 

1. Selvstændig 

 

Har du et godt overblik over dine opgaver? 

Hvordan ved du, hvad du skal lave hos den 
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enkelte borger? 

Har du frihed til at planlægge dit arbejde? 

Hvordan håndterer du det, når der er 

ændringer? 

2. Modig og turde handle 

 

Træffer du dagligt beslutninger, evt. 

sammen med borgerne, som går ud over 

det, der står på din køreliste? – eller som du 

ved ikke er en del af din opgave? 

Når du gør det, hvilke overvejelser har du 

så? 

Træffer du beslutninger som har indflydelse 

på andres arbejde? 

3. Fokuseret på forretningen 

 

Hvad er målet for indsatsen hos denne 

borger?  

Kender du det retningsgivende mål? 

Er der andre vigtige overordnede 

mål/fokusområder i hjemmeplejen, som du 

bruger og husker i dit arbejde?  

Hvordan arbejder du med det? 

4. God til at lede egen adfærd 

 

Hvordan ved du, når du gør noget der er 

rigtigt godt? – ikke så godt? 

Hvad gør du så? 

Hvis der er noget du har svært ved, er du så 

god til at spørge dine kolleger? 

5. I stand til at evaluere egen 

performance i forhold til 

standarderne 

 

Hvad er det vigtigst at kunne i dit arbejde? 

Hvad er karakteristika for en dygtig kollega? 

Lever du selv op til dette? 

Hvordan vurderer du dine egen indsats i 

relation til målet for indsatsen?  
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6. God til at samarbejde 

 

Hvordan reagerer du, hvis der er konflikter i 

teamet? 

Hvad gør dig til en god kollega?  

Er du god til at hjælpe de andre? – eller sige 

til når der er noget, der ikke fungerer? 

7. Åben for udvikling  

 

Hvad gør du for at blive dygtigere til dit 

arbejde? 

Hvem drøfter du dette med? 

 

Bilag 4 Afgørelse til borgeren, eksempel 

Kære  

AFGØRELSE 

På baggrund af samtalen den 19.02.2015, hvor du har ansøgt om personlig pleje har visitator 

truffet en afgørelse i din sag. 

Du har fået bevilget hjælp til personlig hygiejne. Du er bevilget hjælp, som kan indeholde øvre 

toilette, nedre toilette, bad, toiletbesøg, af - og påklædning samt sikring af indtagelse af mad, 

væske og medicin efter dit behov. 

Retsregler og praksis 

Afgørelsen er truffet efter Lov om Social Service § 83 stk. 1 nr. 1 og stk. 2 om personlig hjælp samt 

kommunens kvalitetsstandarder. 

Kvalitetsstandarderne findes på www.gladsaxe.dk 

Leverandør 

Der er frit valg af leverandør i henhold til Lov om Social Service § 91.  

Erstatningshjælp og andre forhold omkring leveringen 

Leverandør af personlig pleje vil kontakte dig med henblik på at aftale nærmere omkring 

tidspunkter og hyppighed for levering af hjælpen. Har du lejlighedsvis behov for mindre eller mere 

hjælp f. eks. færre eller flere besøg, kan du aftale det med leverandøren.  

Leverandøren har pligt til at levere hjælpen inden for 1 time i forhold til det tidspunkt I sammen 

aftaler. 
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Opfølgning på hjælpen 

Din hjælp vil løbende blive tilpasset dine behov.  

Oplysningspligt efter retssikkerhedsloven § 11, stk. 2 

Du har pligt til at oplyse om ændringer i dine behov eller i husstandens samlede ressourcer, som 

indebærer, at dit behov for hjælp ændres. Ved ændringer skal du henvende dig til visitationen. 

Mulighed for at klage 

Hvis du er utilfreds med afgørelsen eller behandlingen af din sag, har du mulighed for at klage til 

visitationen. Hvis du er utilfreds med den måde, hjælpen leveres på, kan du klage til leverandøren. 

Der er vedlagt en klagevejledning. 

Venlig hilsen  

Visitator 

Gladsaxe Kommune har et rehabiliterende sigte med al hjælp efter Serviceloven. Det betyder, at 

din hjælper vil bygge på de ressourcer du selv er i besiddelse af og forvente, at du deltager i det 

omfang du kan klare det. Målet vil være, at støtte dig i at kunne klare mest muligt selv.  

 

Bilag 5 Bestilling, eksempel 

Eksempel på bevilling 

20-02-2015 11:16:20 Bestilling 

Visitationsbesøg foretaget den 19.02.2015 af visitator x 

Til stede ved besøget var EW, eks. hustru y samt terapeut z 

Der er aftalt udskrivelse fra Kildegården den 25/2-15. Første hjælp aften til ernæring. 

Der er bevilliget: 

Personlig pleje. Det anbefales at hjælpe 2 gange om ugen til bad, de andre dage hjælp til af- og 

påklædning 

Hjælp til måltider morgen og aften (spiser ikke frokost) 

Praktisk hjælp til rengøring hver 2. uge, indeholdende støvsugning, gulvvask, rengøring af 

badeværelse, renholdelse af flader i køkken, støvaftørring, linnedskift. 

Medicinadministration hver 14. dag (er visiteret tidl. med stopdato) 
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Tilknyttes:Indkøbsordning.  IPosen fra den 25/2-15. 

Det retningsgivende mål er overordnet: 

 Fastholdende  

Formålet med indsatsen er: At EW kan klare sig i boligen. 

Borgeren ønsker: Kommunen 

Begrundelse for afgørelse: Lider af parkinson sygdom i forværring. Har været indlagt flere gange til 

regulering af sin medicin. Udskrives med rollator til indebrug. Der er søgt fjernelse af dørtrin samt 

toiletforhøjer. 

Bilag 6 Kodning af koordinator interview 

Skema over kodning i temaer, koordinatorer 

 

Tema x Y  Z 

Kendskab til 

overordnede mål 

Koor. kender ikke de 

retningsgivende mål, ikke 

direkte 

Siger hun kender kval. 

Standarder 

Kender intentionen 

omkring rehabiliterende 

tilgang 

Retningsgivende mål 

er ukendte 

 

Kender intentionen 

omkring 

rehabiliterende 

tilgang 

Ved, at fastholdende 

betyder, at vi skal 

fastholde det 

borgeren selv kan, 

men er ikke bevidst 

om, at der er noget 

der hedder 

retningsgivende mål. 

Mener ikke vi får 

borgere med 

udviklende mål. 

Handlinger ved 

modtagelse af ny 

visitation 

Printer bestillingen til mig 

selv, som huskeseddel 

Vurderer opgaven – i dag 

eller senere 

Hvor tung er opgaven, 

hvilken viden kræver det? 

Taler om medarbejderen 

Læser bestillingen og 

tilbage i journalen, ser 

efter særlige 

bemærkninger 

Sender en hjælper ud 

for at vurdere 

situationen i hjemmet 

 

Læser den advis 

bestillingen står i 

Disponerer altid for 

lidt tid i starten, og 

afventer. (for ikke at 

skrue borgerens 

forventninger op) 
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ved morgenmøde. 

Hvis kompleks borger 

disponeres mere tid i 

starten, for der skal styr 

på hjemmet 

 

Videregivelse til 

medarb. 

De får ikke bestillingen 

Komplekse borgere, 

mundtlig overlevering + 

køreliste 

Reng. Borgere – kun 

køreliste med ydelse og få 

bemærkninger 

Giver det videre der 

ud fra min egen 

vurdering og 

fornemmelse er 

vigtigt 

Ville gerne møde dem 

om morgenen, og 

sikre at alle fik samme 

information om 

borgeren 

Vurderer hvem der 

kan løse opgaven i 

området 

Så ringer jeg til 

medarbejderen og 

fortæller dem om 

opgaven, og at de selv 

kan læse mere i 

journalen, hvis de vil 

vide mere. 

Koor. overvejelser 

over borger og 

medarbejder 

match 

Tænker ikke på 

medarbejdernes rehab. 

kompetencer, mere på 

specielle kompetencer hos 

komplekse borgere 

  

Rene 

rengøringsborgere 

(hvor de kun får 

rengøring) 

Alle medarb. kan gøre rent 

Geografien bestemmer 

planlægningen på grund af 

tid 

Borgere kontaktes af koor. 

vedr. tid 

Rengøring kan være 

kompleks 

Særlige behov – matches 

med medarbejder, gives 

ekstra tid 

Kræver ingen nøjere 

overvejelser. 

De puttes på 

kørelister, der hvor 

der er ledig plads, ren 

logistik. 

 

 

 

Hvis borger har 

særlige behov, 

matches med 

Bare en ren 

rengøring, jeg ser 

efter huller i kørelister 
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Rengøring er som 

udgangspunkt det samme, 

men med få afvigelser 

 

Alm. ren rengøring – kun 

gulve, resten gør borgeren 

selv 

medarb. 

 

Reng. Er det samme, 

men specifikke ting 

skrives på kørelisten  

 

En rengøring er en 

rengøring 

Rengøringerne 

nedprioriteres, de er 

ikke livsvigtige 

 

 

 

Specifikke ting skrives 

på kørelisten 

 

 

Rengøring bruges som 

kastebold 

 

Koor. syn på 

rehabilitering 

Den grundige rehab. er 

ikke vores opgave 

Lægger mere vægt på 

specielle behov end rehab. 

tilgang 

Kun rengøring – skal 

borger primært klare sig 

selv 

Vi er kun borgerens 

forlængede hænder, de 

kræfter, de ikke selv har. 

Jeg kan nogen gange 

”høre” hvor funktionelle 

borgeren er 

Det er ikke rehabilitering, 

at bede en gammel dame, 

der går dårligt, om selv at 

tage sine aviser ned. 

Alle medarbejdere 

skal kunne arbejde 

rehabiliterende, men 

gør det ikke 

Rehabilitering tager 

tid, og det har vi ikke 

Inddragelse af Sker via visitationen Koor. inddrager 

borgeren i planlægn. 

”Mit indtryk er, at 

medarbejderne 



59 
 

borgere Koor. inddrager borger i 

planlægning 

Medarb. inddrager kun 

faste borgere 

af reng. tid inddrager borgerne i 

det omfang borgeren 

kan deltage i 

opgaven. Det kan jeg 

høre på de 

tilbagemeldinger jeg 

får”. 

Koor. samarbejde 

med 

medarbejdere 

Koor. afhængige af 

medarb. tilbagemeldinger 

 

 

Medarb. gode til at 

reagere og melde tilbage, 

når borger bliver dårligere 

 

Afhængige af 

medarbejderes 

tilbagemeldinger 

 

Vurderer hjælpen ud 

fra medarb. 

tilbagemeldinger 

Afhængig af 

medarbejdernes 

tilbagemeldinger 

De er gode til at 

melde tilbage 

Hvis koor. er i tvivl, 

sender hun en anden 

medarbejder 

 

Vurdering af 

medarb. 

kompetencer 

Ikke koordinators 

ansvarsområde, men 

kender forcer. 

 

De skal føle sig frem 

Vigtigt for kompleks pleje, 

demente, psykisk syge 

 

 

Medarb. synes ikke 

rengøringer er 

spændende 

 

Vigtigt at matche 

medarb. til den rigtige 

opgave, f.eks. psykisk 

syge 

Kender medarb. 

kompetencer i fht. 

matching til særlige 

opgaver 

 

Vurdering af 

medarb. rehab. 

kompetencer 

Koor. har ingen bevidste 

overvejelser om 

rehabiliterende 

kompetencer og match 

med borgerbehov. 

 

Alle kan noget, og ved 

Medarb. har rehab. 

kompetencer, det 

fremgår af 

tilbagemeldingerne 

 

 

Nogle medarb. har 

gode rehab. 

kompetencer 

Medarb. ved godt de 

skal arbejde 

rehabiliterende 
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godt de ikke skal tage 

over, men nogen gør det 

alligevel 

Nogen der har behov for 

at få stillet et behov i sig 

selv 

 

Koor. ved hvem der er 

gode til at sige: ”kan du 

ikke selv lige… mens jeg” 

 

Det er forskelligt fra 

hjælper til hjælper 

Nogen har ikke rykket 

sig de sidste 20 år, de 

gør som de plejer 

 

De der overtager det 

hele, skal ikke hos 

borgere, der klarer 

noget selv 

 

Andre er ligesom 

fanget i en boble, de 

gør som de plejer 

 

 

 

Det er nemmere for 

medarb. at gøre 

tingene selv, så går 

det hurtigere. 

Vurdering af 

bestillingen 

Den er det vigtigste 

 

Koor. vurderer også selv 

 

Før passede 

bestillingerne, det gør 

de ikke mere 

Ville være godt hvis 

de vurderede rigtigt, 

men det gør de ikke 

altid 

Bruger antallet af 

besøg, mere end 

tiden 

Bestillingerne og 

funktionsvurderingen 

passer sjældent, fordi 

borgerne ændrer sig 

Vurdering af 

visitationen 

Kan bruge funktionsvurd. 

Ved komplekse borgere, 

men har ikke tid 

Nogen gange 

uoverensstemmelser, 

mellem vis. og medarb. 

vurdering, kan skyldes at 

borgeren er blevet 

dårligere. 

Kan bruge 

funktionsvurd. ved 

komplekse borgere, 

men har ikke tid 

De er meget lydhøre 

De har meget travlt 

 

Kan nogen gange 

bruge 

funktionsvurderingen, 

men har ikke tid 

Godt samarbejde med 

vis.  

Får altid tid hvis der er 

brug for det. 

Visiteret tid Reagerer hvis der mangler 

tid, ikke hvis der er for 

Nogle ydelser altid for 

meget tid 

Vi har frie rammer til 

planlægning inden for 
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meget  

Stopper ikke ydelse der er 

afsluttet 

Er ikke bekendt med alle 

reglerne 

 

Reagere hurtigt ved 

manglende tid, men 

afmelder kun hvis en 

ydelse udgår, ikke hvis 

vi ikke bruger tiden 

visiteringen 

Reagerer hurtigt ved 

for lidt tid 

Reagerer ikke ved for 

meget, men hvis en 

ydelse helt udgår 

Koordinator udd. Kun lidt oplæring for 

mange år siden, før 

elektronisk planlægning 

Er blevet 

sidemandsoplært for 

mange år siden 

Er blevet 

sidemandsoplært 
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Bilag 7 Observationer 

Observation, pleje 1 

Hjælper og borger kender hinanden gennem lang tid. Borgeren skal hjælpes op, i bad og have morgenmad, 

og der er afsat 1 time og 10 minutter til opgaven. 

Besøget starter med lidt smalltalk om week-end og vejr. 

Uden dialog: 

1 tager sengehest ned, og borger sætter sig selv op. 1 kører høj gangvogn hen til borger og hjælper hende 

op at stå. 

Borger ud på toilettet og vender sig med rygge til toilettet. 1 tager hendes ble af. B sætter sig. 1 går ud i 

køkkenet og sætter vand over, gør klar til havregrød, mens B er på toilettet. 

B: ”Så er jeg klar”, 1 går ud på badeværelset. 

Smalltalk mens L tørrer B med toiletpapir og hjælper hende over på en badestol og hjælper hende af tøjet. 

1:”Har der været en vikar i week-enden?” 

B:”Nej, det var D, men hun er vist ikke vant til at komme om morgenen. Vandet er godt varmt. Kommer du 

igen i morgen?” 

1:”Ja, jeg kommer i morgen, men så skal jeg jo på ferie til Jylland. Så det bliver d. 21. eller 22. før jeg 

kommer igen, så. Er det for varmt?  

B:”Nej” 

1:”Skal jeg lige skylle ansigtet?”. 

Uden dialog 

1 giver B håndklæde. B tørrer sig mens 1 gør tandbørste klar. 1 rækker hånden ud og får B’s tænder som 

hun børster, mens B tørrer videre. 

1 rækker tænder tilbage –  

1: ”Sådan B”  

B:”Tak” 

1:”Klar?” (Hun skal hjælpe B op at stå ved sin gangvogn) 

B:”Åh jeg skrider” 

1:”Så, prøver vi lige igen” 

Når B står op, tørrer 1 hende på ryggen. B går tilbage til soveværelset og sætter sig på sengen. 

1 tørrer begge B’s ben og smører creme på 

Smalltalk 

1 tørrer B de steder, hun selv mangler og smører også creme på kroppen. 

B:” jeg har en ubehagelig nyhed. Harbirk stopper(busselskab) med at køre 1. maj. Så skal Falck køre i stedet. 

De tabte licitationen.” 

1:”Nåh, det har jeg ikke hørt om. Du kan ok blive lige så glad for Falck, når du kender chaufførerne. Alt nyt 

er jo ikke altid lige spændende, vel?” 

Imens de snakker klæder 1 B på. 

B:”Er den ternede nederdel der ikke?” 

1:”Vil du ikke have den der på?” 

B:”Jeg synes den ternede er mere vinteragtig” 

1:”Jamen det er jo ikke vinter mere, det er forår nu” 

B: ”Jamen så kan jeg jo lige have den på en sidste gang” 
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1 bytter nederdelene om og hjælper B med påklædningen. Kører vogn frem foran B, som får en arm til at 

rejse sig op. Da hun er oppe at stå, trækker 1 B’s benklæder op. 

B:”Kommer du igen i formiddag?” 

1:”Ja, det gør jeg. 

B:”Det er godt” 

B går ind i stuen. L flytter ting fra soveværelset ind i stuen 

1:”Du har tabt en pille på gulvet.” 

B:”Godt du fandt den” 

1 reder Bs hår og går herefter i køkken og laver havregrød og te færdigt. Smører samtidigt mad til Bs 

frokost, som hun stiller i køleskab. Anretter grød, drysser sukker på, og går ind i stuen med det. 

1:”Skal du have lyset tændt?” 

B:”Ja” 

1:”Nej, det er jo lyst udenfor” – tænder lyset. 

Uden dialog 

1 ordner køkken, mens B spiser sin grød, 1 ordner og tørrer badeværelse, ordner soveværelse og skifter 

sengetøj osv. 

Imens spiser B sin grød. Sidder i lænestol med grødskål i skødet. Bruger 2 hænder for at få skeen op til 

munden. B fisker med besvær sine piller op og putter dem i munden. 1 kigger ind i stuen, går tilbage til 

køkken og starter opvasken. 

B rømmer sig, 1 kommer ind med drikkevarer i 2 glas og henter grødskålen. Går i køkken og vasker denne 

op. 

Går tilbage til stue med en kande te. 

1:”Så er jeg færdig, jeg går nu, men vi ses senere” 

B:”Farvel, vi ses” 

 

Egne refleksioner efter observation: 

Medarbejderen er i sine handlinger meget opmærksom på, at borgeren gør så meget som muligt selv. 

Borgeren er meget dårligt gående, og har gigt plagede fingre. Situationen virker ikke kunstig på trods af min 

tilstedeværelse, de har deres rutiner. Selve plejen er næsten som en dans, den ene ved hvad den anden gør 

hvornår, nogen gange helt uden ord. 

Observation pleje 2 

Hjælper og borger kender hinanden gennem nogle måneder. Borgeren skal hjælpes op, hjælp til 

påklædning og morgenmad. Borgeren har været meget svingende i funktionsniveau på grund af hans 

Parkinson.  

 

2: Har du fået din medicin til morgen? 

B:Ja, for over 1 time siden 

2. står ved siden af sengen og skal hjælpe borger op at sidde, tager fat i hans hånd 

B: Du må ikke trække, det skal jeg. 

2: Magnesium er taget ud af pilleæskerne, det er derfor der er et andet antal end der plejer. Du 

spurgte om varm mad, og det skal du tale med visitationen om. 
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B: De kommer på mandag.  Åh de pisse kolber og ble skal jeg også have. 

2: Det ser ud til at pillerne virker 

B: Bare toilettet var større, jeg får ondt i ryggen. Den brune flaske skal op på hylden, jeg kan ikke nå 

den. 

2: Jeg skal nok klare det. 

B: hun blev ikke færdig med rengøringen i går for jeg blev hentet til træning 

Borgeren kommer under ovenstående konversation op at sidde og medarbejder kører rollator hen 

foran borger. Denne kommer op at stå, og 2 støtter borger bag fra ud på badeværelset, hvor borgeren 

sætter sig på en badebænk foran vasken, for selv at vaske sig. 

2 hjælper ham trøjen af 

2: Hvad med denne her, du skal ikke gå i noget der er snavset 

B: Jeg skal have denne her af(bleen) 

2: Se hvor smart det er, man kan bare rive den op i siden. Indstiller du selv vandet? Klarer du det selv, 

for så går jeg i køkkenet imens? Du kalder, hvis du har brug for min hjælp, ok? 

B: Ja 

2 går i køkken for at smøre morgenmad. 

B: Jeg skal nok selv skære den første skive 

2: Det tror jeg godt, jeg kan klare 

B: Den skal ikke smides ud, for jeg er en fattig mand. 

2 sætter kaffe over, leder efter mad i køkkenet,  

2: Skal du have 2 madder, en med rulle og en med ost? 

B: Er der mere rulle?Ja, så vil jeg gerne. 

2: Kan se din ost er skåret, så den skal ikke skæres. 

2 smører mad og vasker op fra i går. Stiller mad og drikkelse på bordet. Går ud på badeværelset. 

2: Vil du have undertøjet på her eller i soveværelset? 

B: Lad os tage det hele der inde. 

Borger hjælpes ind og sætter sig på sengen. 2 leder efter tøj 

2: Skal du have pænt tøj eller joggingtøj på i dag+ 

B: Jeg skal ingen steder i dag. 

2: Man kan godt se, det går lidt bedre, når du får medicinen tidligt. 

B: Jeg synes ikke det går bedre, i går var det helt skævt. 

Smalltalk 

2: Inden du rejser dig, får du lige strømper og sko på, så du ikke skal rejse dig igen.  

2 giver strømper på og går ud og henter bukser i skabet. Borger trækker benene op og retter på 

strømperne., 

2: Sidder de ikke ordentligt? 

2 giver bukser på og sætter rolator foran borger. 

2: Vil du selv kigge efter skjorte i skabet 

B: Jeg kan næsten ikke komme der ind, vil du kigge for mig+ 

2 går forrest hen til garderobe 

B: Vi skal finde noget der passer, lad os tage den, du har fat i der, den er måske ikke stor nok? 
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2: Jo, den er. Vil du have skjorte på, når vi kommer ud i køkkenet? 

B: Ja, det er nok bedre. 

Borger tager skjorte på i køkkenet, hvor der er bedre plads. 

2: Du må hellere sidde ned, inden vi ruller ærmerne op. Husk at låse din rollator. 

Borger ser på glassene på bordet: Hvorfor tror du, jeg har taget plastik glas frem? Så sparer vi 

opvasken. 

2: Jamen, det har du jo mig til. Er du klar til kaffe? Skal jeg lade resten stå på kanden? 

B: Ja, tak. Åh, nu har smerterne overvundet det andet lort. Jeg har ondt i ryggen igen. 

2: Du har jo lige fået smertestillende for mindre end 2 timer siden, det er ikke så længe de virker. 

B: De kommer på onsdag og ser på det. Kan jeg få noget køkkenrulle? 

2: Nåh, det glemte jeg. 

B: Jeg har jo heller ikke bedt om det. 

2: Jeg tømmer lige kolberne og rydder op, mens du spiser.  

2 rydder op og reder seng. 

2: Sidder du fint? 

B: Nej, ad helvede til 

2: Er det noget vi kan gøre noget ved? 

B: Nej. 

Vi siger farvel til borger, og borgeren foreslår at jeg giver 2 en lønforhøjelse fordi hun gør det så godt. 

 

Egen refleksion efter observation 

Denne medarb. arbejder ikke med et rehabiliterende sigte. Hun har en god dialog med borgeren, men 

hjælpen er ikke tilrettelagt efter, hans egen formåen. Hun gør flere ting, som borgeren selv kan. Tage 

strømper på, smøre mad, tager skraldespand ud (der er skakt lige uden for lejligheden). Der er visiteret 

30 min til dette bad, og ligeledes disponeret 30 min på kørelisten. Det tager 35 min i dag. 

Observation rengøring 3.  

