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Abstract 

The Danish health service is facing a challenge. Demographic trends show that the number of 

elderly will increase in Copenhagen 2017 (Copenhagen municipality Ældrepolitik 2015-2017). At 

the same time the "new" older come with different expectations to the public than before. 

According to "Recommendations from Homecare Commission" (2013), the number of people over 

80 will double over the next 30 years, and notwithstanding that a large part will be able to get by 

with little or no help, an increase is expected of elderly with extensive and complex care needs. This 

is due to an expectation of a large increase in the number of people with dementia and chronic 

diseases.                                                                                                                                            

Particularly in the field of home care there is a significant change in the approach to citizens and the 

way the tasks are solved. Copenhagen municipality has, since 2011, been focusing on moving the 

way we think home care. The services that were offered citizens who need them, changed slowly in 

nature: the introduction of a voucher model, where citizens were given much more autonomy and 

greater freedom of choice.                                                                                                          

Subsequently Trust reform (2011) was introduced and home care "minute tyranny" was abolished 

and the previously detailed described services was replaced by blocks. Employees were now free to 

unfold their professional and human skills so that they could adjust the services to what the citizen 

might need. 

In this paper I am investigating how managers in the home care of Copenhagen interpret a strategy 

that focuses on employee’s ability to be strategic self – managing in order to help citizens to be 

more self- reliant.                                                                                                                              

The empirical data is produced by anonymous surveys and two qualitative group interviews with 

four employees and four managers.                                                                                                       

I have analyzed the data using theory of Line of Sight by Boswell, theory on strategic self- 

management by Kristensen and Pedersen. I also use Røvik´s theory on interpretation competences 

to examine how the managers interpret the strategy. 

In the project I find that employees are relatively self- managing in order to help citizens to be more 

self-reliant. I also find the managers, with individual differences, capable of translating strategies. 

Though there are signs that indicate lack of abilities according to top – down introduced strategies. 
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1. Indledning 

Det danske sundhedsvæsen står foran en udfordring. Den demografiske udvikling viser, at antallet 

af ældre vil stige i København fra 2017 (Københavns Kommunes Ældrepolitik 2015-2017). 

Samtidig vil de ”nye” ældre komme med andre forventninger til det offentlige end tidligere. Ifølge 

”Anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen”, 2013, vil antallet af ældre over 80 år, være 

fordoblet over de næste 30 år og uagtet at en stor del vil kunne klare sig med lidt eller ingen hjælp, 

forventes der en stigning af ældre med omfattende og komplekse plejebehov. Det skyldes en 

forventning om en stor stigning i antallet af borgere med demens og kroniske lidelser. 

Særligt ældreplejen mærker en markant ændring i tilgangen til borgerne og løsning af opgaverne. I 

mange år har ældreplejen i Københavns Kommune været præget styringstendenser fra New Public 

Management og er bl.a. kommet til udtryk ved indførsel af BUM – modellen. BUM- modellen kort: 

B= bestiller, U= udfører, M= modtager. Typisk er det visitationen(B) der bestiller en ydelse hos 

hjemmeplejen (U), som leverer hos borgeren (M). Ydelserne der skulle leveres hos borgeren var 

beskrevet med en høj detaljeringsgrad med angivne minuttal på hver ydelse, eksempelvis hårvask 7 

minutter, smøre 3 stykker brød med xx pålæg: 9 minutter. Jvf Raastrup og Kristensen (2013)var der 

tale om mikroledelse, hvor den enkelte medarbejder ”bare” skulle udføre det andre (der var længere 

væk fra borgeren) havde besluttet. 

Sundheds- og omsorgsforvaltningen, med borgmester Ninna Thomsen i spidsen, har siden 

reformprogrammet ” Aktiv- og Tryg – Hele Livet” fra 2011, haft fokus på at flytte måden vi tænker 

ældrepleje på. Ydelserne der blev tilbudt borgere med behov herfor, ændrede så småt karakter: Der 

blev indført en klippekortsmodel, hvor borgeren fik langt mere selvbestemmelse og større 

valgfrihed.  

Efterfølgende blev Tillidsreformen indført og hjemmeplejens ”minuttyranni” blev afskaffet og de 

tidligere så detaljerede beskrevne ydelser, blev afløst af blokke. Som det så smukt blev beskrevet, 

fik medarbejderne nu frihed til at udfolde deres faglige og menneskelige kompetencer, således at de 

kunne tilpasse indsatsen til den enkelte ældres behov og ønsker.  

Som en forlængelse af Reformprogrammet, blev den nye ældrepolitik ” Lev stærkt hele livet”, 

vedtaget i Borgerrepræsentationen d.30. april 2015 . Politikken spænder i fire år fra 2015- 2018. 

Ældrepolitikkens visioner: Frihed til at leve livet, Tryghed i hverdagen og Medborgerskab hele 

livet, understøttes af ni konkrete reformspor der indgår i politikken. 
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Ældrepolitikken indeholder bl.a. 2 væsentlige ideer, hvor den ene idé handler om at borgerne skal 

støttes til at blive mere selvhjulpne og den anden idé handler om at medarbejderne skal være fagligt 

selvledende. Hvis organisationen skal gøre de to ting samtidig, at øge borgernes selvhjulpenhed og 