3 har arbejdet i hjemmeplejen siden 1987, kender K lidt, men har kun været her et par gange før. Hus 

består af gang, soveværelse, badeværelse, køkken og dobbeltstue. 

 

K: Velkommen. Der har lige været en gasmontør, så kan du jo gøre rent efter ham. 

3: Jeg kan se du har lagt sengetøj frem, så jeg går ud fra jeg skal skifte?  

3 skifter sengetøj. ”Skal jeg lægge det i din vaskemaskine?” 

K: Det må du godt.  

K sidder i lænestol i stuen og hører radio. 

3 reder seng, tager støvsuger frem og støvsuger i soveværelset, gangareal og badeværelse. (Der er rent 

på alle borde, i vindueskarme) 

3 går ind i stuen 

K: Du må gerne tage det stik inde i stuen, 

3: Ellers kan den vist heller ikke nå. Jeg så lige.. der er blevet et hus mindre på vejen? 

K: Ja, det tager ikke så lang tid at fjerne sådan et. 

K har fjernet fodskammel og sat op på stol i stuen. 
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3 støvsuger i stuen, gulvtæppe først og herefter gulv. Da hun kommer til tæppet, flytter K de 2 store 

lænestole ud på det bare gulv.  

3 støvsuger tæppet og K sætter stole på plads. 

3 går  i køkken og støvsuger. K går hen for at tage stikket ud og flytte det. 3 tager det, og sætter det i 

køkkenet. 

3: Jeg har taget lidt klude med, havde du det i forvejen? 

K: Nej, det havde jeg ikke, det er da godt I kan tale sammen om det. 

K går hen og kigger ud i vinterstuen, mens 3 støvsuger køkken og bryggers.. 

3: Så er støvsugningen færdig.  

3 sætter støvsuger tilbage i soveværelset, men kan ikke få ledningen ind. 

3: Den driller lidt.  

K: Den er lidt sløv. K kommer hen og overtager og sætter støvsugeren ind i skabet. 

3 tager klude frem og går i køkkenet og gør gulvmoppe klar og henter fremfører. Går ind i stuen hvor K 

sidder. 

3: Du vil gerne have en våd klud på gulvet ikke? Det kan du da ikke have noget imod, vel? 

K: Nej 

3 vasker gulv i stuen og herefter køkken og bryggers.  Går herefter i badeværelset og tager handsker 

på, hælder wc rens i toilettet og gør det rent, skrubber og skyller. Henter gul sanitets klud, leder efter 

rengøringsmiddel til håndvask, men kommer tilbage med opvaskemiddel. Bruger svamp i vask og 

tørrer efter med fiberklud. Vasker gulv med gulvmoppe. Går ind i stuen til K 

3: Jeg glemte at tage en seddel med om de her klude. De skal vaskes i den her pose, de kan sagtens 

koges sammen med dit sengetøj. Så putter jeg dem her ned, og de klude her, de er så rene, hvor skal 

de hen? 

K: Vi lægger dem her ude i bryggerset. 

3: Er du træt nu? 

K: Ja, det er ved at være tid 

3: Du er jo lige kommet hjem fra hospitalet? 

K: Ja, jeg havde så ondt i ryggen. De forgiftede mig, men nu har jeg fået nye piller. 

De går begge ud i gang, og 3 gør sig klar til at gå. 

K: Ja, det er jo meget godt man kan ringe efter hjælp, men de kan jo ikke komme ind. Så skal de bruge 

låsesmed. 

3: Jamen har din datter ikke en nøgle? 

K: Jo, men hun kan jo være ude at rejse, nå, men kan jo også blive for bekymret. 

 

Egne refleksioner efter observation 

Denne medarbejder arbejder ikke hos denne borger med et gennemgående rehabiliterende sigte. Hun 

gør de ting, der er standard for en 60 min. rengøring. Hun reagerer ikke på, at borgeren selv flytter 

store lænestole, eller har nogen dialog med ham om, hvad han selv gør. 

Der er visiteret 90 min til denne rengøring, og disponeret 60 min på kørelisten. Medarb. løser opgaven 

på 55 min.  
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Observation rengøring 4 

Jeg møder medarbejderen udenfor og hun siger: at hun ikke kender borgeren, men at det bare er en 

rengøring, så hun må spørge borgeren, hvad der skal gøres. Hun fortæller også, at hun vist nok har en 

tendens til at gøre lidt mere, end hun skal. Hun ved, at borgeren også får hjælp til andre ting end 

rengøring, men ikke i dette besøg. 

Lejlighed består af entre/køkken, stue, soveværelse og badeværelse. 

 

4: Jeg har ikke været her før, så jeg ved ikke præcist, hvad jeg skal hjælpe dig med? 

B: Det har jeg ikke tænkt så meget over, men du kan starte med at skifte sengetøj.  

4: Plejer du f.eks. at få tørret støv af? 

B: Nej, det har de ikke tid til, men det vil jeg da meget gerne have gjort. 

4: Nu må vi se, om jeg får tid til det. 

4 står lidt og kigger på sin køreliste. Og går derefter ind i soveværelset. 

4: Jeg kan se du har lagt sengetøj frem? Må jeg ikke lige åbne vinduet her inde, det kommer til at 

støve. 

B: Jo, gør du bare det. 

4: Skal sengetøjet i posen eller kurven? 

B: Bare i kurven 

B går ind og ser hvad 4 laver 

B: Er det sådan du kan binde dynen forneden? Jeg kan ingenting mere. 

4: Ja, men du kan da nogen ting? 

B: Men jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke kan så meget mere. 

4: Skal der sengetæppe på? 

B: Nej, det er kun til besvær. 

4: Hvor har du støvsugeren henne? 

B: Inde i skabet. Du kan starte i stuen, det er nok bedst. Det har du ikke noget imod, vel? 

4: Jeg skifter lige din støvsugerpose først.  

B: Det var dejligt, jeg har tit tænkt på, om de husker det, så det var da dejligt. 

4: Nu lægger jeg lige posen ned i posen med skrald, men så skal den nok smides ud. 

B: Jeg plejer at stille den udenfor døren i kurven på min rollator, men den er blevet stjålet. 

4: Det var da ærgerligt. Så skal jeg nok tage skraldet med ned, så kan du nøjes med at sidde og nyde 

det gode vejr.  

4. sætter posen ud. Støvsuger stuen, B sidder i køkken og kigger. 

B. går med sin rollator og sætter sig ind i stuen. 

4 støvsuger køkken og gang. Åbner dør og støvsuger måtte udenfor. Stiller støvsuger på plads. Tager 

handsker på, og går i gang med at tørre støv af. 

4: Nu starter jeg her, så jeg kan komme væk, så du kan nyde udsigten igen. 

B: Nogen gange går jeg ud i køkkenet efter noget, og så kan jeg ikke huske, hvad jeg gik ud efter. Jeg er 

virkelig blevet gammel. Over 90 er jo også en høj alder. 

4: Man behøver ikke være gammel for at glemme på den måde. 

B: Du siger til, hvis jeg skal flytte mig ikke?  



68 
 

Small talk om diverse, der kommer mad bud og sætter mad i køkkenet. 

4: Får du mad til flere dage? 

B: Åh, jeg får til 3,4,5 dage, det må man finde sig i. 

4: Går du aldrig over i cafeen og spiser? 

B: Nej, mine ben gør så ondt. Det er ikke spor sjovt, når man ikke kan noget mere. Jeg synes snart det 

kan være nok. 

4: Får du løst noget kryds og tværs? 

B: Ja, lidt en gang imellem. 

4: Man skal jo holde sig i gang. Jeg tror cafeen er ret godt besøgt. Det er da godt, at du kan have det 

som nødløsning. 

B: Ja 

4 støver færdig af i stuen og soveværelset. 

B: Jeg tror ikke, jeg har fået gjort så godt rent siden jeg er flyttet ind. 

4: Jeg er glad for at høre, du kan lide det. 

B: der er ikke ret mange, der gør det rigtigt. Jeg har selv været hjemmehjælper, og ved hvordan man 

gør, og så er er det svært at se på. De har så travlt. 

Smalltalk om kunstige blomster. 

B rejser sig og går i køkkenet. ”Jeg må hellere sætte maden i køleskabet” 

4 skifter handsker og gør rent på badeværelset. Toilet og håndvask, gør gulvmoppe våd, og starter med 

at vaske gulv i soveværelset.  

B har i mellemtiden været ude og ordne nogen ting i køkkenet, har bl.a. ligget på knæ, med hovedet 

ind i et skab. 

B sætter sig på en stol i køkkenet – rejser sig igen og går ind i stuen. ”Åh, jeg bliver så træt af at se 

andre arbejde” 

4 vasker gulv i køkkenet og entre. Går i badeværelse og vasker gulv. 

B: Ih, der har aldrig været gjort så pænt rent før. Der er mange der ikke gør det så godt. 

4: Hvis du er utilfreds, må du gerne ringe op til kontoret og sige det, vi er her jo for at hjælpe, ikke for 

at genere. 

Farvel og tak. 

 

Egne refleksioner efter observation 

Denne medarbejder orienterer sig i kørelisten og tager udgangspunkt i, at denne rengøring indbefatter 

de opgaver, der er gængse for en 60 min. rengøring. Rengøringen er visiteret til 90 min, men der er 

kun disponeret 60 min. Medarbejderen tørrer støv af, selvom det ikke står på kørelisten. Hun spørger 

til, hvad borgeren gerne vil have gjort, men inddrager ikke borgeren selv i rengøringen. Hun opfordrer 

hende endda til at sidde og nyde udsigten, og vil ikke gå i vejen for dette. Hun varetager flere opgaver, 

som borgeren selv ville kunne udføre, og forholder sig ikke til dette. Denne medarbejder arbejder ikke 

med et rehabiliterende sigte i denne opgave. 
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Bilag 8 Kodning af medarbejderinterview suppleret med observationer 

 

 Medarb. 1 pleje Medarb. 2 pleje Medarb. 3 

rengøring 

Medarb. 2 

rengøring 

Overblik, og 

hvordan 

Ja 

Gennem 

kendskab til 

borgeren og 18 

års erfaring 

Varetager 

mange 

uforudsete 

opgaver, og får 

det til at hænge 

sammen 

Ja 

Gennem kendskab 

til borgerne  

Ja, via kørelisten, 

der udsøges flere 

gange dagligt for 

ændringer 

Via kørelisten 

Gennem kendskab 

til faste borgere 

Viden om 

borgerne, 

hvorfra 

”det er jo bare 

sådan, at når 

jeg træder ind 

over 

dørtærsklen hos 

den borger, så 

ved jeg jo hvad 

jeg skal gøre 

der, ikke også?” 

Køreliste og 

køreliste 

bemærkninger 

hos nye borgere 

Via kørelisten og 

kørelistebemærkni

nger. 

Spørger borgeren 

Via køreliste, 

kørelistebemærkni

nger og mundtlig 

overlevering fra 

medarbejder, der 

kender borger. 

Spørger borgeren 

Samt borgere man 

kender gennem 

længere tid. 

Via køreliste, 

kørelistebemærkni

nger og spørger 

borgeren 

Kender til 

handleplaner, men 

bruger dem ikke så 

tit. 

Frihed til 

planlægning 

Kan skabe tid til 

at sidde og få 

en lille snak 

Kan udskyde 

opgaver til 

næste dag eller 

omvendt 

Siger dog til 

borger: ”ved du 

hvad B, sådan 

er livet i dag, vi 

Kan bytte rundt på 

opgaver og flytte 

tid fra én borger til 

en anden  

Frihed til 

planlægning inden 

for en vis grænse 

Nogle borgere skal 

nå noget og det 

prioriteres, andre 

gange kan medarb. 

godt flytte rundt, 

hvis det passer 

bedre 

planlægningsmæss

Er glad for denne 

mulighed for at 

bytte rundt på 

opgaverne 

Bytter rundt på 

tider, men kan 

også varetage 

opgaver, der er 

planlagt til andre 

dage, hvis hun 

f.eks. skal holde 
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kan ikke bare 

selv bestemme” 

– om den hjælp 

borgeren kan få 

igt fri, og det er en 

opgave, det er 

svært for andre at 

overtage. 

Tager 

forbehold for 

ændringer, 

hvordan? 

Skaber bevidst 

tid om 

formiddagen, 

da der kan ske 

ændringer 

Hvis bagud, 

indhentes det hos 

senere borgere. 

Ja, så må der 

byttes rundt eller 

aflyses, men 

sjældent 

Kan få hjælp fra 

kolleger 

Ja, ved at bytte 

rundt på 

opgaverne og 

indhente tid 

Mod til at 

handle, følge 

egen vurdering 

frem for 

visitationen, 

ud fra hvad? 

”Og det har jeg 

jo sagt til 

hende, det er 

du ikke visiteret 

til B, men jeg 

gør det jo” – 

hun kan ikke 

selv. 

Vurderingen er 

baseret på hvad 

de kan og ikke 

kan selv. 

Er kritisk 

overfor om 

borgerne beder 

om ting de selv 

kan 

Træffer 

beslutninger 

der har 

betydning for 

kolleger 

Ja, ud fra egen 

personlig vurdering 

og borgerudsagn. 

”Jeg tror det bare 

er sådan for at 

være flink, ja det er 

det nok. Ja.” 

 

Følger kørelisten 

meget nøje bortset 

fra ombytning 

Går ekstra på 

trapper med en 

bestemt borger for 

at gøre hende 

glad, spørger 

interviewer om 

man godt må det? 

Kan godt lave 

ekstra opgaver for 

borgeren, hvis hun 

har tid, men gør 

opmærksom på, at 

borgeren ikke kan 

forvente at andre 

medarbejdere gør 

det samme 

Der er i hendes 

gruppe konsensus 

om, at man kan 

gør ekstra ting, 

hvis man har lyst, 

eller finder det 

nødvendigt, men 

man kan ikke 

bestemme, at 

andre skal gøre 

det. De afvejer dog 

om ” om vi kan 

tillade os at gøre 

det, ik?” 

Fokus på 

rehabilitering 

hos borgeren 

Meget fokus på 

hjælp til 

selvhjælp  

”så længe hun 

kan, skal hun 

det selv” 

Hjælper flere gange 

borgeren med 

noget, han godt 

selv kan klare. 

Borgeren siger til 

hende på et 

Udfører de ting 

der står på 

kørelisten, 

inddrager ikke 

borgeren i 

hjælpen, fordi hun 

Udfører opgaver, 

der ikke er 

visiterede og som 

borgeren selv kan 

varetage, både 

støvaftørring og 
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”at holde 

hendes øhh.. 

krop i gang” 

tidspunkt, nej, det 

er mig der skal 

trække, og at han 

godt selv kan 

skære osten. 

ikke kender ham 

Reflekterer ikke 

over, at borger 

selv løfter stole 

rundt i huset 

 

skraldepose. 

Opfordrer 

borgeren til at 

sidde og nyde 

udsigten i stedet 

for at inddrage 

hende i 

rengøringen 

Medarbejderens 

mål med hjælpen 

var at gøre 

borgeren glad. 

 

Fokus på 

rehabilitering 

generelt (og i 

tale) 

 

Nævner 

træning, 

daghjem, og har 

generelt meget 

fokus på 

inddragelse af 

borgeren i 

indsatsen både i 

tale og handling 

 

Ikke i handling, 

men i ord efter 

lang refleksion og 

kredsen om emnet 

”Som 

udgangspunkt er 

det jo fint, at de 

kan gøre så mange 

ting selv, de 

bibeholder deres 

funktioner” 

Bruger af og til 

overskudstid på 

trappegang og 

gåture med kendte 

borgere 

Undrer sig af og til 

over visitationer, 

kan ikke altid se 

begrundelsen for, 

at borgeren får 

hjælp til dette eller 

hint, men reagerer 

ikke på det. 

Gør rede for 

vigtigheden af at 

inddrage borgerne, 

at hun selv er den 

bestemmende 

type der siger: 

”men jeg synes du 

skal være med” 

 

Vurdering af 

egen 

præstation i 

fht. 

rehabilitering 

Mener ikke selv 

at være god, til 

”det der 

rehabilitering,” 

men agerer 

meget 

rehabiliterende 

i både tale og 

handling. 

Var i første omgang 

ikke bevidst om det 

rehabiliterende 

sigte, men kommer 

efter nærmere 

samtale frem til, at 

hun ikke arbejder 

rehabiliterende. 

”Det er svært at stå 

med hænderne, 

sådan lidt på 

ryggen” 

Hun vurderer, hun 

gør det, hun skal, 

når hun følger 

kørelisten, 

reflekterer ikke 

under interviewet 

over egen 

præstation i fht. 

rehabilitering 

Fortæller om 

anden 

borger(egen), hvor 

hun gennem 

inddragelse af 

borgeren har fået 

hende op at gå i 

stedet for at være 

sengeliggende.  

Synes hun er god 

til at inddrage 

borgerne, når det 

er hendes ”egne 
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borgere” 

Hun prøver at 

”rykke borgerne 

på den positive 

måde”. Over for 

borgerne lokker 

hun dem med, at 

det at man kan 

noget mere, kan 

give bedre 

livskvalitet. 

Ledelse af 

egen adfærd 

At gøre ting 

ordentligt,  

vurdering i fht. 

kollegers 

præstation 

Ja, men ud fra egne 

standarder og ud 

fra borgerens 

daglige 

funktionsniveau. 

Ja, ud fra hendes 

standard om at 

varetage 

opgaverne på 

kørelisten, yde 

omsorg man kan 

gøre ekstra ting, 

hvis man har lyst 

Ja, men ud fra 

egne standarder. 

Føler hun tager 

ansvar for det hun 

laver, både det 

gode og det 

mindre gode. 

Evaluere egen 

performance 

Vigtigt- 

menneskekunds

kab og erfaring, 

at forstå 

borgeren, og 

lave aftaler, 

vide hvad man 

skal hos 

borgeren 

 

Gør det godt efter 

egne standarder, 

men holder ikke 

egen præstation op 

imod 

virksomhedens 

overordnede mål. 

Synes hun yder 

omsorg og er 

lyttende 

Giver omsorg til 

borgerne på 

forskellige måder 

Holder ikke sin 

performance op 

mod 

virksomhedens 

mål 

Hun er klar over, 

at hun af og til gør 

ting, der går imod 

målet om 

rehabilitering: 

”selvfølgelig skal 

man ikke gøre det, 

for det holder dem 

jo i gang”, men 

hun gør det 

alligevel. Det er 

særligt hos 

borgere hun ikke 

kender.  

Samarbejde Man skal vide 

hvad man skal 

hos borgeren 

Den der kender 

borgeren 

bestemmer 

Åbenhed og 

hjælpsomhed, man 

skal tilbyde 

Hun synes, det er 

vigtigt man gør det 

samme hos 

Hjælpsomhed, 

grine sammen, 

hygge sig sammen 

Taler sammen om 

borgerne, 

udveksler 

Hjælpsomhed,  

Man skal 

anerkende og 

acceptere 

hinanden, man 

skal kunne 
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hvad der skal 

gøres, ud fra 

borgerens 

ønsker 

borgeren, men 

tænker først under 

interviewet over, at 

nogle af hendes 

kollegaer ikke gør 

det samme som 

hende. 

erfaringer, og 

forbereder 

hinanden på 

opgaven 

 

udfordre hinanden 

fagligt.  

 

Konflikthåndte

ring 

Taler med 

vedkommende 

selv 

Taler med 

vedkommende 

selv, eller 

koordinator eller 

leder. 

Oplever ikke som 

sådan konflikter 

Oplever sig selv 

som konfliktsky, 

har haft mavesår, 

og ønsker ikke det 

skal ske igen. 

Trækker sig i 

konflikter 

Definition af 

god kollega 

Hjælpsomhed, 

godt humør, 

sparre med 

hinanden 

Hjælpsom Hjælpsom, 

lyttende og 

omsorgsfuld 

Humor 

Hjælpsom, 

empatisk og fagligt 

udfordrende 

Udviklings-

tiltag for sig 

selv 

For gammel til 

ny viden? – 

men lærer af 

kollegaer, 

opsøger viden i 

teamet 

Byder ind i 

faglige 

diskussioner 

Spørger forskellige 

kollegaer til råds. 

Tidligere var der 

kurser, men ikke 

så meget mere 

Slår af og til ting 

op på nettet. 

Via snak med 

kollegaer om 

borgerne 

Søger af og til 

kurser, men bruger 

også kollegaers 

erfaring og viden, 

sparring omkring 

borgerne. 

Motivation og 

egne mål 

”så tænker jeg 

sgu det er synd 

for hende” 

”..det 

omsorgsgen jeg 

har, det er nok 

for stort ind 

imellem” 

”Jamen, jeg vil 

jo gerne hjælpe 

dem” 

”..jeg vil ikke 

”Jeg tror bare det 

er for at være flink” 

(om ekstraopgaver) 

”.. den der omsorg 

som man har” 

”man har egentlig 

bare lyst til at 

hjælpe dem på, 

ikke?” 

”Når borgeren 

tilkendegiver det” 

(om at vide når 

”Jeg kunne se, hun 

ikke kunne lide at 

sidde der nede 

alene, så satte jeg 

mig ned ved siden 

af hende og 

ventede” (om 

borger, der var 

faldet) 

”Så får hun lidt 

træning, så bliver 

hun så glad” 

”Målet var at gøre 

hende glad” .. ”for 

hende var det jo 

rigtig, rigtig vigtigt 

at få tørret støv af” 

(om ekstra 

opgave) 

”Jeg tror også hun 

ville få noget mere 

livskvalitet, hvis 

hun fik nogle flere 

opgaver at gå i 
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lige som have, 

at de tager det 

som en 

selvfølge, at jeg 

bare gør det” 

(taler om ekstra 

opgaver) 

Hjælper borger 

op at stå, fordi 

borgeren ikke 

ønsker lift i 

hjemmet, på 

trods af at det 

gør ondt på 

hende selv. 

”Når de siger 

tak for hjælpen 

i dag, altså, 

jamen så føler 

jeg, jeg har gjort 

mit arbejde 

godt nok” 

”Ikke fordi de 

skal rose mig” 

Pårørendes 

tilfredshed 

Når der ser 

ordentligt ud i 

hjemmet. 

Angst for dårlig 

omtale 

”Det 

allervigtigste …. 

er at forstå 

borgeren” 

Det er 

borgerens 

behov der 

kommer først. 

man gør noget 

godt) 

”At man selv har en 

god følelse med 

det” 

”Her har jeg sgu 

gjort mit arbejde 

godt, jeg har 

hjulpet nogen, der 

ikke selv kunne” 

Borgerens ros. 

Vigtigt ”.. at være 

medmenneskelig, 

at have hjertet på 

rette sted” 

”.. at du har 

empati, .. du kan 

sætte dig i 

borgerens sted” 

” .. hvis vi ser målet 

på en forskellig 

måde … så er det jo 

ikke til gavn for 

borgeren” 

”Det er jo det der 

gør det lidt godt en 

gang imellem at gå 

på arbejde. .. Nu er 

der lige lidt tid, så 

kan vi lige gøre 

sådan” (om ekstra 

opgaver) 

”Man gør noget 

godt, og de bliver 

glade” 

”Det kan man jo se 

på dem” (om at 

gøre det godt hos 

borgeren) 

” det allervigtigste 

er omsorg” 

” .. er det omsorg, 

bliver de glade” 

Giver gerne en 

krammer, hvis det 

muntrer borgeren 

op 

 

gang med” 

”Jeg ser på 

borgerens hjem, 

som lidt mit eget 

hjem” 

Ting hun ikke skal, 

men ”gør det 

alligevel, fordi det 

både betyder 

noget for 

borgeren, men det 

betyder også, at 

jeg kan gå fra 

hjemmet med god 

samvittighed” 

”borgeren siger 

tak, tak for 

hjælpen” (om 

hvordan hun ved 

hun har gjort 

noget godt) 

”..nej, hvor er det 

sødt af dig. Så ved 

jeg.. at man har 

gjort noget godt” 

”.. vigtigt for mig 

at borgeren er glad 

for det jeg laver” 

”Så føler jeg mig 

nogen gange 

fanget .. fordi jeg 

har svært ved at 

sige nej” 

Kan ikke sige nej til 

borgere hun ikke 

kender. 
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Andre fund Den der kender 

borgeren 

bestemmer 

hvad der skal 

gøres, ud fra 

borgerens 

ønsker. 

Går ikke ind i 

planen for 

borgeren, hvis 

det ikke er ens 

”egen” borger, 

men kan godt 

stille spørgsmål 

til kollegaer 

”Her har man hver 

sine borgere, det er 

dem man værner 

om” 

 

Gør hvad der står 

på kørelisten og 

stiller ikke 

spørgsmål på trods 

af undren over 

bevillingen. 

”Bare en 

almindelig 

rengøring” 

Går ikke ind i 

planen for 

borgeren, hvis det 

ikke er ens ”egen” 

borger 

Inddrager ikke 

borgeren i 

indsatsen, hvis det 

ikke er ens egen 

borger 

Udfordrer ikke selv 

kollegaer fagligt på 

grund af angst for 

konflikter. 

Det er bare en 

rengøring 

 

Bilag 9 Medarbejder interviews 

Interview medarbejder 1 

Informanten er 58 år, har arbejdet i Gladsaxe kommune i over 30 år. 

A:Jeg har lavet et spørgeskema jeg skal gennemgå, og det handler meget om, hvad er det du, hvad 

er det for nogle valg du træffer når du er ude ved borgerne, hvad er det du gør efter, hvad er det 

for en viden du bruger, og så går jeg sådan slavisk frem efter mine spørgsmål – så kan det godt 

være jeg sådan lige dykker ned en gang, hvis der er noget jeg synes der lyder rigtig interessant. Vil 

du sige at du har et godt overblik over dine opgaver: 

1: Ja det synes jeg har. Jeg synes jo, der er mange opgaver oppe hos B, ikke også, øh .. og hun er jo 

min faste borger, og jeg ved jo lige hvad jeg skal gøre, ikke også. Jeg tænker ikke så meget over 

det, vel jeg kommer der også hver dag ikke også, såh .. øh. Ja jeg gør sådan som du sagde, går 

slavisk frem, men det er for ikke at glemme noget, for jeg synes der er meget der ovre. 

A: Men når jeg spørger om dine opgaver, så er det ikke kun hos B, men det er også sådan generelt i 

fht. dit dagsprogram. 

1: Jo det synes jeg jeg har 

A: - og hvordan har du det overblik 

1: Ja, de ved jeg ikke 
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A: Er det inde i dit hoved? 

1: Ja, det tror jeg det er. Og så øhh.. nogle års erfaring efterhånden ikke? 18 år, der må være noget 

der sidder fast. 

A: Er det sådan at hver dag ligner hinanden. 

1: Nej. Det gør det ikke 

A: Så hvordan kan det så være i hovedet? 

L: Jamen det ved jeg ikke, Anne, det er jo bare sådan, at når jeg træder ind over dørtærsklen hos 

den borger, så ved jeg jo hvad jeg skal gør der, ikke også? 

A: Men du har også en køreliste 

1:Ja, ja. 

A: Hvor meget bruger du den?  

1: Ikke meget hvis det er mine faste borgere, men får jeg en fremmed borger, så er det klart, så 

kigger jeg i den en ekstra gang, hvad er det lige der skal laves her, ikke også? Øh, ja. 

A: I fht. den her køreliste, oplever du så du har frihed til at jonglere mellem opgaverne? 

1: Ja, og jeg har frihed til, at jeg kan sætte mig ned engang imellem øh .. og lige få en lille snak, ikke 

så meget om morgenen, men jeg kommer også tilbage til f.eks. B lidt senere på dagen ikke også? 

Og da tager jeg den gerne der, med hende, fordi øhm .. der kan ske noget i løbet af formiddagen 

du ikke, at jeg skal tilbage, det har jeg skullet i dag, A ringede, og der lå en borger på gulvet, og så 

måtte jeg køre over og hjælpe A med at få hende op. Og så var jeg lige kommet tilbage, og så 

ringede T, og så skulle jeg ud til B, for hun skulle på toilettet, så ved du hvad, det var da godt jeg 

var i god tid i dag.  

A: Er sådan det er hver dag, du oplever ændringer 

1: Ja, jeg skal op til B, som skal på toilettet hver dag 

A: - og det kan man ikke planlægge med 

1: Nej, overhovedet ikke du.  

A: Hvordan reagere du når der er ændringer, tager du det sådan .. 

1: Nej, jeg kan godt blive sådan lidt hrg …Jamen det er, føler jeg nogen gange, det kan godt vælte 

min formiddag lidt ikke også, og så er det hvis jeg er kommet helt ned i den anden ende af PV, så 

bliver der ringet at så skal jeg tilbage. Jeg ved det godt, men så kan jeg godt blive sådan, Øv. 
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A: Så bliver du sådan lidt bagefter, eller hvad? 

1: Jamen det føles sådan, som om jeg gør. Men jeg plejer jo altid at nå det alligevel ikke. Nu skal 

det ikke lyde sådan, men hvor jeg kan se, det kan jeg jo godt lige vente med at gøre til i morgen, 

for jeg komme jo hver dag. Ikke, du ved, det kan jeg jo godt. 

A: Så det er faktisk også en del af dine overvejelser. Når der er noget der brænder på, så kan du 

godt skyde noget. 

1: Ja jeg kommer jo igen i morgen, ikke også? 

A: Jamen, det er jo et fint overblik at have. 

1: Ja, det tror jeg da der er i hvert fald. 

A: Er det sådan, at du oplever, at du dagligt træffer nogle beslutning, f.eks. sammen med borgerne, 

som går ud over det, der står på din køreliste. 

1: Hm … pause 

A: Eller ting, som du egentlig ved ikke er en del af din opgave? 

1: Ja,  

A: Prøv at komme med et eksempel? 

1: Ja, B f.eks. hun siger: Har du vandet blomster? Og det har jeg jo sagt til hende, det er du ikke 

visiteret til B, men jeg gør det jo. Og jeg har sagt til hende, at hun ikke må bliver fornærmet, hvis 

der kommer en dag én, som ikke vil gøre det, for hun er ikke visiteret til det. Og så kigger hun på 

mig og så siger jeg: ved du hvad B sådan er livet i dag, vi kan ikke bare selv bestemme, øhm. 

A: Ville det være noget, hun selv ville være i stand til at gøre? 

1: Nej, det kan hun ikke, hun kan jo ikke slippe sin vogn 

A: Hvorfor er det så, at hun ikke skal have hjælp til det? 

1: Det skal hun da også, men fra gamle dage, da hun blev visiteret, da kunne hun jo selv meget 

mere. Det var jo efter hun faldt og brækkede benet, jeg tror det er 3 år siden, eller sådan noget, at 

det er gået så meget ned ad bakke, som det er ikke også? For hun slipper ikke den der. Jeg ved det 

ikke, når jeg tænker tilbage på at før hun faldt og brækkede benet, gik hun jo både på toilettet og 

alting selv, ikke? Det gør hun ikke mere, hun kan ikke. Det kan også være lidt svært med bukserne 

og sådan noget.  

A: Nu bruger du det her eksempel med blomstervanding, men øh . hvis du vælger at gøre noget 

andet end det du egentlig skal, hvad tænker du så om det? 
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1: Så tænker jeg, det er sgu da også synd for hende. Øh  B er så ikke så slem til at sige, om lørdagen 

f.eks. hun får 3 ugeblade og de ligger ude i postkassen, ikke også? Jeg gør det jo bare ikke også? 

Men hvor LH (anden borger) godt kan sige, L du skal lige det, og du skal lige det. Så siger jeg nogen 

gange, stop lige en halv. Men hun har jo så dårlige fingre, hun kan ikke engang brække et stykke 

chokolade over. Det gør jeg også for hende og jeg går også i hendes postkasse. Men Anne, det 

omsorgsgen jeg har, det er nok for stort ind imellem.  

A: Prøv at sige noget mere om det? 

1: Jamen, jeg vil jo gerne hjælpe dem. Ikke også, ja det vil jeg gerne, og jeg gør det jo også, men jeg 

kan også godt nogen gange synes, aj, er det kun mig de spørger om alle de ting? Fordi øh, som jeg 

har sagt, det er jo ikke kun mig der er ansat i hjemmeplejen. Der er jo andre, men det er ikke godt 

nok vel. Og lige sådan med at tælle vasketøj og sådan noget, det er også kun mig der kan gøre det 

– nej, det kan de andre også. Og der er jeg begyndt at sige lidt fra, øh for når jeg har fridag ikke 

også, så siger de, åh kan du ikke lige tælle. Nej, det kan den der kommer i morgen. Ja,  

A: Så den der grænse mellem hvad du gør og ikke gør, af ting som du bliver bedt om, er det mere 

for at du ikke synes du skal lave mere end de andre, eller er det fordi du er i tvivl om, at du gør for 

meget i fht. det som borgeren selv kan? 

1: Nej, jeg øh, jeg vil ikke lige som have, at de tager det som en selvfølge, at jeg bare gør det. Og 

ikke fordi de i ”” misbruger mig, nej det gør de jo ikke, men alligevel, en gang imellem føler jeg det. 

At øh, de forlanger mere og mere af mig. Synes jeg, ind imellem. 

A: Altså ting de selv kan?? 

1: Nej, nu var du ikke med ovre ved LH, men hun kan ikke engang nå ind i sit skab og tage et par 

bukser, ikke også. Så selvfølgelig tager jeg tøjet ud af skabet ikke også? 

A: Det er jeg med på. Nu snakker du selv lidt om, det der med, at det må andre også gøre. Så 

træffer du nogen gange nogle beslutninger hos en borger, der gør, at der er nogle andre der må 

gøre noget andet.? 

1: Ja, det gør jeg. 

A: Det har du ingen problemer med? 

1: Nej, det har jeg ikke. 

A: Hvordan får du så snakket med de andre? Du kan godt lyde som om, du er lidt i tvivl om, om du 

gør noget andet end de andre? Hvordan kan du vide det? 

1: Ja, nu A som også kører i det område, hende taler jeg rigtig meget med ikke også? Jeg har bl.a. 

sagt til A, du skal ikke hjælpe B med at få de ben ud over sengekanten om morgenen, det skal hun 
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altså selv, for det er jo træning. Øh .. jeg kunne godt sagtens tage de ben, men nej, så længe hun 

kan, skal hun det selv. Og det har jeg sagt til A, at det må hun ikke, for jeg gør det heller ikke.  

A: Så der er det vigtigt at I gør det samme? 

1: Ja, det synes jeg 

A: Og det er både af hensyn til æh, det kollegiale, men også af hensyn til borgeren. Alt hvad hun 

kan, skal hun selv? 

1: Hun kan ikke ret meget, men det skal hun altså kunne. Jeg har jo været inde p,å at vi måske er 

nødt til at have en lift der over, fordi hun er jo ikke ret stor, men det er mange løft, og hun kan ikke 

selv, man skal hjælpe hende op at stå. Det synes hun er, at overdramatisere. Vi skal ikke have 

sådan én ind i huset. Nej, det kan sgu være det bliver nødvendigt, hvis jeg skal holde de sidste to år 

af mit arbejdsliv. 

A: Det skulle du jo gerne 

1: Av min arm siger jeg, for hun er ikke ret stor, men det er da mange løft i løbet af en dag, jeg er 

ovre ved hende, ikke også? 

A: Du skal vel egentlig ikke løfte, skal du? 

1: Men det gør jeg, tager fat under hendes arm, det er jeg nødt til, for hun kan ikke komme op. Det 

kan hun ikke. 

A: Men nu kan vi så bruge B som eksempel, hvad er formålet med din hjælp? Hvad vil du sige det 

er? 

1: Jamen formålet er jo, at B har en rimelig god hverdag synes jeg, ikke også, og øh, så tåleligt som 

muligt, godt nok er konen vist 88, men den fejler jo ikke noget der oppe, vel? Slet ikke. 

A: En tålelig hverdag, du er jo også selv lidt inde omkring, at det hun kan selv, det skal hun selv. Og 

hvorfor er det vigtigt? 

1: For at holde hendes øhh.. krop i gang. Hun har jo gået til træning i flere år, men hun har en 

meget, meget tosset mave, i dag har hun skidt i bukserne 3 gange, ikke? Velbekomme, havde jeg 

nær sagt. Og de siger de ikke har kapacitet til at hjælpe hende oppe på øh, træningscenteret, til at 

hun kan komme på toilettet, for hun ville have godt af noget træning. Og jeg har jo sagt til hende; 

B du skal rejse dig så godt du kan, så mange gange i løbet af dagen, men det bliver ikke til noget, 

hun kan ikke. Hun kan ikke engang gøre sådan(L sætter hænderne på armlænet og støtter sig op 

ad), det tror jeg altså ikke. 

A: Så du har ikke lavet rejse-sig-sætte sig test på hende? 
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1: Nej, for hun kan ikke selv, hun kan ikke uden min støtte. Jeg har prøvet sådan lige at bare 

skubbe sådan lidt på ryggen, men det kan hun ikke. 

A: Så du har et meget godt øje for, vil du selv sige, for optræningspotentiale, og du har prøvet at 

foreslå noget i hende hers tilfælde. Men der er nogle begrænsninger. 

1: Ja, det er der. Og hun elsker at gå på Møllegården nu(daghjem), hun går 2 gange på 

Møllegården om ugen. Øh, og det øh.. det vil hun 

A: Det er god motivation for hende at komme der ud? 

1: Ja, og hvad de laver, det ved jeg ikke, om de spiller noget kort eller .. noget quiz eller sådan 

noget, men det er igen – det er ikke træning. Men jeg tror aldrig, Anne, at hun kommer til at slippe 

den gangvogn hun har – og gå med en rollator, som hun gjorde i starten ikke også? Nej 

A: Øhm .. ja det har du sådan set svaret på, er der andre vigtige overordnede mål i hjemmeplejen, 

du har jo snakket om, at det er vigtigt at folk selv kan. Vil du sige, at det er noget du er 

opmærksom på i alle hjem? 

1: Suk, pause. Ja, det synes jeg, men det er jo også, det er svært for mig, med det der 

rehabilitering, ikke også? Øh .. i alle de år jeg har været her ikke også, og sådan én som B og 

komme og skulle lave rehabilitering på hende, hun er bare blevet forkælet. Det ved jeg godt. Det 

har jeg været med til at gøre. Jeg ved det godt, ikke også? Og det er en gang imellem, når jeg 

melder lidt fra, så kigger hun på mig, og hun tænker, øh hvad har hun gang i måske, ikke også. 

Men det føler jeg jo så, det er også som jeg siger, B jeg er også træt nu. 

A: Så du siger – det vil være nemmere hvis det er en ny borger? En du ikke har kendt så længe 

1: Ja, okay det tror jeg på at det vil være. Og jeg har også sagt, at jeg tror på, at hvorfor B er så 

kontrollerende med tingene, det er fordi hun sidder i den situation hun gør, hun kan jo ingenting, 

og selv rejse sig og tage bestikkket, og sådan noget, som jeg nogen gange lige kan glemme og 

lægge ind, når hun sådan lige skal have varm mad og sådan. Jeg håber og tror på, at det er derfor, 

hun er, som hun er, ikke? Så kontrollerende med nogen ting. 

A: Hvordan ved du, når det du gør er rigtigt godt? …og du behøver ikke tænke på B. Nej, generelt, 

hvornår går du ud af et hjem og tænker, YES!! 

1: Jamen det gør jeg når jeg virkelig jeg har gjort noget, jeg kan jo godt lide når de siger, tak for 

hjælpen i dag. Altså, jamen så føler jeg, jeg har gjort mit arbejde godt nok, ikke også? Øh, og .. 

A: Så når du får noget anerkendelse fra borgerne? 

1: Ikke fordi, de skal rose mig, det har slet ikke noget med det at gøre. Det er det der med, tak for 

hjælpen og det var dejligt 
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A: Ja, og ”det er dejligt det er dig der kommer igen senere”? Det hørte jeg B sige. 

1: Ja, og jeg er ikke i tvivl om det. Ikke i tvivl. Også med børnene ind i mellem.” Åh når mor har 

gæster, så har vi det bedst, når det er dig, der kommer” Så ved vi at tingene bliver gjort. Ja, og så 

er det jo igen … 

A: Har du nogen eksempler på hvor du tænkte, ah, uh .. det var ikke godt? 

1: …….  

A: Det fik jeg ikke lige løst sådan som jeg skulle? 

1: Uh Anne. 

A: Ja, det er ikke nemt. 

1: Ja, men det var forleden dag, jeg havde en rengøring nede hos BA, og så kom jeg til at kigge op 

på den der udsugning, hold da op! Det er så ikke kun mig der kommer hos BA, men den var meget 

..  men tiden var gået, og jeg kunne ikke, for jeg skulle jo videre ikke også? Da kan jeg da godt lige 

tænke, L, hvad tænker de pårørende, så er det jeg tænker, og som man hører i fjernsynet om 

hjemmeplejen og alt det der, og det kan jeg ikke lide, øh..  

A: Så det er også noget af det, at det er godt arbejde, når der ser ordentligt ud? 

1: Ja, ja. Jeg ved, at vi gør det ikke ens, for det kan jeg jo også se, når jeg kommer tilbage fra ferie 

og sådan noget, ikke også? Øh, det gør vi ikke. Nogen ser noget, og jeg ser noget andet noget. Det 

tror jeg på. 

A: Hvis der nu er noget du synes er rigtigt svært ved en opgave, er du så godt til at spørge dine 

kolleger? 

1: Ja, det synes jeg. Ja, eller spørge koordinator eller noget, ja, det synes jeg, at jeg er. 

A: Det er jo en rigtig fin ting at kunne. Så I bruge rhinanden. Hvis du nu skulle sige, sådan meget 

kort, hvad er det allervigtigste at skulle kunne i dit arbejde, hvad er det så?  

1: …. Åh det er svært. Allervigtigste. Jamen det er jo sådan set, at forstå borgeren. Øhm, når man 

kommer ind i sådan et fremmed hjem, ikke? Øhm, så øh, og forstå hvorfor de vil have gjort det 

sådan, og hvorfor det skal være sådan.  

A: Så, hvordan forstår man det? 

1: Jamen det ved jeg ikke rigtig Anne, hvordan jeg skal forklare det, øh.. Ja, det ved jeg ikke 

hvordan jeg skal.. 

A: Er det også noget med erfaring at gøre, eller er det menneskekendskab eller .. 
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1: Ja, nok noget med erfaring måske, ikke, selvom jeg ville have sagt til borgeren, at sådan, men så 

gør vi det bare som du vil have det, ikke? Og det er nok noget med noget menneskekundskab og 

erfaring alle de år jeg har været her. 

A: Så noget du siger også er vigtigt, er at indgå den der aftale med borgeren om, hvordan er det 

tingene skal være. 

1: Lige nøjagtigt. 

A: Så det er ikke kun det du foreslår, men også det borgeren mener – det er jo et samarbejde? 

1: Ja, lige nøjagtig. 

A: Så det er en væsentlig ting. Hvis du nu skulle beskrive en rigtig dygtig kollega, hvad kan hun så? 

1: … Jamen hun kan jo, sparre med mig, og forstå, hvis man nu var to hos en borgere, og vidste 

nøjagtig, det gør du og det gør jeg, det vil jeg sige er en god og dygtig kollega, at man ikke behøver 

og stå og væve og sige nej va va .. 

A: At man er enige om hvordan tingene skal gøres? 

1: Lige nøjagtigt ja.  

A: Og den enighed er sammen med borgeren eller jer imellem?  

1: Ja, der er det sgu nok kun kollega, kollega ha, ha. Ikke også? 

A: Der kan jo rimeligt hurtigt komme et trekantsdrama ud af det, ikke også? 

1: Jamen det har du jo ret i. Og det kan jeg jo også se, hvis jeg har haft nogen nye med over til B, 

sådan noget. Så siger jeg, men B vil have det sådan der ikke?  

A: Så er det borgerens behov der kommer først? 

1: Ja,  

A: Okay, øhm.. Så er du også god til, når du nu siger at en god kollega gør det I er enige om, er du 

så også selv god til det? 

1: Ja, det synes jeg. 

A: Så selv om det ikke er borgere, du ikke kommer fast hos, hvis du går med A ud til en af hendes 

borgere,  hvad så? 

1: Jamen så siger jeg jo gerne til hende, nu f.eks. hvis vi skal være 2 nede hos hende der JV til 

rengøring og inden vi går ind, så siger jeg, hvad gør du og hvad gør jeg? 



83 
 

A: Så er det hende der styrer det? 

1: Ja, det synes jeg. Fordi det jo er A der kommer der mest jo, ikke? Jeg kommer der kun en gang 

hver 3. måned.  

A: Så du er lidt ydmyg overfor hendes viden? 

1: Ja. 

A: Okay. Hvordan reagere du hvis der f.eks. øhm i dit team er nogle konflikter? 

……… 

A: Det er måske fuldstændig utænkeligt? 

1: Nej, nej. Jamen hvis det er mig, der har noget og sige, så siger jeg det til vedkommende. For det 

første går jeg og bliver sur og irriteret over, at man ikke gør tingene, jeg ved godt, at de ikke altid 

gør det, som jeg gør, og vil have det. Det har jeg fuld forståelse for, men man kan måske lytte på, 

hvad jeg har sagt. Når det så ikke bliver gjort, så kan jeg godt blive sådan lidt, men så siger jeg det 

til vedkommende selv 

A: Så du løser dem, der hvor konflikten er? 

1: Ja, det synes jeg. 

A: Hvad gør dig til en god kollega? 

1: … Uh. Jamen det synes jeg jo, at jeg er hjælpsom. At jeg øh , at man altid kan ringe til mig, og jeg 

prøver så godt som muligt og få det løst, måske gennem telefonen, eller jeg kører over, til den der 

ringer og har brug for hjælpen. Og jeg er næsten altid i godt humør. Det vil jeg betegne som en 

god kollega. Jeg er i hvert fald altid hjælpsom, det synes jeg selv. 

A: Det er jo godt. Hvad gør du for at blive dygtigere? 

1: Ja, og nu skal jeg være ærlig Anne 

A: Selvfølgelig skal du være ærlig 

1: Jeg vil sige, Anne, jeg gør ikke så meget mere. Jeg er træt, ikke også? Og jeg tænker, jeg skal lige 

have de to år her til at gå, så jeg kan gå på pension ikke også? Jeg opsøger ikke nogen kurser eller 

noget. Men jeg lytter til folk, når der er noget, og de fortæller os noget, øhh.  Såh .. 

A: Men kurser er jo ikke den eneste udvikling man kan få? 

1: Og jeg lærer jo også noget af mine kollegaer, altså. Selvfølgelig gør jeg da det, jeg lærer noget 

hver dag, ikke? Altså .. øh 
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A: Så kan du vel heller ikke sige, at du er gået i stå? 

1: Nej, men jeg opsøger i hvert fald ikke bare noget som øhh. Det gør jeg ikke, men jeg lytter. 

A: Men du deltager vel også aktivt i de faglige diskussioner I har om jeres borgere 

1: Jeg siger også, hvis jeg synes, det kunne man måske godt have gjort lidt anderledes ikke også? 

Ja, det synes jeg. 

A: Så du er ikke gået helt i stå, vel? 

1: Ha, ha.  

Interview medarbejder 2 

Informanten er ung, uddannet i september 2014, og ansat i hjemmeplejen sept. 2014 

A: Synes du du har et godt overblik over dine opgaver i løbet af en dag? 

2: Ja, det synes jeg egentlig. Jeg synes det fungerer fint, øh, på vores telefoner og du kan sådan se 

hvad du skal, ja jeg synes egentlig at der er et godt overblik. 

A: Hvordan kan du se hvad du skal hos den enkelte borger? Hvordan ved du hvad du skal? 

2: Det kan du se på telefonen, hvor du har tiden ude i venstre side og så har du i den anden side, 

det de ligesom er visiteret til. Så står der navn, adresse, så står der personlig pleje, ernæring, ja alt 

efter hvad du skal, ikk? Det synes jeg er nemt at overskue. 

A: Så, når du kommer hos en ny, er det så oplysninger nok til at vide hvad du skal? 

2: Ja, det synes jeg. Og ellers såh.., kan de fleste borgere jo snakke, såh . kan man spørge dem, så 

det gør jeg også. 

A: Hvad kunne det f.eks være du spurgte dem om? 

2: Øh, er der andet du plejer at få hjælp til? Ja, er det sådan her det plejer at foregå, nu må du sige 

hvis der er noget, for jeg er ikke vant til at komme her, så må du lige hjælpe mig lidt på vej. Det 

plejer at fungere fint. 

A: Så du er god til at inddrage borgeren i – eller høre hvad de har brug for. 

2: Ja, det tænker jeg. 

A: Og der er ikke nogen borgere der beder dig om mere end du egentlig skal? 

2: Joh, det kan de godt finde på, jeg kan jo se f.eks. de vil jo rigtig gerne have taget skraldespanden 

med ud, men det er måske også bare min fejl, for det gør jeg jo bare af mig selv, uden at blive bedt 
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om det. Der er bare sådan nogen småting, hvor jeg tænker, der går ikke noget af mig, men  ja, 

ja…Så det er der mange der godt lige vil have, at man lige tager skraldespanden med ud. O g også 

– åh kunne du ikke lige vaske de 2 tallerkner op. Hvis man har tiden til det, så gør man det. Og har 

man det ikke må man jo sige, hør, du er faktisk ikke visiteret til det, men hvis det er et behov du 

har, så må vi jo snakke om, om det er noget du skal visiteres til og have på. Eller sige hvis man ikke 

har, hvis man har et stramt program om dagen, men har man tiden, så er det ikke noget problem, 

så gør man det. 

A: Øh, synes du, altså ud fra det her dagsprogram,  har du så frihed til at planlægge dit arbejde. 

Bytte rundt eller … 

2: Ja, ja, det synes jeg egentligt. Øh, ja. Det synes jeg fungerer fint, øh.. Jeg kan se hvis jeg nu har 2 

i samme blok, hvor det ikke har nogen betydning, om jeg tager dem samtidig, i stedet for at jeg 

skal helt hen til en anden og så tilbage igen, så er det det jeg gør, og det har vi også snakket om, at 

det er okay at man gør det, når man sådan ligesom lærer sine borgere at kende, og ved at det er 

okay at jeg kommer 10 min senere der, fordi det ikke har den store betydning. Og der er nogen der 

vil have det meget fast, at man kommer præcis til tiden, så det er det man ved. Der er forskel på 

den enkelt borger ikke? Det er det jeg synes er fordelen også, når man har faste borgere for så 

kender man dem jo, og så kan man ringe til dem og sige at – er det okay jeg lige bliver 10 min 

forsinket fordi sådan og sådan. 

A: Så du synes du har god frihed til at planlægge. 

2: Ja,  

A: Hvordan håndterer du, når der sker ændringer i løbet af dagen, sådan ufordusete ændringer? 

2: …… Ja, det er jo bare det man gør, eller hvis man er i tvivl, så man jo ringe og høre, hvad går det 

lige ud på, øhh… 

A: I morges f.eks. så siger du, ja det her besøg har nok taget lidt længere end det skulle, f.eks. hvad 

gør det ved din dag? Det er jo ikke planlagt. 

2: Men hvis det er noget der fortsætter over længere tid, så må jeg jo handle på det, måske få 

visiteret noget mere tid, fordi der ikke er tid nok, men er det et enkeltstående tilfælde, så ved jeg, 

at så er der måske 5 min jeg kan hente et andet sted. Så på den måde, synes jeg egentligt det 

fungere fint. 

A: Træffer du daglig beslutninger, evt. sammen med borgerne, som rækker ud over det, der står 

på din køreliste?- og som du ved  

2: Øhh ….. 

A: – du har sagt lidt om det – gør du nogen gange nogle ting, som der ikke står du skal? 
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2: Nåh ja, ja det gør man en gang imellem. 

A: Du har faktisk nævnt det med skraldeposerne. 

2: Ja, lige præcist, så kan man lige tage en skraldepose med ud, hvis der er behov for det. Så det 

gør jeg ind imellem.  

A: Øh, så når du gør det, hvad er det så … øh, er det tidsperspektivet der gælder, jeg synes det 

lyder sådan lidt som om, hvis jeg har tid, så gør jeg det? Eller hvis jeg ikke har tid, så gør jeg det 

ikke, eller hvad? Hvad er det for nogen overvejelser du gør dig? Kan du sige lidt om det? 

2: Ja, men det, men jeg synes generelt der er tid til det, det synes jeg faktisk, det tager jo kun lige 2 

sekunder. Men jeg oplever ikke, det er sådan større ting de vil have mig til, men .. 

A: Tror du nogen gange du gør nogle ting, som dine kolleger ikke gør? 

2: …. Øh, ja, det ved jeg ikke. Jeg tænker sådan, der er flere der gør f.eks. det med skraldespanden, 

øhm .. Ellers nej, det tror jeg ikke. 

A: Nej,.. 

2: Det er jo det, at når man går for sig selv, og arbejder for sig selv, så er det jo svært at vide altid, 

hvad andre gør. 

A: Øh, ved du altid hvad målet er, nu f.eks. hos E i dag, hvad er målet med hans pleje? 

2: Ja, det tror jeg jeg ved. Hans mål, med f.eks. den opgave jeg havde i dag, det er jo hans øh,  han 

skal vaskes og han skal i tøjet, øh.. Og det er det jeg hjælper ham med, og kommer og udfører 

sammen med ham 

A: Ja 

2: Så jeg tænker jeg kender målet ud fra det, der står på min køreliste, sådan.  

A: Og det er ikke kørelistebemærkninger, men det er selv indsatsen, altså personlig pleje eller er 

det også køreliste bemærkninger. 

2: Ja det øh.. det skelner jeg ikke sådan lige imellem. Det der står sammen med personlig pleje, 

altså f.eks. hjælp til påklædning, så tænker jeg, så kan man godt se hvad målet er ikke? Hvad man 

skal komme for ikke? 

A: Er du bevidst om, at der er noget der hedder retningsgivende mål? 

2: Øh .. nej, ikke lige når du siger det sådan. 
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A: Nej, men jeg tænker på, der er nok forskel på den måde du går ind til den enkelte borger på. 

Nogen skal måske hjælpes mere end andre, og nogen skal gøre rigtigt meget selv. Hvordan skelner 

du mellem det? 

2: Øhm.. , det gør jeg ved at lære borgeren at kende, det synes jeg er super vigtigt, der finder man 

ud af sådan, hvad kan den enkelte og .. nogen dage er der måske behov for at man giver en ekstra 

hånd med, og nogle dage kan man måske forvente lidt mere af dem øhh, og som udgangspunkt er 

det jo fint, at de kan gøre mange ting selv, de bibeholder deres funktioner, funktionsevnen, øh.. så 

som udgangspunkt skal de jo det, de kan selv, men der er en grund til, at vi er visiteret til at 

komme og hjælpe dem med noget. Jeg synes det afvejer man sådan fra dag til dag og ser, øhh .. 

hvordan har borgeren det i dag. Er det lige i dag, jeg skal give en ekstra hånd med, eller .. 

A: Så du afpasser din hjælp meget efter hvad de kan, lige den dag? 

2: Ja, det synes jeg. 

A: Så, når du tager en skraldespand ud, så … Ja, nu spørger jeg, .. har du tænkt over det? 

2: Jeg tror det bare er sådan for at være flink, ja det er det nok. Ja. 

A: Kunne man forestille sig, at det kunne have en anden funktion? 

2: Ja, det kunne man godt. Der er jo flere af dem, der godt kunne gøre det selv, men de vil også 

rigtig geren have at man gør det, så tænker jeg ..  

A: Hvad er det så der gør, at du vælger at gøre det? 

2: Det er sådan bare, hja omsorgen for dem, du ved. Og jeg ved godt at jeg ikke sådan  .. . det kan 

godt nogen gange give bagslag, fordi det er nok bare, øh.. den der omsorg, som man har.  

A: Som du har . . det er der jo rigtig mange indenfor det her fag der har, der er jo en grund til at vi 

har valgt det, det må vi sige.. 

2: Jamne, det er jo det der nogen gange er svært, ikke også, at stå med hænderne sådan lidt på 

ryggen ikke? Det kan faktisk nogen gange være svært, fordi man har egentlig bare lige lyst til at 

hjælpe dem på, ikke? For de er jo bare nemmere for os, og de sidder der og bakser med det, og .. 

A: Så, nogen gange er det også fordi det er nemmere? 

2: Jo …. 

A: Nogen gange er det for at drage omsorg, og andre gange fordi det er lidt nemmere? 

2: Jo, jo, øhh.. Men ikke nemmere for mig, for det giver mig mere besvær at jeg skal gøre det, kan 

man sige, det er jo lettere for mig at lade være. Mne jeg tænker bare nogen gange, så er det lidt 
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omsorg, det tager jo mig 2 sekunder hvor det tager dem 5 minutter, så kan man godt lige komme 

til at gøre det. Mna skal lige tage sig selv i, faktisk at lade være. 

A: Så ligger den der alligevel et eller andet sted, så du ved godt, at borgeren skal så meget som 

muligt selv, men det er ikke altid det der vinder, når du træffer et valg. 

2: Lige præcist, det er rigtigt. 

A: Fint nok, øh.. Nej jeg har faktisk glemt at spørge dig om, træffer du nogen gange nogle 

beslutninger, der får en betydning for dine kolleger?  

2: …. 

A: Altså nogle valg ude i nogle borgerhjem, har du tænkt over at, .. nu kunne vi tage det der med 

skralde poserne igen, altså .. tænker du, at det jkan have indflydelse, på den næste der kommer? 

2: … ikke sådan lige umiddelbart, når jeg gør det, men selvfølgelig kan det da have indflydelse, for 

hvis der så kommer en der ikke gør det, så kan borgeren jo godt sådan lige sige, at sådan er det 

ikke når H kommer her, for H er simpelthen så sød, .. så det skal man jo passe på med, faktisk. Det 

er småting, men jeg ved godt, at man skal hele tiden tænke over det .. 

A: Så det er der. Men det er ikke helt så bevidst? 

2: Nej, øh .. nej. 

A: Er der andre sådan overordnede målsætninger vi har som du tænker, vi har i hjemmeplejen, 

som er styrende for dit arbejde, som…  som har betydning når du går ude hos borgerne? 

2: Øhm ..  Hvad tænker du . Ja, der er jo selvfølgelig kvalitetsstandarderne, som du skal holde dig 

under, hvis det er overordnet på den måde du mener. 

A: Jeg kan høre du har noget . . den opgave der står på din køreliste f.eks. det er jo det du skal 

ikke? 

2: Ja, lige præcist, ja. 

A: Så er du lidt inde på det der med, at borgeren skal kunne så meget som muligt selv, det kunne 

jo også være et mål. Jeg tænkte bare.. er der andre ting som .. 

2: Øh.. 

A: Det er ikke fordi jeg leder efter noget bestemt. 

2: Nej, ikke sådan lige hvad jeg kan komme i tanke om … 

A: Nej. Øhm, hvordan ved du når du gør noget der er rigtigt godt? Ude hos en borger? 
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2: Det er når borgeren tilkendegiver det, og man har en god følelse med det selv også. Ja, det 

synes jeg, at det kan man bare mærke. At man har gjort det godt. Og det synes jeg egentlig er den 

følelse jeg går hjem med hver dag, at her har jeg sgu gjort mit arbejde godt, såh ..Jeg har hjulpet 

nogen, der ikke selv kunne. Det der med, at jeg elsker mit arbejde, fordi den kan jeg gå hjem hver 

dag, såh.. 

A: Så hvis du nu, f.eks. det her besøg her i morges, var der noget der fik dig til at føle, yes, det her 

er bare godt? 

2: Ja, det er jo rosen fra borgeren, hvad skal man sig . skal hun ikke have en lønforhøjelse? Det er 

jo tegn på anerkendelse, og hvad kan man sige, Øv holder du nu ferie, så er det en dårlig besked , 

det er jo du ved, der skal man sådan også lige passe på, for man skal jo heller ikke gå hen og gøre 

dem sådan at .. du ved.. Men nu kender jeg jo borgeren, så jeg ved hvad man kan sige.. og hvad 

man ikke kan sige. Der er nogen man taler til på en speciel måde, der er nogen hvor tonen er lidt 

mere grov snak, og sådan ..  

A: Så du indretter dit sprog, sådan lidt efter hvorborgeren er? 

2: Helt sikkert det gør jeg. 

A: Har du nogen oplevelser hvor du tænker, ah .. det var altså ikke ret godt det her? 

2: … .. suk .. jo, mne der er en borger, som er sådan lidt kompleks, øh .. Det kan godt være rigtig 

svært, han er meget grov i sin måde at tale på, og han går meget op i den tid han har, og ikke så 

meget i det han egentlig er visiteret til. Og så ved jeg egentlig ikke hvor han har fået det med tiden 

at vide. Men så har man gjort det, man har gjort, og det har måske taget et kvarter, og så øh.. siger 

man farvel og tak, og så bliver han meget vred, og så beder han éen om at skride ad helvede til og 

sådan, du ved, det kan godt sådan være lidt svært, hvordan man lige skal tackle det, ikke? 

A: Hvad gør du så, når du er ude for sådan noget? 

2: Så siger jeg til hm, at han skal snakke ordentligt, fordi at øh .. Det har jeg krav på. For hvis han vil 

have den hjælp, som jeg kan tilbyde ham, så må han i det mindste snakke ordentligt til mig, og 

øhh. Ellers bliver jeg nødt til at gå. Og så her oppe (på kontoret) kender de også godt den borger, 

og så de ved godt.. 

A: Så du er ikke den eneste der har det sådan? 

2: Nej, og han har også ringet og klaget over at man har været der, eller man har været der for 

kort tid eller sådan noget, og der kan man godt sådan lige. . man er forberedt på, og så igen, så har 

jeg det, det er egentlig okay, og det er fordi jeg tænker – de kender ham også og ved .. han kimer 

dem ned og de ved hvordan han kan være. Men det er lidt svært ikke, når man står i det, og han 

taler rigtigt grimt til én. 
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A: Det kan jeg godt forstå, men altså I snakker om det her oppe. 

2: Ja, det gør vi. Vi tager det op på vores møder og får det vendt og sådan. Ja, man vender det med 

sine kollegaer hvis det har fyldt så meget, ja. 

A: Super godt. Det er godt at have nogle muligheder. Ja, er du så, det var lige præcist det næste 

spørgsmål, hvis der er noget der er svært, hvad gør du så – og så taler du med dine kolleger om 

det, og det gør du så? 

2: Ja, det gør jeg ja. 

A: Hvad er det vigtigste at kunne i dit arbejde? 

2: Øhm .. De ter et af de stpre spørgsmål, altså, ja .. jeg synes jo det vigtigst at kunne er .. det er at 

være medmenneskelig, og have hjertet på det rette sted og  .. så tænker jeg, så kan du komme 

rigtig langt, så tænker jeg, så kan du lære mange ting, men så tænker jeg, at hvis du har det andet 

med dig, så det, det .. 

A: Så går det aldrig helt galt?  

2: Nej faktisk ikke. 

A: Når du siger, det der med at være medmenneskelig, øh .. Hvad indebærer det så? 

2: Jamen altså, at du har empati. Altså at du kan sætte dig lidt i borgerens sted, uden og føle 

sympati . .altså det skal man undgå, man kan godt selv blive påvirket af det, men men .. jamen, ja, 

det tænker jeg, du kommer rigtig langt med. Naturlig omsorg. 

A: Hvis du nu skulle beskrive en rigtig dygtig kollega, hvad skulle så være hendes karakteristika? 

2: … uhm .. det er jo lidt svært, for vi går jo ikke så meget sammen. 

A: Så hvordan ved du om dine kollegaer er dygtige? 

2: Uhm .. ja, så havde jeg vel også hørt det fra borgeren hvis .. tænker jeg øhm.. jo, der er jo nogen 

hvor vi går, f.eks. 2 sammen, øhm.. Jamne det kan man jo se og høre, når de er sammen med 

borgeren, og man kan jo se eller mærke efter, hvordan er samarebdjet her, og  .. kører det 

fungerer det. 

A: Øh . .Hvordan vurderer du din egen indsats i forhold til det du skal? 

2: Den vurdere jeg som god, altså jeg gør, det jeg skal, og måske nogen gange mere til .. fnis. Ja, 

men jeg synes jeg yder en god indsats, og jeg har det godt, når jeg går hjem. Har en god 

fornemmelse i maven, og, som jeg sage før, jeg ved, jeg har gjort mit arbejde godt. 

A: Hvordan reagerer du, hvis der er konflikter i jeres team? 
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2: .. det synes jeg egentlig ikke jeg oplever ret meget, eller sådan ..ikke eksisterende fordi, og jeg 

ved ikke om det er fordi man arbejder sådan som man gør, jeg synes ikke jeg oplever det der 

fnidder fnadder, som der kan være på nogen arbejdspladser, hvor man går og .. altså jeg synes, at 

her har man hver sine borgere, det er dem man værner om, og så her op til frokost, eller om 

morgenen, så hygger vi os og snakker sammen, og vender nogen borgere, eller snakker om noget 

helt andet. 

A: Men det kunne jo også være en faglig uenighed, det kunne det jo såda set godt være .. hvad gør 

I så? 

2: .. uhm, så snakker vi om det tænker jeg. Eller vender det med nogle andre kollegaer. Jeg har 

f.eks. lige vendt en ting med Ulla(koordinator), omkring en anden kollega, hvad jeg lige gjorde der, 

og sådan .. få råd til, hvad jeg så skal gøre. Så jeg tænker jeg sådan vender det . .og går tilbage til 

personen og siger: Jeg kan godt høre at du siger du gør sådan, men kunne vi gøre sådan her i 

stedet for? 

A: Så det er vigtigt at blive enige eller ..  

2: Ja, ja . .det synes jeg, og så alligevel, så er der jo hver vores måde at gøre tingene på, mne vi skal 

jo opnå det samme mål kan man sige, ikke? Men vi gør det forskelligt, men det er mere det, altså 

hvis målet ikke er det samme, så bliver vi uenige, eller hvis vi ser målet på en forskellig måde, .. 

A: Der ikke så godt, fordi ……. 

2: Ja , så er det jo ikke til gavn for borgeren, tænker jeg. Så er det man kan gå hen og blive uenige, 

ja. 

A: I kan også sådan, blive spillet ud mod hinanden? ..Du var lidt inde på det der, hvis du tænkte dig 

om, hvis du tog skraldespanden ud, og andre ikke gjorde det .. 

2: Ja, lige præcis, den er jo heller ikke så god kan man sige.. 

A: Ja, det kunne vel godt være sådan en uenighed, ikke? 

2: Ja, hvad er det rigtige at gøre. Skal man lade være, eller er det okay at gøre det eller .. 

A: Hvad gør dig til en god kollega? 

2: Uhm .. jeg synes jeg er åben og jeg er hjælpsom, og jeg sørger for at kontakte mine kollegaer, 

hvis jeg har noget tid til overs, du ved. Og det synes jeg egentlig går rigtig meget begge veje her, 

jeg synes man er god tilat ringe rundt til hinandne, nå men jeg er lige færdig lidt før, har du brug 

for min hjælp… øh.. 

A: Så, det der med at hjælpe hinanden? Det er vigtigt? 
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2: Ja, det synes jeg.  

A: Og du er også god til at hjælpe de andre  - det kan jeg høre du siger, ja. Du er også godt til at 

sige til, hvis du oplever der er noget der ikke fungerer? Du siger du er åben og .. hvis du nu oplever 

noget, der ikke er i orden, hvad gør du så? 

2: Så synes jeg også jeg handler på det. Så snakker jeg med pågældende person, eller .. Gitte 

(leder) eller Ulla(koordinator).. alt afhængig af hvad det drejer sig om.  

A:; Hvad gør du for at blive dygtigere? 

2: Øh, reflekterer over dagen, og ens arbejde, og sådan .. og spørger mine kollegaer til råds, ja, 

assistenterne bl.a. hvis der er noget man ikke selv kan løse, og man ved at det er en kompetence 

som de har. Bruger sine kollegaer og deres ressourcer tænker jeg. 

A: Hvem drøfter du dettte med, det har du jo sådan sagt, du bruger dine kolleger, hvad med 

teammøder .. foregår der også noget . .rent faglig snak der? 

2: Ja, det synes jeg. Det er jo forskellige borgere vi taler om, forskellige problematikker, ja. Så jeg 

synes egentlig vi kommer godt rundt, og sådan.  

A: Så der er ikke noget at klage på heller? 

2: Nej det synes jeg ikke. 

Interview medarbejder 3 rengøring 

A: Har du, med de arbejdsredskaber du har, et godt overblik over dine arbejdsopgaver? 

3: Ja det synes jeg. På telefonen står jo mange af de oplysninger .. hvad vi gør inde hos borgerne. 

Det er egentlig rart, at man kan se, at det faktisk passer det man gør ikke? 

A: Hvordan ved du hvad du skal lave hos den enkelte borger? 

3: Jeg går ind og kigger på telefonen, og nogen af dem kan man så huske øh .. og så kan man altid 

lige gå ind i den, og så tjekker man lige telefonen om der er noget man har glemt, ikke? 

A: Og hvor er det du går ind der. Din køreliste 

3: Ja, jeg går ind på kørelisten, der står mange bemærkninger. Jeg har fået meget ind på mine 

..altså bemærkninger om hvad der skal gøres ikke? 

A: Så hvordan ved du hvad du skal, og hvad du ikke skal her hos K? 

3: ….. altså det er jo sådan en normal rengøring. Man kan jo sådan .. jeg tørrer ikke støv af, for det 

mener vi han selv godt kan gøre ikke? Og det er jo sådan de faste. Jeg snakkede faktisk med G den 
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anden dag, og sagde det var længe siden jeg var der, og så sagde jeg også.. og så siger hun ”du ved 

godt at han selv tørrer støv af, ikke også?” griner ..  

A: Nåh, så der er også sådan lidt mundtlig overlevering? 

3: Ja, vi var på arbejde hele week-enden, såh .. snakker man nogen gange om det. 

A: Når du siger, at du har de fleste oplysninger fra kørelisten, men så nævner du også, at du får 

nogen fra dine kolleger også? 

3: Jamen vi snakker jo også sammen, nogen gange om morgenen og nogen gange i frokost pausen 

også.  

A: Så der får man nogle oplysninger også. Synes du, du har sådan frihed til at planlægge dit eget 

arbejde? 

3: …. Mja, til en vis grænse, mmm. Selvfølgelig fordi der er jo også nogle af borgerne, de skal jo 

være færdige, fordi de skal i dagcenter eller sådan noget. De skal jo heller ikke tages alt for sent 

vel? Så det synes jeg.. og badet det må så godt komme lidt op ad formiddagen, ikke også? 

A: Men har du frihed til sådan at rokere, altså bytter du nogen gange rundt på noget. 

3: Jamen det kan jeg godt. Hvis de bor i nærheden, så tænker jeg, jamen hende tager jeg, for 

måske kunne det være, at hun kunne finde på at gå en tur, så er det jo ikke så godt. Så tænker jeg 

lige, at hende skal jeg tage før de andre, så hun ikke smutter .. griner. Fordi der er jo også nogen 

gange man er nødt til at lave om på listerne, fordi så er der ikke lige taget hensyn til at de skal 

afsted, så det bliver man nødt til. Men det skal man jo kende dem for at vide ikke? 

A: Hvad gør du, når der sker ændringer, for der er vel også ændringer i løbet af din dag nu? Som du 

ikke selv har bestemt. 

3: Jamen vi skal udsøge en gang imellem, så er der nogen andre man skal hen og hjælpe i stedet 

for, man kan godt få noget ekstra på, og så er der måske en der har taget noget af min, så får de jo 

bare en anden hjælp, ikke altså. 

A: Hvordan .. 

3: Det er jo heller ikke dem alle sammen der lige ved jeg kommer selvfølgelig, fordi .. formiddags 

besøgene kan godt være lidt forskellige. På et tidspunkt var de meget forskellige. Det er gudskelov 

blevet ændret til  ha, ha .. at det ikke er så forskelligt mere, for vi har jo kørt meget rundt med 

forskellige borgere. Det er sådan lidt mere fast nu, og det er jo også rart for de ældre, ikke? 

A: Men når der sker ændringer, såh .. kan der ske ændringer der gør, at du selv skal flytte rundt på 

noget så? Altså hvis du nu lige pludselig blev kaldt ud til et fald… 
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3: åh, ja .. så er der nok noget der bliver aflyst. 

A: Altid? 

3: Ja. Gudskelov er det sjældent, det der med fald. 

A: Jamen det er jo dejligt, ja heldigvis. Jamen kunne du så godt forestille dig at, du skulle bruge 

noget mindre tid på nogen andre opgaver? Kan det være sådan? 

3: Nu er det jo sjældent det der med fald synes jeg. 

A: Ja, ja .. så der sker ikke sådan uforudsete ting? Akutte ændringer? 

3: Altså sidst, var der en der satte sig på gulvet for mig. Det var så en weekend. Så skulle jeg jo 

vente på, at den der ELKEN kom jo (redskab til at få folk op). Så hun sad jo nede på gulvet, så satte 

jeg mig ved siden af hende og snakkede med hende. 

A: Nå, det var da meget hyggeligt. 

3: Ja, hi hi . Jeg kunne se, at hun ikke kunne lide at sidde der nede alene, og så tænkte jeg jo, 

jamen så sætter jeg mig ned ved siden af hende, og snakker med hende. 

A: Nåh, det var meget fint 

3: Men det var så en week-end ikke?  

A: Øh.. træffer du dagligt beslutninger, evt. sammen med borgerne, som rækker ud over det, der 

står på din kørelist at du skal? 

3: Nej jeg synes man går meget efter kørelisten ikke også? For der sådan set hvad de har behov for 

ikke? 

A: Hvordan er de oplysninger på kørelisten, hvor kommer de fra? 

3: Jamen, det er jo sådan set os, der siger at de gerne skulle ind…..Hvis jeg nu en gang imellem har 

lidt tid, ikke også? Så har jeg en dame, hun kan en gang imellem godt have brug for lidt 

trappetræning en gang imellem. Så går vi sådan op og ned ad trappen. Hun bor jo sådan … ja, jeg 

ved ikke om der er første eller 2. sal. Så får hun lige lidt træning. Så bliver hun så glad ikke? 

A: Så får hun rørt sig lidt? Ja, det lyder da som en god ide. 

3: Det må man vel godt ikke? HI, hi .. 

A: Jeg synes det lyder som en god ide, men det skal jeg jo ikke bedømme, øh… Det er rigtig fint. Det 

er faktisk et eksempel på at, du gør noget, der går ud over det der står. 
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3: Ja, og det er jo det der gør det lidt godt en gang imellem at gå på arbejde. Åh, nu er der lige lidt 

tid, så kan vi lige gøre sådan .. ha, ha.. men andre gange kan der jo så være smadder travlt, såh ..  

A:Ja, så kan man ikke nå de der ekstra ting. Øh.., gør du nogen gange noget som, øh .. nu lige det 

her eksempel med hende, hvor du går på trapper f.eks.  Hvad er det for nogen overvejelser du gør 

dig, at du lige vælger at gøre DET? 

3: Jeg har faktiske været ved at tage hende med ud, men det tør jeg ikke så meget mere, fordi at 

hun .. der er sket noget med hende . Hun har været oppe på Kildegården. Vi skal ikke længere væk, 

end vi kan komme hjem igen vel? Og det er jo ikke hele tiden man gør det vel? Det er jo når der er 

de der 10 min ikke? Og så tænker jeg, hun er smadder god til trapper, hun har godt af det, og så 

bliver hun så glad, når hun har fået den tur, ikke? Man gør noget godt, og de bliver glade. Bare 

sådan en lille tur på nogen trapper, altså .. hi hi. 

A: Jamen det er jo dejligt. Kan du øh.. forestille dig, at du gør det, om det kan have nogen 

indflydelse på dine kollegers arbejde? Har hun så en forventning om, at de også gør det eller ..? 

3: Det ved jeg ikke. Nu er hun også lidt hukommelsessvækket, så det er jo ikke sikkert hun tænker 

over det. Det ved jeg ikke. 

A: Så det har du ikke tænkt over? 

3: Nej. Jeg tror nok, vi nogen gange har snakket om det, men det er så et stykke tid siden jeg har 

sagt det måske. 

A: Hvad har du sagt? 

3: Jeg tror ikke andet end, jeg har sagt det oppe på kontoret, at det er noget, der gør hende glad. 

Det er nogen gange lige, når du har de der ekstra minutter til at gøre et eller andet ikke? 

A: Ja. Øhm .. Lige ham her K i dag; hvad er målet med at du kommer der? 

3: Det er jo målet, at han skal have et pænt hjem, han kan nok ikke selv støvsuge, vel? Vil jeg gå ud 

fra, siden han er blevet visiteret til det. 

A: Og hvorfor kan han ikke selv støvsuge? 

3: ….. ja, nu ved jeg det ikke. Jeg kommer jo ikke så tit hos ham. Nu har han jo lige været på 

hospitalet, det er jo ikke det, men ..  

A: Hvad var han på hospitalet med? 

3: Ja, øh han var vist øh … Vil du se det på telefonen? 

A: Nej, nej. Det kunne godt være det havde noget at gøre med indlæggelsen? Det ved jeg jo ikke 

noget om. Du ved formentlig mere. 
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3: Nej, men jeg så bare umiddelbart, at han havde været på hospitalet. Jeg tror, han var faldet, han 

havde også sådan et mærke … lidt blå oppe i panden. 

A: Så du går ud fra, at grunden til at du gør rent der, det er fordi, han ikke selv kan? 

3: Ja, det må vi jo gå ud fra, ikke? Nogen gange kan man da godt tænke – hvorfor er de visiteret 

egentlig? 

A: Og når du tænker det, hvad gør du så? 

3: …. Ikke noget, ikke rigtig sådan. Men man kan jo også sige, han er også højt oppe i årene, og så 

kan han måske noget andet i stedet for, ikke? Såh .. 

A: Men du kan godt undre dig lidt en gang imellem? Spørger du nogensinde borgeren? 

3: ..Altså nogen gange kan man godt sådan undre sig lidt, for hvad er begrundelsen for at de får 

det, når de får det fra visitationen. For det er jo ikke så nemt at bare få rengøring nu. Men det kan 

jo også ligge flere år tilbage, ikke?  

A: Det kan jeg se, at det gør i det her tilfælde. Det ligger 5 år tilbage. 

3: 5 år? Jeg ved ikke engang hvor gammel han er, han er et sted i 80’erne tror jeg….. 

A: Nå, men du tænker, at når visitationen har visiteret det, så er der jo nok en grund til det. 

3: Ja 

A: Øh .. kender du det, der hedder det retningsgivende mål? 

3: …….. 

A: Altså er der forskel på, hvis du nu har en rengøring hos én borger og hos en anden borger, er der 

så forskel på hvor meget de selv skal, og hvor meget du skal? Eller er det det samme hos alle 

borgere stort set? 

3: Ja, det er lidt forskelligt, jeg har .. en dame, hun har i hvert fald også tørret meget støv af selv, 

og så nogen gange, så sætter jeg hende lidt i gang ikke også? For hun husker heller ikke så godt.  

A: Hvad er det der gør, at du ikke sætter K i gang? 

3: …. Det er fordi jeg kommer der ikke så tit, så jeg kender ham ikke så godt. Jeg vil regne med, at 

vi tørrer ikke støv af, så det formoder jeg, at han selv gør på et eller andet tidspunkt. Fordi jeg 

snakkede med G her forleden, det var her i weekender, og så siger hun .. ”Du skal jo ikke tørre støv 

af” Nej, det gør jeg heller ikke. Det kan han selv. 
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A: Tænker du, at der er andre, nu snakker vi lidt om det der med at, de skal noget selv. Er der andre 

sådan nogen mål, som vi skal styre efter inden for hjemmeplejen? 

3: … 

A: Er der noget der er enormt vigtigt? 

3: Ja, at de bliver holdt i gang, jo, ikke?  

A: Ja, hvad gør du for at holde dem i gang? 

3: Jeg synes også mange af dem, de gør meget selv, ikke? Det synes jeg faktisk ikke? Så er der også 

nogen, så snakker vi om at, med gåture og sådan nogen ting. Der er også nogen der går. 

A: Ja, du har jo hende du også går med – lidt på trapper med. 

3: Ja, det er rigtigt. Jeg ville ikke tage hende ud og gå en tur, nej, det tror jeg ikke jeg ville turde 

gøre. 

A: Fordi? 

3: Nej, hun skal have sin rollator i nærheden af hende. Hun er dygtig til at gå på trapper, men hun 

siger hele tiden til mig.. jeg siger, du skal altså passe på, du må ikke falde, siger jeg så, det må du 

ikke hi, hi.. men hun er også meget forsigtig, og tager ved dørhåndtaget, dørkarme. Der er altså 

nogen, der er rigtig gode til at passe på, fordi de skal ikke falde, det er godt. 

A: Hvordan ved du, når du har gjort noget der er rigtig godt, ude hos en borger. 

3: Det kan man jo se på dem. Ja, jeg har jo f.eks. det er hende med trapperne også. Hun kommer 

ud i køkkenet, så vasker jeg op, og hun tørrer af, og så snakker vi i mellemtiden, ikke? Hun er så 

glad for at sidde der, så sidder hun på sin stol og tørrer af. 

A: Så hvordan kan du se, hun er glad? 

3: Jamen, det kan man jo se, når hun smiler. Og når jeg kommer ind af døren, så er det sådan 

her..(stort smil og åbne arme). ”Åh, hvor er du, jeg er glad for at se dig” .. griner. 

A: Så det er der, du virkelig kan mærke, det her, det er godt. 

3: Ja 

A: Er der andre måder du kan.. får du anden anerkendelse? Det er jo sådan borgerne vi snakker 

om. Er der anden anerkendelse, kunne det også være kollegaer eller…? 

3: .. .. nu er vi jo ikke så tit sammen ude hos borgerne, kun når vi er to, det er kun et sted hvor vi 

skal være to 
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A: I holder ikke teammøder og sådan noget? 

3: Jo, jo. Det er mere hvis der er problemer med borgerne ikke? Hvis der er et eller andet der skal 

frem, ikke? 

A: Og det kan ikke være sådan noget mere at man har fundet på et eller andet nyt med en borger? 

Du fortalte lidt, at du havde, at du også havde fortalt dine kolleger, at du gik med hende her. 

3: Der er jo mange, der gør sådan noget andet noget .. eller. Et eller andet. 

A: Ja, øh . .hvis det nu er at du har en oplevelse af, at du har gjort noget… ah – det var ikke ret 

godt. Kan du komme i tanke om et tilfælde? Og hvordan ved du så…  

3: Jamen jeg kan sige at, kan du huske sidste vinter, da vi havde rigtigt travlt, og der var skåret 

rigtig meget hos borgerne? 

A: Ja 

3: Det var ikke særligt sjovt. Øh, når man næsten ikke havde tid til det man skulle. Man skulle bare 

løbe stærkt ikke? Det var rigtigt dårligt synes jeg. Da vi så fik, de fik jo så noget mere tid, den tid de 

havde brug for, så var det godt igen. Jeg synes, det var hårdt. 

A: Sådan inde i dig selv, eller for borgerne? 

3: Jamen, det var ikke altid de var helt tilfredse, når du gik vel? Man havde jo egentlig gjort det 

man skulle, men man .. 

A: Hvis det nu havde været hos K her i dag. Hvordan havde det så været? 

3: Det jeg tænker mere på her, det var den personlig pleje, ikke også. Det var mere den personlige 

pleje. Det hele var for hurtigt, og der synes jeg, at der var næsten ikke tid. Fordi nogen havde jo 

kun lige et kvarter, og der skulle også være køretid. Man kunne lige komme ind ad døren og ud 

igen. Og gudskelov er det jo ændret, men det ved jeg da ikke, om vi kommer ind i igen på et 

tidspunkt? 

A: Det håber vi ikke 

3: Det var hårdt. Jeg kan ikke engang huske.. 

A: Når du siger det var hårdt . .vil det sige det var fysisk hårdt, eller mere mentalt inde i dit hoved? 

3: Det er også fordi man synes, man var for hurtig, og man gjorde det ikke godt nok. Man skulle 

gøre det allermest nødvendige ikke? 

A: Og hvad sagde du til borgerene? 
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3: … det kan jeg ikke engang huske. Hi, hi.. Det er virkelig mærkeligt. Men det var ikke sjovt. 

A: Øhm ..  

3: Det er også mere det personlige jeg tænker på ikke. Det er ikke sådan lige rengøringerne vel? 

A: Fordi? 

3: Det var mere den personlige pleje og alt det der, at man skulle lave mad til dem, ikke? Der skal 

jo være tid til at vaske hænder, når du kommer ind og skal smøre mad, ikke? 

A: Så hvorfor er det ikke så meget rengøringerne? 

3: Nu kan jeg ikke engang huske, jamen de blev jo ikke .. blev de skåret ned eller hvad? Ja, så har 

jeg nok løbet lidt hurtigere. 

A: Ja, det har du nok. Hvis der nu er et eller andet du har svært ved, er du så god til at spørge dine 

kolleger? 

3: .. Jah, jeg synes da vi spørger hinanden. Det kan også være borgermæssigt, hvis der er et eller 

andet, man ikke sådan lige har.. Altså det blev jo også.. jeg kom her fra Egegården, og så kom jeg 

ud til nord, og var i et område der tidligere var Egegården – vi havde jo så faktisk et område, som 

jeg kørte rundt i, men nu hører det til Egegården igen, det er det der…. Der kørte jeg jo meget 

rundt. Så flyttede vi til Bagsværd, så kom jeg ud til det her område ikke? Ja. Hvis man nu skulle 

lære nogen veje at kende, som man ikke kendte – er du klar hvor mange veje, der er i den her 

kommune? 

A: Ja, der er mange. Jamen, når du siger, du er god til at spørge, kunne du så godt finde på sådan 

lige at ringe nogen op hvis, der er noget du er i tvivl om? 

3: … jamen der synes jeg at telefonen er meget god. Der kan man finde det meste man har brug 

for. 

A: Og det er så i kørelistebemærkninger? 

3: Ja, vi har rigtigt mange gode bemærkninger, sådan. Og det er rigtig godt, for så er der ikke noget 

man glemmer. 

A: Hvis du nu skulle fortælle – hvad er det allervigtigste at kunne i dit arbejde? 

3: …………….. Jeg synes det allervigtigste er .. omsorg.  

A: Hvad er omsorg? 

3: Det er meget forskelligt. Hi, hi.  
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A: Prøv at sige noget mere om det. 

3: Jamen omsorg er det vi bruger meget hele tiden ikke?  

A: Hvad betyder det for dig? 

3: Det … jamen, man interesserer sig for sit arbejde ikke? .. er det omsorg, så bliver de glade.. øh.. 

vi giver dem jo mere eller mindre omsorg, på forskellige måder, ikke? Det er svært at sige. 

A: Og de her forskellige måder, hvad er de afhængige af? 

3: Hvad de har behov for, ikke?  

A: Og hvem vurderer det? Det gør du selv? 

3: Ja, jeg har også en dame, hun bliver sådan lidt ked af det en gang imellem, hun kan så godt lide, 

hvis jeg lige tager hende, og giver hende et kram. Det er jo også noget omsorg ikke 

A: Så det er sådan noget du fornemmer? 

3: Ja.  

A: Hvis du nu skulle beskrive en dygtig kollega. Hvad er så de vigtigste ting, hun skal kunne? 

3: ………. Det er også noget med omsorg og lyttende og …. Øh, vi kan jo ikke kende alle borgerne 

lige godt, og der er jo mange af de der borgere, man altid fortæller af sig selv, hvad de lige skal 

have gjort….. men jeg synes kun, jeg har gode kollegaer. Jeg synes, vi har det rigtig hyggeligt. 

A: Ja? 

3: I gamle dage, der var der nogen gange, nogen andre ting. Der var nogen, der godt kunne finde 

på at være sådan efter nogen kollegaer og sådan. Det er der ikke mere, og det er rigtigt dejligt. 

A: Jamen, det er da dejligt, at I har det godt sammen. Øhm.. er du selv en god kollega? 

3: Ja, det synes jeg da. Men kan jo aldrig blive helt for god. Man sætter nok flere krav til sig selv 

end til andre, ikke? 

A: Så er du nok også en god kollega, tror du ikke det? 

3: Jeg prøver da at være hjælpsom, og sådan noget. Og når man er to et sted, og man har et godt 

samarbejde omkring en borger, det er rigtigt rart. 

A: Så det der med at hjælpe hinanden, det er også en ting, der er vigtig? 

3: Ja 



101 
 

A: Øhm .. hvordan vurderer du dit arbejde – altså det du udfører i forhold til det det er meningen 

du skal udføre? 

3: …. Suk, den er svær. Jeg går efter min køreliste, det er jo det, der er meningen, jeg skal lave 

ikke? 

A: Så kørelisten bestemmer, og den går du efter? 

3: Ja, sådan set 

A: Så synes du så, at du… så gør du vel det, du skal, eller hvad? 

3: Ja, ha, ha.. det gør jeg. Hvis det er faste, så ved jeg da, hvad man skal og sådan noget, og der er 

også lige brug for lidt snak ikke, det har de jo? Og så er der nogen af dem der, nu fik jeg jo I, hende 

skal jeg helst kramme lidt, for at det skal gå, ikke? Ha, ha.. 

A: Det er jo fint nok. Øhm.. hvordan reagerer du hvis der er konflikter i dit team? 

3: …..det synes jeg ikke jeg oplever sådan.. 

A: Du sagde lidt om det selv før. Der var en gang nogen der var .. 

3: Det ligger flere år tilbage.. 

A: Men hvad gjorde du så den gang? Er det noget du går ind i, eller holder du dig væk? 

3: Jeg tror det ikke. Det var altså meget sværere den gang, jeg tror man er blevet meget dygtigere 

til, at der ikke skal være sådan noget fnidder fnadder ikke? Som kvinder desværre har en tendens 

til, ikke? 

A: Det tror du ikke mænd gør? 

3: ha, ha .. det kan da godt være.  

A: Sådan noget fnidder fnadder? 

3: Jeg synes ikke det er sådan mere. 

A: Jamen det er jo skønt. 

3: Når vi møder hinanden, så er man bare glade for at se hinanden. Så følges vi måske lidt på 

cyklen og sådan hvis man skal i samme retning. Og så sludrer man bare lidt og sådan.  

A: Så det er godt? 

3: Ja. 

A: Øhm.. så hvad gør dig til en god kollega 
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3: Hjælpsom og lyttende og ……… så god kollega er jeg vel heller ikke. Jeg er vel ikke bedre end de 

andre vel? 

A: Det ved jeg ikke noget om. 

3: Griner.. nej. 

A: Men når I har det så godt med hinanden – så lyder det som om, I er mange gode kollegaer? 

3: Jamen det synes jeg også, vi er. Vi griner sammen og har det sjovt. Vi snakker selvfølgelig også 

sammen om de forskellige borgere og spørger, hvis der er nogen man ikke kender så meget, ikke? 

A: Du sagde også noget med at hjælpe hinanden. 

3: Ja 

A: Er du god til at hjælpe de andre, og er de gode til at hjælpe dig? 

3: Altså, hvis man har lidt tid, så plejer man at ringe til de andre, og hører om de har brug for noget 

hjælp. Det er sjældent . .men altså, det kører stille og roligt, det gør det i øjeblikket. Hvis der så er 

en der har travlt, fordi der sker et eller andet, så kan det jo være man skal hjælpe. 

A: Okay. Hvad gør du for at blive dygtigere til dit arbejde? 

3: Dygtigere.. så man førhen været på kurser ind imellem. Men der er lidt langt mellem kurserne i 

dag. Er der ikke det? 

A: Det ved jeg ikke 

3: Jeg har da været på forskellige kurser. Jeg har også været, hvad hedder det.. voldsvejleder 

engang, tror jeg det hedder. Men det droppede jeg så, fordi .. så jeg gad ikke rigtig mere efter et 

stykke tid. Og alt det der papir arbejde, jeg er ikke så god til sådan noget papir arbejde der. 

A: Det er du ikke så glad for? 

3: Det er der jo så selvfølgelig her i hjemmeplejen, mere end der var førhen. Nu har vi i det 

mindste ikke kørelisterne så meget mere. Bortset lige fra i week-enden.. Men jeg havde også 

prøvet det sådan nogen år, og så tænkte jeg . .nu er der en anden, der skal have lov, og så overtog 

S, og hun er rigtig glad for det, såh… man behøver ikke at have det samme i mange år vel? 

A: Nej slet ikke, men jeg tænker, at ud over kurser kunne der vel være andre ting, der gør en 

dygtigere? Søger du viden nogen gange? 

3: .. Ja, man har jo nogen gange gået ind og kigget forskellige ting – pege på telefonen. 
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A: Ja. Men jeg tænker jo – I har jo også jeres teammøder? Men det tænker du måske ikke på som 

udvikling? 

3: Jo, men man snakker jo også i daglig dagen.  

A: Men du tænker ikke at du der får nogen nye ting at vide? 

3: Så kan man jo gå ind på nettet og kigge, hvis der er noget man er interesseret i, ikke? 

A: Gør du det? 

3: Ja, nogen gange. Det kan jeg godt finde på. 

A: Jeg tænker også, sparring med kolleger? 

3: Men det er mange gange borgere vi snakker om. 

A: Men det kan man vel også blive klogere af? 

3: Ja, ja – det er jo rart at høre om de andre borgere ikke? 

A: Man hører vel også en gang imellem om nogen sygdomme, og hvad man skal holde øje med 

osv.? Tænker jeg? Men det tænker du ikke sådan lige… 

3: Den der Altzheimer, den hører man sørme om mange gange, nu i dag. 

A: Dem er der efterhånden mange af. Men hvis det nu var, du havde et eller andet område, hvor du 

tænkte, nej, det her ved jeg simpelthen ikke nok om, hvad ville du så gøre? 

3: Jamen, så kan man jo søge noget viden om det. Man kan jo finde mange ting på nettet. 

A: Ja, det er rigtigt. Så det kan du godt, så det bruger du nogen gange? 

3: Ja 

A: Jamen, super, så tror jeg vi har været hele vejen rundt. 

 

Interview medarbejder 4 rengøring 

A: Oplever du, at du har et godt overblik over dine arbejdsopgaver i løbet af en dag. 

4: Ja, det synes jeg. 

A: Og hvordan har du det? 
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4: Jamen, øh Det har jeg på den måde, at jeg godt kan finde på at lave om på mine ruter, hvis det 

passer bedre end i, og jeg ved at borgerne gerne vil have hjælp før, i forhold til hvad der står, så 

kan jeg godt finde på at gøre det, og så bare melde oppe på kontoret, at jeg har gjort det. Så, 

deeeet .. har jeg ikke fået brok over endnu. 

A: Nej? 

4: Det synes jeg er rart, at jeg kan få lov til det, ikke? 

A: Hvordan ved du, lige præcis hvad du skal lave hos den enkelte borger? 

4: Det gør jeg.. som regel kan jeg gå ind og kigge på min arbejdsplan, men hos mine faste borgere, 

så ved jeg jo hvad det er jeg skal, og øh men ellers går jeg altid ind og, prøver at kigge på min 

arbejdsplan. Jeg er ikke så god til at kigge på handleplanerne, men ellers spørger jeg borgerne, 

hvad de gerne vil have hjælp til at få lavet, ik? 

A: Okay. Så hvad er det ved din arbejdsplan, er det overskriften .. ? 

4: Jeg kigger lige igennem det meste der står ved borgeren, der står det meste faktisk. Ellers så ,  

jeg kan også godt finde på at ringe til en kollega og sige, jeg står hos den og den borger, hvis det er 

en jeg slet ikke kender, så kan jeg godt finde på og gøre det den vej rundt, ik? 

A: Så, nu har du egentlig besvaret næste spørgsmål, har du frihed til at planlægge dit eget 

arbejde? 

4: Ja, det synes jeg 

A: Du bytter lidt rundt på noget, og hvad tænker du mere, prøv at sige noget mere om hvad du 

gør? 

4: Jamen, øh.. så kan jeg også godt finde på at bytte rundt på nogen af de der opgaver, der er oppe 

hos borgerne. Hvis jeg kan se, nu trænger der til og øh.. blive lavet nogen af de ting, der måske 

først står på i morgen. Så kan jeg godt finde på at gøre det om tirsdagen i stedet for om onsdagen, 

hvis det er nødvendigt. Jeg kommer hos de borgere jeg har fast, og jeg ved jeg har om onsdagen, 

og jeg ved jeg har fri, så bestiller jeg hans varer i forvejen, for så er jeg sikker på at han får det 

rigtige. 

A: Så der ikke er en af dine kolleger der skal gøre det. 

4: Nej, så er der ingen grund til at sætte dem i forlegenhed, for han kan heller ikke selv sige hvad 

han gerne vil have, såh ..  

A: Hvordan håndterer du det, når der er ændringer du ikke selv laver? 

4: Det kommer an på, hvis jeg har en dårlig dag, så kan jeg godt blive sur over det 
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A: Hvad er en dårlig dag? 

4: Ja, hvis jeg sådan lige glemmer at stoppe op, og tænke over hvad det er jeg går og laver. Så kan 

jeg godt sige, nej, skal jeg nu have det her lort? Men øh.. jeg lader det aldrig gå ud over borgeren, 

jeg øh.. så kan jeg godt være 5 min mere om at komme der ned, for sådan lige at ryste det af mig, 

for jeg synes ikke det skal gå ud over dem. Så det kan jeg godt finde på. 

A: Men når du siger en dårlig dag – det er sådan når du ikke lige er får kigget på hvad det var du 

skulle, eller hvad? 

4: Nej, det er hvis jeg selv har en dårlig dag, hvis jeg er startet dårligt ud. Ikke? Jeg prøver på at 

komme godt afsted, for ellers får jeg en dårlig dag. Så på den måde. Sørge for at komme godt 

afsted om dagen, så det ikke ødelægger det hele, ik? Og så kan jeg jo, hvis jeg får en borger, som 

jeg ikke er helt vild glad for, så kan jeg godt tænke, ahh, hvorfor lige mig? Jeg går ikke videre med 

det, for det er jo en opgave der skal løses. 

A: Træffer du dagligt beslutninger, måske endda sammen med borgeren, som går ud over det der 

står på din arbejdsplan, eller køreliste? 

4: Ikke dagligt, nej. 

A: Du har lige nævnt et par eksempler her. 

4: Men ikke dagligt, synes jeg ikke. Men øh.. det kan godt hos nogle borgere. Hvis jeg ved, jeg 

kommer der næste gang, kan jeg godt planlægge nogen ting, hvis det ikke har været gjort længe 

ikke? Men så prøver jeg også at få borgeren til, fordi, ellers står de næste der kommer jo i 

forlegenhed. Og også hvis jeg laver noget hos en borger, der ikke står på kørelisten, siger jeg også, 

at jeg gør det, fordi jeg har tid, men du skal ikke forvente at en anden kollega gør det samme.  

A: Så du er øh .. mit næste spørgsmål er nemlig, hvilke nogen overvejelser gør du dig? Så noget af 

det du overvejer er, har det indflydelse på andre? 

4: Ja, og det er også noget af det, vi har snakket meget om i teamet, og nogen gør det fordi de 

gerne vil gøre det, og nogen gør det fordi det er nødvendigt, og bare vi ikke siger, at alle skal gøre 

det næste gang. Det synes jeg er noget af det vi snakker meget om, om vi kan tillade os at gøre 

det, ik? 

A: Så det er du meget opmærksom på. Øh .. hende vi var hos i dag, hvad vil du sige at målet var 

med den indsats i dag? 

4: Jamen målet var jo egentlig at gøre hende glad. Og det synes jeg, jeg gjorde, fordi for hende var 

det jo rigtig, rigtig vigtigt at få tørret støv af, fordi det får hun åbenbart ikke hver gang. Jeg var så 

inde og se kort på kørelisten om der stod noget, men det stod der ikke noget om. Men fordi der 

var en time, så valgte jeg faktisk at gøre det. Jeg ved ikke om det var en overskridelse, det er jeg 
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faktisk ikke klar over. Det betyder faktiske rigtigt meget for hende, når hun siger at det er noget 

hun har brug for, såh .. Det var faktisk mit mål i dag, jeg formåede alle de andre ting plus at få 

tørret støv af. Jeg synes, hun gav udtryk for, at det var rigtigt vigtigt for hende. 

A: Så hvad var det i hendes situation der gjorde, at hun ikke selv kunne gøre det? 

4:Det tænkte jeg faktisk lidt over, for jeg tror sagtens man kunne involvere hende mere i det, og 

jeg tror også, at hun ville blive mere glad, for at få stillet nogle opgaver, for hun havde faktisk lidt 

ondt af sig selv, lidt ynkelig, uden at være sådan overynkelig, som man nogen gange kan opleve. Så 

jeg tror faktisk godt, man kan få noget godt ud af hende, og derfor havde jeg det også lidt 

ærgerligt med den borger, vi skulle have haft, for hun har nemlig selv været involveret i at tørre 

støv af. Og hun går faktisk og hygger sig med at tørre støv af, mens vi går og snakker sammen og 

sådan noget, og det tror jeg også man kunne have gjort lidt mere med hende her, for støvsugeren 

kører, og så flytter hun sig fra rum til rum og så skal man stå og råbe, måske fordi hun ikke kan 

høre, så der er lidt kommunikation med hende der oppe synes jeg, ik? Så det var lidt ærgerligt, 

altså hvis jeg havde hende fast, så tror jeg godt jeg kunne bede hende om at være med i opgaven.  

A: Og hvorfor er der forskel på om man har hende fast og ikke har hende fast? 

4: Åh det er jo det der lidt med, at hende her, der har hende fast, at man overskrider hendes 

grænser. Fordi vi igen er forskellige. Jeg ved jo ikke, hvordan den faste er, hvordan hun tackler det 

øh .. også fordi jeg har det sådan lidt, jeg er nok den bestemmende type, som går ind og siger 

”men jeg synes du skal være med” og så kommer der hende den pebersøde ”nej det behøver du 

ikke og sådan nogen ting” så for nogen er det også nemmere ikke at have borgeren med, men jeg 

synes bare også at det er rigtig vigtigt fordi at, jeg har jo en anden borger, hvor jeg kan se hvor 

meget det har rykket. Hun startede med i august måned at ligge i sengen, i dag er hun oppe at gå 

ved hjælp af træning. Jeg tror ogs,å hun vil få lidt mere livskvalitet, hvis hun fik nogle flere opgaver 

at gå i gang med. Fordi nu sidder hun der, og har lidt ondt af sig selv. Det er i hvert fald mit indtryk 

af det. 

A: Men du handler ikke på det, fordi det ikke er ”din borger”? 

4: Ja, der er jeg nok konfliktsky. Enormt konfliktsky, for jeg magter ikke det der med, hvorfor 

blander du dig nu i min borger, der er jeg konfliktsky. 

A: Så der er sådan lidt med din og min? 

4: Ja. Det er der. Hvis jeg nu havde hende her et par gange fast, så tror jeg godt jeg kunne finde på 

det, men den anden der er jeg sådan lidt.. der har været meget fnidder fnadder i gruppen ,mens 

jeg har været sygemeldt, og jeg ønsker ikke deltage i det. Så er det nemmere at holde lav profil, 

ikke? 

A: Så det handler lidt om gruppen? 
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4: Ja. 

A: Det kommer vi tilbage til, men kender du det retningsgivende mål for den her borger? 

4: Nej, det gør jeg ikke 

A: Nej. Tænker du, når du går ud og udfører dit arbejde, at der er nogle overordnede retningslinjer 

eller overordnede mål vi arbejder med generelt i hjemmeplejen, som er vigtig for dit arbejde. 

4: Ja, og jeg ved også godt jeg overskrider de grænser en gang imellem. 

A: Hvad handler det om? 

4: Det handler jo lidt om, at jeg jo gør nogen ting, som man egentlig ikke skal gøre, men fordi jeg 

kan se, der er behov for det i hjemmet. Det kan være sådan noget som og tørre spejl af, eller gå 

ind og skifte en pære eller…. det kan jeg godt finde på at gøre, selv om det ikke står der øhm .. og 

så har jeg det sådan lidt at… jeg ser på borgerens hjem, som lidt mit eget hjem. Men jeg vil så sige, 

at jeg kunne så ikke pudse vinduer ovre hos borgeren, så der er jo nogen grænser. Havde det 

været for 5 år siden, havde jeg jo nok gjort det, men der er nogen ting jeg ved at.. det ved jeg godt 

at jeg ikke må, men jeg gør det alligevel, fordi at både betyder noget for borgeren, men det 

betyder også, at jeg kan gå fra hjemmet med god samvittighed. 

A: Ja, så det betyder også noget for dig selv. 

4: Ja, fordi, så får borgerne en god oplevelse, og det synes jeg er vigtigt. Og så bliver de glade, og 

så bliver jeg endnu mere glad, og klarer det endnu bedre. Men igen, så bliver der også sagt, ”du 

skal ikke forvente, at der bliver lavet, det samme af mine kollegaer. 

A: Det sørger du for at sige? 

4: Altid, ja. 

A: Nu er du selv lidt inde på det, men hvordan ved du, når du gør noget der er rigtigt godt? 

4: Jamen, det ved jeg heller ikke før borgeren siger farvel og tak, tak for hjælpen. Er taknemmelig 

for at man har gjort det, eller siger – nej hvor det sødt af dig, at du har gjort det. Så ved jeg, at så 

er det tegn på, at man har gjort noget godt, ikke? Og det er vigtigt for mig, at gå ud med et godt 

budskab, og er vigtigt for mig, at borgeren er glad for det jeg laver. Også lidt .. jeg kan jo også 

komme ud til en borger, hvor kemien ikke passer. Det kan også ske, men jeg vælger at gøre mit 

job, og så lade som ingenting, og som regel slutter det med, at der bliver sagt tak for hjælpen, og 

du har gjort et godt stykke arbejde. Det er vi vigtigt for mig. Så kan det godt være vi ikke har 

kemien, men sådan er det. 

A: Men du har gjort et godt stykke arbejde, og borgeren anerkender det. Øh.. hvad nu hvis.. 

hvordan ved du, når du har gjort noget, som ikke er ret godt? 
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4: Ja, det sker nok. Ja, jeg er jo ikke bedre end andre, så selvfølgelig sker det. Øhm .. hvis jeg laver 

noget, som ikke er så heldigt, kan jeg godt finde på at snakke med mine kolleger om det. Jeg kan 

også godt finde på at ringe til min koordinator, hvis det skal være og sige : ”Jeg har gjort sådan og 

sådan, det er nok ikke det smarteste, men jeg har gjort det” Jeg kan ikke lave skaden om. Og jeg 

anerkender at jeg har lavet en fejl, det gør jeg. 

A: Det er det der med at stå ved det? 

4: Ja. Det betyder meget for mig, at tage ansvar for det jeg laver, også når jeg laver noget lort. Det 

kan jeg sagtens. 

A: Så har du også svaret på hvad du gør, hvis du gør noget der ikke er sådan heeelt.. 

4: Ja, ikke så heldigt vel? 

A: Hvis der nu er noget, du har rigtig svært ved at lave, er det så noget du er god til at tale med 

dine kollegaer om, eller hvor går du hen? 

4: Jeg er i hvert fald blevet bedre til det. Jeg kan også godt finde på at gå til min koordinator. Jeg er 

også blevet bedre til at gå til min leder, hvis det fylder rigtig meget, øh .. Og det er nok kommet af 

… efter jeg har været syg. At det er vigtigt for mig, for jeg kan mærke, at hvis der har været et eller 

andet, så sætter det sig lige til mavesår igen. Det har jeg ikke lyst til. Det kan jeg hverken byde min 

familie eller mig, og heller ikke arbejdet, så derfor så vælger jeg, at hvis der er et eller andet der 

fylder, at gå videre med det med det samme.  Eller indenfor overskuelig fremtid, så handlingen i 

hvert fald stadig er forholdsvis ny, ikke? havde bl.a. et eksempel i fredags, hvor det klingede 

fuldstændig af med en borger og en kollega, og det valgte jeg at ringe til L(koor) at sige, at ved du 

hvad det her .. borgeren er rigtig, rigtig ked af det, jeg føler mig om kastebold, og det har jeg ikke 

lyst til, og det synes jeg, jeg er blevet bedre til. Jeg er ikke stadigvæk, skidegod, men jeg er blevet 

lidt bedre. 

A: Hvad er det allervigtigste at kunne i dit arbejde? 

4: … der er jo flere ting, der er både at gå ud og møde den glade borger, den sure borger og sine 

kollegaer, og så gå ud og vise, at man anerkender borgeren, der hvor de er, både negativt, og godt, 

og så prøve at vise, at man kan rent faktisk godt flytte sig, fra der hvor man står i fht. hvad man 

havde forventet, men også i fht. jeg går ud og laver et godt stykke arbejde. Så der er mange ting 

der spiller ind, såh ..  

A: Det er noget med at ”se” borgeren? 

4: Ja, noget med at se og møde dem, hvor de er. Øh, men også ikke at hænge fast i hvor de er, at 

man godt kan rykke sig. Der kommer den der rehab. rigtig meget ind over, det synes jeg er rigtig 

godt. Folk siger, ”ah, det kan man ikke”, og synes det er smadder irriterende og øh .. ”hvorfor skal 

jeg, jeg er 90, og nu skal jeg ikke mere” , så hvorfor læne sig tilbage?. Jeg prøver på at overbevise 
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de borgere jeg har, at det er rigtig godt at man er blevet gammel, og det skal man være glad for, 

men kan man nu bare en lille smule mere, så kan det jo også godt give lidt mere livskvalitet. Og det 

prøver jeg at banke ind i hovedet på dem. 

A: På den gode måde? 

4: Ja, selvfølgelig, det prøver jeg. Jeg prøver at komme ud med et godt budskab, taler aldrig dårligt 

ude hos en borger, synes jeg selv i hvert fald. Taler heller aldrig dårligt, hvis jeg har en stresset dag, 

jeg fortæller kun gode ting, fordi hvis jeg fortæller negative ting, så forfølger det mig, sådan er det, 

jeg vil gerne have det bedste ud af det, ikke? Så prøver at rykke dem på den positive måde. 

A: Super. Øh, hvad vil du sige er karakteristisk for en rigtig dygtig kollega, hvad er det så for nogen 

egenskaber hun har? 

4: Jamen, der skal jo både være empati, men de skal også være udfordrende, på den måde at de .. 

og der skal være forståelse. 

A: Prøv at sige lidt mere om det der med udfordrende? 

4: Jamen, de må egentlig gerne udfordre mine grænser arbejdsmæssigt, hvis de mener, at der er 

noget de er i tvivl om, jeg godt kan klare. Jamen , så skub da lidt til mig og så prøve og.. det synes 

jeg er ok, når det bare bliver gjort på den rigtige måde, ikke? Men æh.. jamen så det der med, at 

man anerkender, at man godt kan være forskellig. Det synes jeg faktisk er en meget vigtig del øh .. 

fordi vi er så forskellige alle sammen, og der skal man huske at lytte til .. nogen er god til det ene 

og nogen er gode til det andet, så… 

A: Er det noget I bruger meget det der med, at den ene er god til det ene og den anden det andet? 

4: Øh .. jeg synes man er blevet bedre til at bruge det, men jeg tror også det er svært, fordi jeg tror 

øh .. sådan oplever jeg i hvert fald gruppen, at man er bange for at sige hvad man er god til, ..for 

nu praler man måske lige. Altså det er lidt det jeg fornemmer, men jeg er jo kun lige i kontakt med 

dem om onsdagen, for der bliver meget hurtigt højt der nede, så der kan jeg godt fornemme, at 

der ikke altid.. at der er noget kemi der ikke altid passer. Men det der med, at man anerkender og 

accepterer hinanden, det synes jeg er meget vigtigt. Og jeg synes, nu ved jeg ikke hvad der er sket, 

mens jeg har været væk, jeg har kun hørt rygter, og det kan jeg ikke bruge til noget, men det virker 

som om, at stemningen er blevet en lille smule bedre, og det håber jeg også,at det er rigtigt, det 

jeg fornemmer. 

A: Så, lever du selv op til dine karakteristika du har på en god kollega. Udfordrer du også andre? 

4: Jeg udfordrer mine elever. G har været min elev før, øh . jeg synes, jeg har gjort et godt stykke 

arbejde. Og hun bruger mig stadig som vejleder, som hun kalder mig, så hun ringer stadig og siger, 

”men jeg kan ikke”, jo du kan godt, ellers må du ringe og bede mig om hjælp, så skal jeg nok 
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hjælpe. Så det synes jeg, jeg gør, men jeg udfordrer nok ikke mine andre kollegaer, det gør jeg nok 

ikke. Fordi de har været her længe, så jeg er stadig væk ny i faget. 

A: Så, når man er gammel, så har man nogen andre rettigheder 

4: Ja, der er sådan lidt hierarki stadigvæk, og jeg indordner mig bare, det er det nemmeste for jeg 

er konfliktsky, ikke? Så..  men jeg synes det virker som om, jeg har nogen fantastiske kollegaer, så 

..det må jeg så sige. De er også lydhøre, hvis man kommer og siger, der er altså nogen ting her – 

kunne man ikke sådan lige gøre det anderledes. Så er de lydhøre, men hvis de siger nej – så bakker 

jeg altså, så sådan er det. 

A: Øhm ja, hvordan vurderer du din egen indsats, du taler om, hvad du synes er vigtigt og sådan, 

men hvordan vurdere din egen indsats i fht. det overordnede mål? 

4: Jeg synes jeg er rimelig god, fordi jeg øh .. jeg synes godt, jeg kan se, hvad der skal gøres hos 

nogen, og nogen gange overskrider jeg også borgerens grænser, øh men jeg fortæller dem altså 

hvis jeg gør det. Vi kommer bl.a. hos en som .. hvor der trænger gevaldigt til at blive gjort rent. Jeg 

tager aldrig nogen ting, uden at sige det til dem, altså tage noget skidt ud og sådan, jeg ville aldrig 

bare tage det uden at sige, prøv og hør, jeg tager det her med. Det har jeg da kolleger der bare har 

gjort ”Nej, det fortæller vi ikke, altså” Der synes jeg det er vigtigt at øh…. 

A: Der er noget etik? 

4: Ja, det synes jeg der er. Vi er stadig kun hjælpere. Jeg mener, vi har jo ikke kompetence til at 

rydde et hjem. Så kan vi jo synes det er rodet og forfærdeligt at komme ind i, men hvis borgeren 

ikke selv synes det, så man jo tage det sådan lidt gelinde ikke? Der synes jeg har rimelig godt styr 

på, hvad jeg kan tillade mig, og hvad jeg ikke kan tillade mig. Men også fordi jeg involverer 

borgerne i hvad jeg gør, altid. 

A: Så hvis de siger ”nej, det må du ikke fjerne”? 

4: Så gør jeg det ikke. Og jeg kan jo prøve at argumentere for det, det gør jeg også en gang eller to, 

hvis der så stadigvæk bliver sagt, nej. Så må jeg lade det ligge. 

A: Hmm inden vi gik ind hos den her borger, på vej op ad trappen, da sagde du til mig, jamen jeg er 

nok ikke altid så god til.. jeg kommer nogen gange til at gøre nogen ting for borgeren, som jeg ikke 

burde gøre. Prøv lige at sige noget mere om det? 

4: Jamen, det er jo sådan noget med, øh . nu stod der jo ikke på listen at hun skulle have tørret 

støv af, så hvis hun nu ikke er visiteret til at tørre støv af, så har jeg faktisk gjort noget, hun ikke 

skulle have hjælp til. Jeg kan også komme ud til en som .. hvor der ikke står noget om, at de skal 

have skiftet sengetøj, så kan jeg godt finde på at gøre det alligevel. Men hvis jeg kommer hos en, 

hvor det sker gentagne gang, så vil jeg nok også ringe op til koordinator og sige, hør lige her, der 
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nede skifter vi altså sengetøj, det står ikke på kørelisten, øh .. og så vil jeg nok, nogen gange få en 

over næsen, ”Jamen det er jo fordi de selv kan”.  

A: Og hvad så? 

4: Jamen så må jeg jo bide den i mig og sige, jeg gør det så ikke. Eller osse så vil jeg sige… 

A: Er det svært at finde meningen med det eller..? 

4: Jamen det kan jeg jo godt, det går jo lidt op i kroner og ører, det er det det handler om, hvor jeg 

nogen gange kan synes, ah det er … men så igen, hvis man tænker sådan, hvor meget skal de selv 

kunne, hvor meget skal de selv gøre, så giver det jo mening med, at man ikke skal skifte sengetøj, 

at man ikke skal tørre støv af hos dem, altså så er der jo netop en forklaring ud af vejen … 

selvfølgelig skal man ikke gøre det, for det holder dem jo i gang. 

A: Så der er nogen borgere hvor du er rigtig god til det, og så er der nogen hvor du ikke er. Hvad 

gør forskellen? 

4: …. Hi, hi .. nogen gange så er det fordi jeg ikke kender borgeren, så øh .. og så kan det også godt 

være noget med den der måde de siger noget på, så føler jeg mig nogen gange fanget, fordi så har 

jeg lige lidt svært ved at sige nej til .. fordi er fru Jensen der står og sige, ih hvor er det også synd 

for mig, og hvor ærgrer jeg mig bagefter, for hun kunne jo egentlig godt have gjort det, og det kan 

jeg godt ærgre mig lidt over, at jeg bliver fanget på den måde, der er jeg nok sådan der er jeg sgu 

for naiv, det vil jeg gerne anerkende. 

A: Så hvad er det der driver dig i det tror du? 

4: Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror lidt det er situationen det kommer an på, hvordan og 

hvornår det opstår ikke? Men i hvert fald de sidste gange, hvis det er hos nogen borgere jeg ikke 

kender, så bliver jeg taget med bukserne nede, helt sikkert. Der er jeg alt for blødsøden. Jeg har da 

også en anden borger men hun kan både gå til træning, og gå og lægge rosiner hele vejen langs 

kanten, men hende kunne jeg ikke drømme om at gøre noget ekstra for, for hun lægger de rosiner 

for at tjekke os. Jeg har det sådan lidt, ”hvorfor gør du det”? Der bliver jeg måske sådan lidt, så vil 

jeg ikke gøre noget ekstra for hende, men det er jo egentlig forkert, for hun har måske lige så 

meget brug for den hjælp som alle andre.  

A: Hvordan reagerer du, når der er konflikter i teamet? 

4: Jeg magter ikke det der konflikt. Der bliver jeg nødt til at sige, der er for mange kvinder 

sammen. 

A: Nå, har det nu noget med kvinder at gøre? 
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4: Nej men jeg synes bare, at kvinder de er for gode til at lave sladder. Det synes jeg lidt, det er 

sådan lidt, så skal der lige bagtales lidt der og så der. Så jeg er sådan lidt, men jeg siger, det kender 

jeg ikke noget til, eller også så trækker jeg mig fra det, jeg er begyndt at gå videre med det, hvis jeg 

hører noget. Det fylder for meget, og det skaber for meget dynamik på den negative måde, og det 

kan jeg psykisk ikke holde til, så er det mig der går hen og bliver syg. Det har jeg ikke lyst til. Jeg har 

haft rigelig sygdom, så jeg trækker mig. 

A: Hvad gør dig til en god kollega? 

4: Ved at jeg er hjælpsom, synes jeg. Jeg ringer altid til kollegaerne, hvis jeg har brug for hjælp, 

både hvis jeg har brug for hjælp, men også hvis jeg har ledig tid. Og stiller mig til rådighed på den 

måde, at jeg kan godt gå ind og tage en ekstra vagt, hvis der er en der har brug for at holde fri. I 

forhold til, at hvis der er noget der ikke kan lade sig gøre, hvis der mangler folk, det er vi jo nogen 

gange i den situation. Hvis jeg selv har fri, kan jeg godt finde på at sige, at jeg kan godt tage den, 

for at vedkommende kan holde fri. Så det synes jeg stiller mig til en god kollega. 

A: Hvad gør du for at blive dygtigere til dit arbejde? 

4: Jeg prøver på at bede om at få nogen kurser, eller også beder jeg om hjælp til at se på hvad jeg 

kan gøre, for at gøre tingene bedre, så  

A: Der er både noget du kan hente her … 

4: Ja, og noget udefra, det synes jeg kombinere begge dele – og så spørge nogen af de erfarne 

kollegaer. Jeg har kun 10 år på bagen, der er nogen der har mere, man kan jo stadig lære noget af 

øh.. også nogle forskellige situationer, altså f.ks. hvis man skal skifte en borger der er halvsidig 

lammet – ”hvad gør du” og hvad ville være mest forsvarligt her og sådan nogen ting. Så, der synes 

jeg stadig godt man kan hente hjælp hos sine kollegaer. Det kan også godt være dem der er 

nyuddannet, fordi de lærer måske noget andet på skolen. Så jeg synes sådan set det er vigtigt at 

man drager alle ind i det også. 

 

Bilag 10 Oversigter over visiteret/disponeret  

 

Plejeborger 1 

Retningsgivende mål er fastholdende 
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Plejeborger 2 

Retningsgivende mål er fastholdende 
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Rengøring 1 

Retningsgivende mål er fastholdende 
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Rengøring 2 

Retningsgivende mål er fastholdende 

 

 
 

Bilag 11 Koordinatorinterviews 

 

Interview x 

A: Jeg vil bede dig beskrive hvad du gør, når du får en bestilling fra visitationen? 

Hvis jeg ikke umiddelbart kender navnet, går jeg ind og ser, hvad der står i journalen, om det er en vi har 

været inde omkring før, og om der er sket en forværring i borgerens tilstand, og det så er derfor vi får en 

visitation. Og så kigger jeg på geografien i det, og hvem vil passe i det område. 

A: Hvad hæfter du dig ved i en bestilling? 

Hvor tung plejen er. Det er det primære først. Altså hvor meget skal man vide om tung pleje for at komme 

der ud, eller er det bare sådan noget medicinudlevering og tilsyn, ikk? 

A: Er der forskel på hvordan du håndterer rene rengøringer og pleje, eller lidt mere komplekse borgere. 

Ja, altså når jeg får en bestilling; hvis det er en rengøringsborger, så kan jeg godt printe den ud. Og hvis jeg 

har travlt den dag, ringer jeg næste dag, eller dagen efter. 

A: Hvad er det du printer ud? 

Jeg printer bestillingen, og så har jeg sådan et sted, der hedder Rs hukommelse, og hvor jeg kan gå tilbage 

og se hvad det er jeg skal følge op på, og så ringer jeg til borgeren og spørger om de går i dagcenter eller 
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noget, så jeg ved hvilken dag de kan få hjælp. Og hvis det er en personlig pleje, skal den jo ind med det 

samme. Er den kommet om eftermiddagen, efter jeg er gået hjem, så må jeg jo håndtere det om morgenen, 

så kan det være en som, æh, jeg må tage med ind til bordet og spørge, hvem kan hjælpe med den her nye 

borger, eller hvis der er mulighed for det, sætte den ind, det kommer igen an på hvor tung den er. 

A: Nu har du så sendt 2 eksempler, dem har jeg ikke nået at kigge i, men hvis du nu skulle sige, ud over at de 

får ydelsen, jeg tænker hvordan foregår det, i fht. det du orienterer dig i, og så viderelevering til 

medarbejderen? 

Altså den ene er forholdsvis ny, men med forøget hjælp. Og hjælpen er kompleks fordi hun drikker. Og 

falder og kommer til skade, og hjemmet er snavset med afføring og alting, og hun kan ikke selv se hun har 

et alkohol problem. Så hun har haft svært ved at modtage hjælpen, og hun har ligget på gulvet flere gange, 

og inden vi fik Bekey, kunne vi ikke åbne døren, og da kan jeg godt, selvom jeg får en bestilling på x antal 

tid, gå ind og give noget mere. Fordi det er der, den hjælper der kommer der, skal have mulighed for at 

skabe et orden i kaos, og ligesom her har vi det rene tøj, og her gør vi dit, og her gør vi dat. Og hun kan 

ringe efter en assistent, for i begyndelsen var der meget brug for hjælp. 

A: Så det ene du gør at skabe rum og tid, hvad siger du til medarbejderen, hvad videregiver du? 

Vi mødes jo om morgenen, så hvis det starter op dagen efter, så i det her, nu var hun jo lidt kendt af os, så 

det var en hjælper der kendte hende i forvejen. Og ellers er det en jeg føler er gearet til at kunne løse den 

opgave, ikk? 

A: Hvordan føler du det? 

Nå, men man ved jo sådan lidt hvor at den enkelte medarbejders force er. Så hvis det er en der er rigtig god 

til demente, er det jo ikke sikkert hun er rigtig god til tung pleje. Så er det ikke hende jeg sender i første 

omgang til tung pleje, fordi at der skal man jo sådan føle sig lidt frem, hvordan det her er bedst ikk? Så det 

forsøger jeg på. 

A: Hvis det nu er en rengøringsborger, hvad gør du så? 

Der er det geografien primært der bestemmer det. Fordi jeg føler at det er en opgave, jeg må forvente at 

medarbejderen kan løse. Og ellers er det ikke mit problem. Altså de medarbejdere vi har er jo uddannet, og 

et led i den uddannelse er rengøringsopgaven og jeg er med til ansættelsessamtaler, men medarbejderens 

kvalifikationer, er jo ikke inden for mit ansvarsområde. Så hvis rengøringen bliver udført utilfredsstillende, 

gentagne gange af den samme hjælper, selvfølgelig kan jeg godt sige, at der kommet en opringning fra den 

og den, men ellers må det være ledelsen der sikrer sig at, at arbejdet bliver udført. 

A: Så er det geografien der planlægges efter. Er der andre ting der tæller med? 

Ikke hvis det er ren rengøring. Så kan der være noget allergi og noget, der er nogen der ikke kan tåle kat 

osv. Men ellers nej. For det er ikke hensigtsmæssigt at der er en der kører i ét område og så skal have 

køretid på 20 min for at tage en rengøring et andet sted. 

A: Og hvad får de at vide, fordi det er jo ikke alle rengøringer der er ens. Hvad er det der er retningsgivende 

for hvad det er de skal? 

Altså det er jo bestillingen fra visitationen. Og det som er allervigtigst. 
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A: Får de den 

Nej den får de ikke, men hvis der er noget der afviger fra det gængse, så får de besked, sådan noget som de 

tunge rengøringer, med sanitet. For sådan noget som ekstra rengøring af køleskab, det ved de jo ligger i 

rengøringsopgaven, så skriver jeg det. Hvis det er linnedskift og støvaftørring, som jo er de små afvigelser 

der kan være, så skriver jeg det som køreliste bemærkning. 

A: Hvad er en helt standardrengøring? 

Det er de primære rum, opholdsstue, soveværelse gang, badeværelse og køkken. 

A: Og det er primært gulv? 

Ja, støvsugning og gulvvask. Og på badeværelset sanitet selvfølgelig, ikke? Det er klart. 

A: Og så er der også noget med aftørring? 

Der er også noget med aftørring, men det er faktisk sjældent, når det er en borger, der kun har behov for 

rengøring hver 14. dag. Fordi så går de og gør de daglige gøremål selv. 

A: og det går man bare ud fra, at det gør de? 

Nej, Det går jeg ud fra at man skønner, når man kommer der ude som hjælper, og ser om der er andre ting. 

Og det oplever vi jo også på vores tilbagemeldinger – ja, hun er lidt sølle hende der, at der skal man nok 

holde lidt øje.  

A: Jeg tænker jo, at hvordan bliver borgeren inddraget i det her? 

Det mener jeg jo, de er blevet ved hjælp af visitationen. De har jo aftalt hvilken hjælp de skal have med 

visitator. Det ligger ikke inden for mit ansvarsområde, andet end at melde tilbage hvis jeg synes hjælpen 

ikke er tilstrækkelig eller det kan også være for meget… det er sjældent men det sker også. 

A: Er du bevidst om, at der er noget der hedder retningsgivende mål fra visitationen? 

Pause.. ja, ja.  

A: Siger det dig noget? 

Nej, jeg tænker mere på øh, vores ydelseskatalog og sådan noget, hvis det ligger inden for det, så ved jeg 

det godt. Griner 

A: Men øh, det står altid i bestillingen. 

Jamen så læser jeg det jo, ellers også har jo ikke bidt mærke i overskriften. 

A: Man kan sige, hvis man nu skal problematisere det, for det kan godt være, hvis jeg siger lidt mere, at du 

så kan huske det 

Ja hensigten med at de får hjælpen, hvad er det at vi forventer af dem, og hvad borgeren kan forvente af 

os, ikk? Og hvad de skal hjælpe med. 
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A: Ja og der er noget der hedder udredningsmål, udviklingsmål, fastholdende mål og lindrende/støttende. 

Og som regel får vi de fastholdende og de lindrende/støttende. Og der skal vi jo skelne mellem hvad det er 

for noget hjælp vi giver mellem, de to. Det er ikke noget du hæfter dig ved? 

Jeg hæfter mig ved det, øh sådan indirekte ved at, vi har jo hjælp der bliver visiteret midlertidigt og der ved 

jeg jo, at man måske har en forventning om at man kan få borgeren op på niveau til selv at kunne udføre 

det. Og skriver vi jo, når vi disponerer hjælpen, hvornår stopdatoen er – og ind imellem minder vi folk om, 

at det betyder ikke, at vi hjælper folk fuldt ud, ind til den dato, og så farvel, så ses vi ikke mere, men at man 

går ind og skønner undervejs. Og så har vi jo heldigvis i vores system, at vi kan sende en reminder om, at 

hjælpen er ved at udløbe, så kan vi jo skrive det som kørelistebemærkninger. Der er … 

A: Jamen det er jo nok i det udviklende mål det ligger. Så har vi nogen der hedder fastholdende, hvor det 

drejer sig om at fastholde borgernes aktivitetsniveau, det de kan. Hvor opmærksomme er medarbejderne på 

det? 

Jo, det føler jeg da, at de er. De skriver vi jo også, hvis det fremgår af det, ikk?  Det skriver vi også, borgeren 

kan selv deltage i rengøringen. 

A: Så medarbejderen skal ikke selv ud og lave nogle aftaler med borgeren? 

Nej. 

A: Det er jo ellers meningen.  

Ja, men det gør de faktisk ikke. Altså, når de har dem fast, så kan de godt lave aftaler med dem ikk? Men 

ellers ikke, nej. 

A: Det bliver jo spændende at se, jeg vil så kigge på de to borgere du har sendt til mig. Næste trin er at jeg 

vælger en af dem ud, så jeg har 3 borgere i alt, og så vil jeg prøve at køre med en fast medarbejder ud, og 

se, hvad gør de så. 

Jeg må så sige, at den ene reng. Borger jeg har valgt, er på vej over til en privat leverandør. Jeg vidste jo 

ikke hvad det her var for noget hun har ytret ønske om at skifte leverandør, fordi vores medarbejdere ikke 

må bære støvsugeren op på 1. sal……….. 

A: men det vil sige, at for dig, når du disponerer rengøringsydelser, så er det primært geografien du ser på 

og plads på kørelisterne. 

Ja, og der er også enkelte, hvor der er en, der gør rent på tværs af teamet, fordi det er en meget psykisk 

skrøbelig borger, og hun har altid gået der og så ved omrokeringen, så faldt hun væk fra hendes team, så vi 

har sat hende på alligevel. Så der er nogle særlig hensyn af og til.  

A: Så når du vurderer, hvem der skal have opgaven, så er det ikke hvem der er god til at have den 

rehabiliterende tilgang, og hvem der er gode til at ikke er. 

Nej, mh, nej. 

A: Tror du de alle sammen er lige godt til det? 
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Nej det tror jeg ikke på, men øh, rehabiliteringsdelen af det, altså den grundige rehabiliteringsdel, ligger jo 

ikke hos os mere. 

A: Nej, det er fuldstændig rigtigt. 

Så derfor tænker vi ikke kun, vi tænker på … vi har f.eks. en borger som øh, som vi føler spiller lidt fra 

galleriet, i forhold til bad og sådan noget ikk? Og der har vi sendt en special medarbejder ud, som har noget 

VV vejleder. 

A: Så I kigger mere på generelle specielle behov, altså hvis en er kompleks altså de faglige kompetencer? 

Ja, og så hvis det er en rengøringsborger, de problematikker der kan være, de dukker jo først op efter et 

stykke tid. Det kan jeg jo ikke se på en bestilling. Så kommer hjælperen tilbage og melder et eller andet, 

ikk? Hun er meget nervøs og hun … har meget behov for … og så forholder vi os til det. Men er det en ren 

rengøring, så er det jo primært folk som kan klare sig selv, som bare har brug for støtte til noget af det. 

A: Hvis vi nu skal udfordre det lidt ikke, så de borgere der bare kan klare noget selv, hvis vi så gør det hele 

for dem, så kan de lige pludselig ikke klare sig selv længere. 

Nej, men det vil jeg give dig ret i. Men jeg har også den tilgang, hvis borgere f.eks. ringer og klager over en 

rengøring, der ikke er udført godt nok, så , man kan hurtigt i telefonen nogen gange, høre, hvor funktionelle 

er de, hvad kan de. Og hvis de så ringer og klager over et eller andet, så der ikke er gjort, så gør jeg jo, på en 

høflig måde, dem opmærksom på at, det er jo deres ansvar at sikre sig, at det så bliver gjort. Vi er 

forlængede hænder, vi er de kræfter, de ikke selv har mere, men at vi ikke ser fjernsynsskærmen, i det lys 

de gør kl. 17, det kan vi ikke gøre noget ved. 

A: Så i din interaktion med borgeren, prøver du at lægge noget ansvar tilbage til borgeren? Kan de alle 

sammen det? 

Nej ikke alle sammen, og så er vi jo nødt til at gøre det. Og der er jo også – altså hvis du kommer og gør rent 

hos en borger hver 14. dag, og hvis en gang er fuld af gamle aviser, det er ikke sikkert de kan lide at bede 

dig om at tage det med, men så tager man det selvfølgelig med, fordi cyklen holder op ad en avis container, 

og der mener jeg jo ikke, at der er en rehabilitering i at bede en gammel kone, som har svært ved at komme 

ned af trappen, om selv at tage .. sådan nogle ting ikk? Det forventer jeg af hjælperne, at man kommer ind 

og ser, og at man er tydelig på, hvis borgeren får det dårligere, altså en borger, der går ind i en demens, det 

kan man jo godt lige pludselig se, hjemmet har været pænt og ryddeligt, og lige pludselig er det snavset. 

Pletter på blusen og .. 

A: Og så skal de reagere? 

Ja, og det gør de, det føler jeg de gør. 

A: Men jeg tænker jo sådan, jeg ved jo ingenting, jeg sidder jo bare og ser det her på skrift, så ville jeg jo 

tænke at, hvis en borger har et fastholdenden eller udviklende mål, så ville jeg jo sørge for, at det var de 

medarbejdere der er rigtig gode til at tænke rehabiliterende , som skulle ud til de borgere, og til at sidde på 

deres hænder, og til at inddrage borgeren og lave aftaler med borgeren. Og så har vi også nogen, jeg 

tænker, at det er der i hvert fald de andre steder, medarbejdere, som er meget, meget omsorgsfulde, og 
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som ville være virkelig velegnede til de borgere der har brug for lindrende og støttende pleje, men det gør 

du ikke. 

Det er lidt svært at tænke på som det første, nu er der jo nogle helt nye tiltag i gang med første gangs 

besøg, så skal nogen ned og vurdere, men det gør jeg da, altså hvis det er en hvor jeg kan se, hvor der er 

tvivl om hvad kan hun og hvad kan hun ikke, så sender jeg en af dem der er god til at sige: men kan du ikke 

selv lige… mens jeg gør det.  

A: og det ved du godt hvem er. 

Ja, der er nogen der har behov for at få stillet et behov i sig selv, når går ud til borgeren. 

A: Ja, det kunne man da godt forestille sig –og det ved du godt hvem er. 

Ja, det synes jeg hurtigt man kan pege sig ind på.  

A: Er det dem der synes det er synd. 

Ikke altid, for det kan jo godt være synd for borgeren ikke, men der er jo nogen, hvor man godt kan se, at 

de overskrider nogle grænser. 

A: Jamen, spændende, så i virkeligheden, så når jeg borer lidt i det, så er der rigtig mange overvejelser. 

Jeg tror bare ikke altid man tænker over dem, vel? Altså man får bestillingen, og man, lige som hjælperne 

ude i hjemmet, der observerer uden at tænke over at de observerer, man går jo ikke ind i hjemmet og siger: 

nu skal jeg ind og observere, det gør man bare. Og så kan man på teammødet fortælle hvad man har 

oplevet og sådan, ikk? Jeg tror, vi gør det på samme måde som koordinatorer, ikke? Tavs viden?? 

A: Det er sådan næsten intuitivt 

Ja, men ikke ved de første bestillinger. Altså det vil jo være fuldkommen utopi at tro, at man kan det, men 

når folk har været ude og man får nogle tilbagemeldinger, ikk. Vi er jo meget afhængige af folks 

tilbagemeldinger. Vi talte faktisk også om, at vi jo, her, skifter team hver 2. måned ikk. Som koordinator, og 

det gør jo så også, at vores kendskab til borgeren ikke bliver så dybdegående, fordi vi skifter. Det er både 

godt og skidt. Det er godt på den måde, at ansvaret ligger hos dem der kommer i hjemmet, og de udfører 

det de fortæller os, og så gør vi det, jeg føler vores opgave skal være, for vi kan ikke, hvis der bliver søgt om 

mere tid til en borger, kan de godt komme og sige, at den og den har brug for mere tid, så kaster vi jo 

bolden tilbage, ja men det må du søge med argumenterne for det. Og så disponerer vi det. Vi kan også 

disponere det i mellemtiden, for vi stoler jo på hvad de siger, og hvis det er en meget tung svær opgave, 

som skal løses med det samme, så disponerer vi jo tiden før den er kommet, og siger til visitator, at vi 

allerede har disponeret sådan og sådan, for det er der behov for. Det føler jeg skal være deres opgave. 

A: Når nu medarbejderne kommer med de her tilbagemeldinger, oplever du overensstemmelser tit, mellem 

det visitationen har vurderet og det medarbejderen melder tilbage? 

Ikke altid. Det kan også være borgere som har fået det dårligere, fra de har fået den første visitation. Jeg 

føler ikke det er svært at få tiden. Jeg føler at når man skriver med argumenterne, så får man tiden. Nogen 

gange skal man skrive et par gange, jeg har godt nok fået mere tid, men det er ikke tilstrækkeligt. Men så 

føler jeg også at, det er ok. 
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A: Så du reagerer, når der er underskudstid, hvad gør du, når der er for meget? 

Det kommer an på. Hvis modulet bliver tømt, så skriver jeg til visitationen. Hvis en borger har haft hjælp til 

personlig pleje eller noget andet, og bliver selvhjulpen og ikke har behov for tiden mere, og der ikke er 

noget tilbage i hjemmehjælpsmodulet, så skriver jeg til dem. 

A: Så hvis der er en ydelse der stopper?  

Så gør jeg det ikke, jeg skriver det i journalen, men jeg skriver ikke til visitationen.  

A: Hvis vi nu forestiller os, at vi havde en borger som har personlig pleje og ernæring. Hvis han så bliver 

selvhjulpen med ernæring, hvad gør du så? 

Så afslutter jeg ydelsen her fra, og skriver i journalen, at den er afsluttet. Og jeg skriver ikke til visitator. 

A: og hvad sker der så rent teknisk? 

Så sker der ikke andet, at vi har lidt buffertid. Hvor vi så går ind og disponerer over tiden, og nogen kan 

være det i lang tid, for der kan jo være en afvigelse på 7-8 uger, før vi skal reagere. Og der kan også være 

nogen der har det dårligt i en periode, og vi ved det f.eks. drejer sig om 14 dage, datteren er ude og rejse og 

så er der behov for ekstra besøg. 

A: Hvor er smertegrænsen? 

Tænker du på tid? 

A: Ja, hos dig. Tror du det er det samme for jer alle sammen? 

Øh nej, men jeg tror smertegrænsen er hvis det er noget blivende i lang tid. Hvis vi taler over 60 min. Så vil 

jeg skrive til dem. Altså hun er blevet forværret og vi har brug for, altså hvis ved det, så søger vi med det 

samme.  

A: Hvad er det der gør, at vi ikke også afslutter med det samme, når der er en ydelse vi ikke leverer længere? 

Ja, jeg har forståelsen af, at det må vi gerne, at det er vores buffertid. Jeg har altid bare troet, at det var når 

modulet blev tømt. Altså hvis de ikke fik af assistenterne eller hjælperne, så skulle vi give besked om, at nu 

modtager de ikke hjælp mere.  

A: Ja, ja, men det kan jeg så fortælle dig, at der er der nok 15 forskellige opfattelser af, så det er meget 

spændende.  

Og vi oplever også ofte at visitationen, hvis vi søger tid til en ny ydelse, siger, at vi må bruge af den 

overskydende. 

A: Der er lige som 2 ting man kan skrue på – tiden inden for samme ydelse – og ydelsens overskrift. Det er 

en helt anden sag. For hvis du nu havde én der kun havde hjælp til personlig pleje, men som havde behov for 

hjælp til ernæring, så burde du få en ny visitaion. Er det ikke rigtigt? 

Ikke helt, jeg er ikke altid sikker på, hvis vi får en ydelse på personlig pleje, for det har nogen gange generet 

mig, at vi skal bruge en ydelse, som ikke hedder det rigtige til noget andet, for det skaber ikke overblik når 

jeg går ind og kigger.  
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A: Det gør det jo så heller ikke, når du ikke gør det den anden vej? 

Nej, så står den bare tom ha, ha 

A: Det er da meget sjovt Randi. Det her kunne man jo godt forestille sig, at det rent faktisk er beskrevet et 

sted, hvordan reglerne er for det? 

Det kan godt være.  

A: Hvis man afslutter en ydelse, så skal den afvisiteres. Vi må godt beholde tiden, hvis vi fortsætter ydelsen, 

men bruger mindre tid – i op til 8 uger. Vi må godt skrue op og ned, inden for den samme ydelse. Men hvis 

det er en ny ydelse, så skal den visiteres. Du siger det jo selv, man mister overblikket over, hvad den her 

borger skal have, hvis det ikke står der, hvis det ikke hedder det rigtige, eller hvad? 

Ja, jo, jo, men vi bruger det jo slet ikke, det står jo slet ikke i disponeringsbilledet vel? 

A: Hvad står der så på kørelisterne? 

Jamen hvis det er en ydelse, som bliver brugt, som noget andet, så står det som kørelistebemærkning, ikk? 

A: Det vil sige hvis en borger har personligpleje, men også skal have hjælp til ernæring, så står det. 

Ja, og det kan visitationen faktisk godt finde på. Der er over skydende tid hos borgeren, den kan benyttes. 

Og de er jo så lidt den samme vej, tænker jeg, ikke? Og jeg sidder da og frygter, at der slet ikke vil være 

buffertid nok til alle, hvis ydelserne vi ikke levere bliver afvisiterede med det samme. 

A: Ja, hvis du så heller ikke får en ydelse, når der er behov for det – de to ting skal jo hænge sammen. Ifølge 

kval. Stand. Hvis en borger har behov for hjælp til eræring, så bør du have en ydelse der hedder ernæring – 

så kan det jo godt være, at der skal lidt mindre tid til personlig pleje, men ..Det er så det, de skal. Og jeg kan 

jo høre det er forskelligt fra område til område, hvordan det gøres. Det er spændende. Hvem har oplært dig 

til at være koordinator? 

En der hedder ÅG – men jeg startede jo den gang vi sad med papir og blyant. Det er mange år siden. Jeg har 

været med fra starten.  

A: Hvad er det for noget uddannelse man får for at være koordinator? 

Intet. Nej det har jeg ikke. Altså jeg fik en time om dagen. 

A: Er der nogen af dine kolleger der har uddannelse? 

Vi har for et par år siden, været på et kursus, der handlede om hvordan vores rolle i fht. vores kolleger er. 

Men kursus i at udføre arbejdet, det har vi ikke fået. Jeg fik en time om dagen til at sidde og lave de lister, 

og nogen gange måtte jeg jo tage dem med hjem, fordi det var nyt. Og vi arbejdede ikke med computere 

vel, så det var sådan mere … 

A: Da I fik computer, hvad så? 

Så blev vi lært op, jeg blev af SH tror jeg. Som var IT her på Bakkegården. Jeg tror faktisk, vi lavede indkøb 

på computeren og så blev vi også langsomt lært op til at lave listerne på comp. Men vi havde en daglig 
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leder, der var der hele tiden. Altså hvert team, havde en daglig leder, så hun sad jo og lavede alt andet end 

lige kørelister. 

A: Så der er aldrig nogen der har oplært dig i, hvordan man læser en visitation. 

Nej. Opgaverne er jo kommet sådan, og de daglige ledere har fået større områder, og afgivet noget af deres 

ansvar. 

A: Hvad lægger du mest vægt på, altså hvis det er ren kompleks borger, så matcher du medarbejderen til 

opgaven, hvis det er ukompleks, så handler det om hvor der er plads? 

Ja og nogle gange handler det om, hvad vi får at vide undervejs, for en kompleks opgave kan fremstå som 

meget kompleks og være meget simple og omvendt. Det er stadig medarbejderens vurdering, når de har 

været der ude et par gange. Nogen gange skriver jeg også til visitationen, at nu hjælper vi en uge, og så 

vender jeg tilbage. For at være sikker på, at døren står åben til at søge mere hjælp. 

Interview af y 

Anne: Videregivelse, hvad gør du 

Kommer an på borger – kendt eller ikke kendt. 

Eksempel Torben – kendt borger – indlagt, kommer hjem med samme ydelse, men det holder ikke, han er 

virkelig dårlig. Sender en hjælper ud i hjemmet, for at vurdere. Så kontakter datteren os, hun har en helt 3. 

mening om, hvad der er behov for. Vi var ikke enige, så datteren kontakter vis. – ny vis – personlig pleje 2 

gange dagligt – ikke nok, ringer til familien hver gang, vi forlader ham. Så der er behov for mere. 

Visitationen er lavet ud fra besøg d. 9. februar, det hun vurdere den dag er ikke nok, hun mener han selv 

kan spise og drikke selv. Det gør han ikke eller kan ikke, af mentale årsager. Vis. Skriver at han har diabetes 

og selv tager medicin – det gør han ikke. 

Jeg får hjælperen ud i hjemmet flere gange  -tilbagemeldingen er at borgeren vil ingenting – vil ikke eller 

kan ikke – vil ikke. 

Det tog nogle dage at vurdere hvad hjælpen skulle bestå i. 

Anne: Optimalt – hvad gør du så: 

Bestillingen kommer – jeg går ind og læser tilbage i journalen, hvad er forløbet, hvornår på dagen skal han 

have hjælp. Ser efter særlige bemærkninger, obs. Punkter som skal med på kørelisten. Hvis der er noget 

kringlet ved historien, så har jeg brug for medarbejderens tilbagemeldinger. 

Anne: Hvis det nu var en rengøringsborger,  

Så kontakter jeg borgeren, du er blevet bevilliget rengøring til det og det. Går du til noget, er der nogen 

tidspunkter du ikke er hjemme – for at finde ud af hvornår vi skal komme. Hvis rengøring gør jeg ikke så 

meget andet. 

En rengøring er en rengøring – der er ingen forskel – så jeg lægger dem ind i systemet. Har du et eksempel - 

de fylder ikke i hverdagen, for jeg får kun ydelsen når jeg vikarierer for de andre. Skriver på kørelisten hvis 
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det er noget specifikt de skal gøre, de skal jo ikke begynde at tørre støv af, hvis borgeren ikke er visiteret til 

det – så jeg ser på den specifikke opgave i ydelsen – hvad der bliver bevilliget. 

Anne: Borger eksempel – du har fået støvsugning, gulvvask, … og linnedskift – det står der i afgørelsen – er 

det også det der står i bevillingen? 

Ja, det står der også i bevillingen. 

Bevillingen ligger i journalen – ikke? 

det ligger under dokumenter. 

Anne – nej, jeg kan ikke finde nogen siden 2010 

det var da ikke så godt.  

Anne – lad os se på en specifik borger – hvordan ser bestillingen ud – og hvad gør du så? 

De leder sammen efter en bevilling til T, men kan ikke finde nogen egentlig bevilling, kun et journalnotat 

omkring bevilling af nødkald. 

så går jeg ind i funktionsvurderingen, 

Anne: Gør du altid det? 

Det gør jeg når det er en lidt mere kompleks borger. Det ville være optimalt hvis vi kunne gå ind i 

funktionsvurderingen hver gang, men det kan jeg simpelthen ikke nå. 

Anne: Det er et tidsspørgsmål? 

Ja, det er et tidsspørgsmål. 

Skal jeg sige noget mere om hvad der ville være optimalt. Når jeg tænker tilbage der ude i Mørkhøj, når vi 

mødtes med medarbejderne om morgenen, så kunne jeg sige, prøv og hør, vi har fået en borger og sådan 

og sådan. Så havde alle ligesom fået det samme udgangspunkt og kunne arbejde ud fra det samme. Det kan 

vi jo ligesom ikke nu. 

Anne: Hvad ville du lægge vægt på i overgivelsen af den her borger f.eks.? 

Når jeg skulle tale med hjælperen om ham. Det er jo alle de ting, jeg har læst mig frem til sidestillet med 

visitationen. 

Anne: Det her sådan set vis. Processen skematisk set.(viser fig. 1) Her nede står der D – retningsgivende mål. 

Er det noget du hæfter dig ved, når du giver opgaven videre? 

Lad mig lige se,  

Anne: hvis vi tager Torben som eksempel – der er markeret her, og det er det der kaldes et retningsgivende 

mål. Der er ligesom 4 niveauer – siger det dig noget? 

Overhovedet ikke, intet. 

Anne Intet 
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Nej, intet. 

Anne: Når du læser det, hvad siger det dig så? 

Udviklende, lindrende fastholdende, understøttende, det forstår jeg faktisk ikke. 

Anne: Det har vi heller aldrig hæftet os ved, men det er ligesom visitationens vurdering af på hvilket niveau 

vi skal gå ind og hjælpe borgeren. I hvor høj grad skal borgeren være aktiv i dette forløb, det er sådan set 

hele rehab. tankegangen, der ligger i de 4 mål. Udrede er typisk en spl. vurdering, udvikling, der handler om 

aktiv rehab. indsats med megen inddragelse af borgeren. I hjemmeplejen vil vi typisk få enten fastholdende 

eller lindrende /støttende mål. I fastholdende tænkes hverdagsrehab. 

Når du ikke har fokus på det her, hvordan tænker du så hverdagsrehabilitering? 

Det skulle gerne være inde under huden på hjælperne ud i hjemmet, ik? Nu har vi haft det i så mange år, og 

det tænker jeg også er tydeligt i de tilbagemeldinger jeg får. Det er bl.a. også det klagerne fra borgerne går 

på. Eks. borger var forarget over at hjælperen havde spurgt om hun selv kunne tørre støv af. Hun var 

egentlig bevilliget støvaftørring, men det kunne der jo være mange grunde til, så det tænkte jeg da var et 

meget relevant spørgsmål.  

Anne: Selvom du ikke giver målene videre –så sker der en rehabiliterende indsats alligevel. 

Ja, det tænker jeg. Det sker ikke i alle hjem, det kommer an på hjælperen der ude, hvor mange ressourcer 

hjælperen har. Nogen hjælpere  - det ligger på rygraden og de har ligesom ikke rykket sig de sidste 20 år, ik? 

De gør, som de plejer, det er meget nemmere, og nogen af dem synes også det er synd for borgerne, dem 

har vi også nogen af.  

Anne: Hvis du nu fik en borger, der er jo forskel på om det er lindrende eller fastholdende –vurdere du så 

hvilken hjælper der skal have hvad? 

Ja, det gør jeg. Helt klart – 

Anne: Du gør det ud fra din egen vurdering 

Ja, jeg gør det ud fra min egen fornemmelse.  

Anne: Du bruger din faglige kompetence til at tage den beslutning? 

Ja,  

Anne – og du bruger den tilbagemelding du får fra medarbejderen fremadrettet 

Ja, og derfor er det jo også vigtigt, at det er den rigtige hjælper der kommer der første gang. Og det kan 

være rigtigt på mange punkter, hvis vi f.eks. har en psykisk syg borger, er det jo vigtigt, at det er en hjælper 

der er god til at tage sig af det. Jeg kender bedst dem nede i 3’eren, så det er vigtigt at kende dem 

Anne – så kendskabet til dine kolleger 

Ja det er vigtigt. 



126 
 

Anne: Rengøring er bare en rengøring som du siger, det er det ikke her, men i din optik – så står du med en 

rengøring, du skal uddelegere – hvad gør du dig så af overvejelser? 

Ikke så mange overvejelser – det er hvor der er plads på kørelisten, et rent logistisk spørgsmål. Hvor der er 

plads på kørelisten i fht. borgerens ønsker, hvem der så har ledig tid, til at tage den. 

Anne: Altså borgerens ønske om tid i fht. hvor der er plads. Så det er ikke rengøringsborgerne vi rykker hele 

programmet rundt for? 

Nej, det er det ikke, med mindre det er  - vi har en A. i HG, hvis jeg skulle putte en rengøring ind på hende, 

skulle det være den der var bedst egnet til det. Helt klart – fordi hun stiller nogen særlige krav – det har jeg 

fundet ud af, ved at tale med hende i telefonen.  

Anne : Så din egen vurdering af borgeren efter telefonsamtalen, er også medbestemmende for, hvem der 

skal varetage opgaven. 

Anne: Så altså plads, egen vurdering, borgerønske, er styrende – men ikke hvem der er god til rehabilitering. 

Jo, det kunne det også, men ikke i alle tilfælde. Jeg ved det, når jeg har talt med borgeren, eller hvis 

visitationen har skrevet et eller andet der gør, at jeg tænker, der må vi have …hvis f.eks. de selv kan 

varetage det og det, så tænker jeg, der skal i hvert fald ikke en der op, som overtager det hele. Eller også en 

medarbejder som jeg kan sige til – du skal ikke vaske gulv der og der. 

Anne: Er der forskel på hvor gode medarbejderne er til at inddrage borgerne –er det det samme som en 

rehabiliterende tilgang? Når det nu er det overordnede mål, så kan vi jo ikke have medarbejdere der ikke 

kan? 

De er gode til rigtig mange ting, det er ikke fordi de er dårlige hjælpere, men vi kan jo nogen gange høre 

det, hvis en borger har haft én til rengøring – så vil de absolut ikke have andre. Hvorfor nu det? – Jeg hører 

nogen gange nogen sige, at de har fået lov til at tørre støv af eller hvad det nu kan være. F.eks. han er jo så 

fleksibel. Det er meget op til medarbejderen selv, hvordan den rengøring foretages. 

Anne: Så vil jeg meget gerne møde en rengøringsborger. 

Vi har borgere der ringer og siger, at de ikke kan forstå at medarbejderne kan nå at gøre rent på 20 min – 

det forstår jeg så heller ikke. Jeg forstår ikke at hjælperen ikke kan se, at det ikke er ordentligt, og hvorfor 

de ikke bare skruer lidt ned for tempoet, og giver borgeren en fornemmelse af, at det bliver gjort 

ordentligt. 

Anne: Det er jo rengøringen vi får flest klager på –kunne det hænge sammen med den måde vi planlægger 

rengøringen på? 

Det kunne det sagtens – og jeg bliver også nødt til at sige, at når vi står med sygemeldinger, er det det der 

bliver nedprioriteret og det der bliver flyttet rundt på. 

Anne: -og de er jo i sagens natur – der er noget der er livsnødvendigt, sådan er. Nu er jeg lidt fræk ikke – når 

du siger, at de bare bliver puttet ind der, så kan det godt være en medvirkende årsag til at vi får mange 

klager, fordi der kommer en medarbejder, der ikke er kompetent til at varetage opgaven ordentligt? 
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Ja, det er også et holdningsspørgsmål, for nogle af hjælperne synes ikke det er så spændende, ikke så 

spændende som at gå op til f.eks. T og få det til at fungere. Så der er også noget holdningsmæssigt. 

Anne – men i virkeligheden kunne de jo gøre en stor forskel hos den enkelte borger, ved at støtte borgeren i 

det de har behov for. 

Jeg fik også en klage fra en borger, der sagde, at den hjælper der gjorde rent, ikke ville tale med borgeren. 

Det er også tankevækkende, ikke? Jeg synes bestemt man skal tale med borgeren, ikke at man skal sidde og 

drikke kaffe, men der kan godt være en god dialog eller en hyggestund, for det er ikke sikkert de ser så 

mange andre, vel? Lidt mere personligt. 

Anne: Vi er meget godt rundt, arb. gang, dine overvejelser, jeg mangler lidt du siger noget om, at du kunne 

godt tænke dig, at I mødtes noget mere, sådan er det ikke, så hvordan er det du videregiver oplysninger til 

hjælperne? 

Enten, hvis det er en ganske alm. Borger, og der ikke er andet i den end at det er en rengøring, så skriver jeg 

som kørelistebemærkninger, hvis der er noget de ikke skal, eller noget de skal, udover, bare en rengøring. 

Hvis det er en speciel borger, kontakter jeg medarbejderen, det kan være at borgeren skal ringes op ½ time 

før, der kan være noget specielt. 

Anne: Og så forlader du dig på at medarbejderen gør resten – altså inddrager borgeren osv.  

Anne: Min tanke er at følge nogle borgerforløb, så jeg må bede dig om at finde mig en rengøringsborger - 

og så følge de oplysninger du videregiver til medarbejderen, hvordan hun opfatter dem og hvad hun bruger, 

for at se om vi i virkeligheden lever op til målene, eller om vi måske gør noget andet, der skaber endnu mere 

værdi for borgeren. 

Det tror jeg vi gør. Jeg tror vi gør noget andet, det tror jeg. 

Anne: Hvordan oplever du dit samarbejde med vis.  

Jeg kontakter dem, og de er meget lydhøre, men jeg oplever de er meget presset, og vi får sådan nogen 

venstrehåndsvisitationer. Og jeg har tænkt meget over, hvad der gør forskellen, for vi er også pressede på 

koordinatorfronten, virkelig. Jeg tror meget af det er, at vi ikke får de samme visitationer som før i tiden, 

der fik vi visitationer der passede til behovet, stort set. Mere forarbejde fra visitationens side, så vi bruger 

rigtig meget tid på at lægge borgere ind, og så finder vi ud af at det slet ikke er det de skal have, så tager vi 

dem ud, og så taler vi med vis. Så lægger vi noget nyt ind, og hver gang vi lægger ind, skal puslespillet jo gå 

op. Det skal rettes på kørelisterne så de passer, når visitationen ikke passer går det galt. Det bruger vi 

sindsygt meget tid på. Meget ekstra arbejde. 

Anne: Så du er meget tro mod den visiterede tid, som udgangspunkt? 

Ja, det er jeg. Selvfølgelig bruger jeg også min sunde fornuft, men jeg er meget tro. 

Anne: Det gør I ikke ens – der er nogen der altid lægger mindre tid på, fordi de siger, det er nemmere at 

lægge til end at trække fra. Det er det ene princip, det andet er, at der er nogen ting man bare ved, aldrig 

tager så lang tid som der er visiteret. 
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Nåh, ja, det er der. Vi fik lige en i går, komprilanbind på 20 min og sårpleje 20 min – så lang tid skal vi ikke 

bruge, så jeg lagde 30 min ind. Hvis de ikke kan nå det, får de mere tid. For mig er det det samme arbejde, 

om jeg skal lægge til eller trække fra. Jeg sidder ofte med aftenvagten, så gør jeg det, hvis jeg har 15 min 

ernæring, 15 pers. Pleje og 10 med.givning, så lægger jeg ikke hele 40 min ind, måske kun 25 min. Det 

kommer an på, hvad det er, og hvor dårlige borgeren er. Men det jeg sådan set går ud fra er, hvor mange 

besøg de har visiteret. Antallet betyder mere end tiden, I går fik jeg en der fik visiteret 6 besøg i døgnet – og 

så viser det sig, han kun vil have 1 besøg. Så jeg har lagt ind, nattevagten har lagt det ind, jeg havde ikke tid 

på programmet, så for at få den tid, måtte jeg lægge noget over på et andet program osv. Jeg brugt ½ time 

på det i går, og så viser det sig at der slet ikke var behov for det. Ih altså – skønne spildte kræfter. 

Anne: Så når det ikke passer fra starten af, er det tidskrævende? 

Ja, Han skulle hjælpes på toilettet, tage tøj af osv. Men havde en hustru der hjalp ham. Det ville være 

dejligt, hvis visitationen passede. Eller bare passede med antallet af besøg – ikke så meget tiden. 

Vi kan godt lægge flere besøg ind indenfor den samme tid, og så skriver vi jo lige i journalen, at grundet det 

og det har vi lagt ekstra besøg ind. Så får vi visiteret tiden senere.  

Anne: Hvor lang tid går der når du har røde tal – hvornår reagerer du 

Det gør jeg med det samme, men så får jeg tit at vide, at det er for tidligt. Jeg ved godt der skal gå 8 uger, 

men jeg prøver alligevel.  

Anne: Når du har store sorte tal på mere end 2 timer – hvor lang tid går der så inden du reagerer? 

Som regel skriver jeg hvis nogen besøg aflyses – eller som udgangspunkt, er det hvis en ydelse helt sluttes, 

hvis de f.eks. har haft hjælp til ernæring og ikke skal have det mere, så skriver jeg. Hvis de har 20 min til 

ernæring, men vi kan nøjes med 10, så skriver jeg ikke noget om det. Så ved jeg at om lidt skal vi måske 

skrue op igen.  

Anne: Oplever du I gør det ens i jeres gruppe. 

Nej, det gør vi ikke. Det tror jeg, det er jeg sikker på at vi ikke gør. 

Anne: Du har jo oplært Tina, så nu bliver jeg nødt til at finde en 3. 

Hvordan har du lært at gøre det du gør? 

Det har jeg lært af V – sidemandsoplæring. 1 dag, kursus kun til mig. Det er det eneste. Først som afløser og 

så pludselig stod jeg med 2 grupper. Jeg har ikke fået mere oplæring, hvornår skulle jeg have fået det. Når 

jeg var i tvivl om noget, måtte jeg ringe til V eller visitationen. Meget er selvlært – og så har jeg lært det 

videre. 

Interview Z 

Dette interview er skrevet sammen ud fra mine noter, da min optager ikke virkede. Det nedskrevne er 

godkendt af informanten. 

Hvad gør du når, du får en ny visitation? 

Bestillingen står i den advis som visitationen sender, og den er også skrevet ind i borgerens journal. 
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Hvis det bare er en rengøring, så gør jeg mig ikke så mange overvejelser, så ser jeg bare efter huller i 

kørelisterne, og sætter ydelsen ind, der hvor det passer. 

Selve indholdet i ydelsen, f.eks. støvsugning af stue og køkken, gulvvask i køkken og rengøring af 

badeværelset, skriver jeg på kørelistebemærkninger. 

Hvis det er en borger, der skal have pleje og omsorg, her jeg nogle overvejelser over, hvilken medarbejder 

der vil være egnet til denne borger. Så ringer jeg til medarbejderen og fortæller dem om opgaven, og at de 

selv kan læse mere i journalen, hvis de vil vide mere. Når de så har været på deres første besøg, melder de 

tilbage til mig. Kan de klare opgaven, er der tid til at løse opgaven osv. 

Hvor har du lært at koordinere? 

Jeg er blevet sidemandsoplært af en kollega, jeg har aldrig rigtig fået nogen regulær undervisning i dette. 

Når der nu står fastholdende her, ved du så hvad det betyder? 

Vi skal fastholde det, som borgeren allerede kan i forvejen, men hun skal ikke overtage mere selv. Det er 

ikke et mål om udvikling.  

Fortæller du så medarbejderen hvad hun skal gøre? 

Nej, jeg stoler på medarbejderen, at hun godt ved hvad hun skal gøre. Mit indtryk er, at medarbejderne 

inddrager borgerne i det omfang borgeren kan deltage i opgaven. Det kan jeg høre på de tilbagemeldinger 

jeg får 

Hvis nu målet var udvikling? 

Det får vi ikke så tit, det er mest til rehab. teamet. Jeg tror heller ikke rigtig, det kunne lade sig gøre, det har 

hjælperne alt for travlt til. Der er ikke nogen tvivl om, at rengøringen her er kastebolden, fordi det må vi 

udskyde. 

Vi ser på en anden borgersag, en borger som får hjælp 3 gange i døgnet: 

Vi får en rimelig bred ramme i sådan en visitation, og vi har et godt samarbejde med visitator. Hvis tiden 

ikke slår til, får vi mere tid, hvis vi dokumenterer rigtigt. 

Jeg starter altid med at disponere lidt i underkanten af den visiterede tid, så kan jeg altid lægge noget på, 

hvis medarbejderen melder tilbage, at det ikke er nok. Det er meget nemmere at lægge til end at trække 

tiden ud igen. Så risikerer vi også bare, at borgerens forventninger bliver for høje. 

Jeg ved godt der ligger en funktionsvurdering, men den har jeg ikke altid tid til at se på. Den der ligger der, 

er heller ikke altid gældende, fordi borgerne ændrer sig hele tiden. Jeg ville egentlig meget gerne gå mere i 

dybden med de enkelte sager, men jeg har ikke tid til det. 

Jeg stoler på at medarbejderne melder tilbage. Vi bruger også teammøderne til at tale om nogle af disse 

borgere, men vi kan ikke nå dem alle sammen. Nogen gange hvis jeg er i tvivl om noget, sender jeg en 

anden medarbejder. Det er nogen gange godt med nye øjne. 

Ved du hvem af dine kolleger der er gode til at arbejde med rehabilitering og inddrage borgeren? 
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Når jeg planlægger er det en afvejning af hvor der er tid på kørelisterne og hvem der bedst kan varetage 

opgaven, altså det faglige. Hvis det f.eks. var en borger med et udviklende mål, skulle det være en 

medarbejder med gode rehabiliteringskompetencer. Hvis man skal arbejde rehabiliterende skal man have 

tid til det, og for medarbejderne er det nogen gange nemmere at gøre tingene selv, end at vente på, at 

borgeren gør det. Jeg tror medarbejderne er ligesom fanget i en boble, altså de koncentrerer sig om de 

borgere de skal besøge, og så gør de ligesom de plejer. 

Hvordan laver du din egen vurdering af, hvad der er behov for? 

Jeg er meget afhængig af tilbagemeldingerne fra medarbejderne. Det foregår nogen gange mundtligt, men 

tiest via advis eller SMS. 

Jeg oplever vi har frie rammer til planlægning inden for det visiterede. 

Hvis der ikke er tid nok hos en ny borger, reagerer de(visitationen) med det samme, ellers går der jo også 8 

uger med røde tal, og det går jo ikke. 

Hvad så hvis der er sorte tal, hvad gør du så? 

Så gør jeg ikke så meget, det er mere hvis en ydelse slet ikke længere leveres, så kontakter jeg visitationen 

med det samme og får den fjernet. Jeg har ikke oplevet at visitationen har fjernet tid, uden at vi har været i 

telefonisk kontakt. 
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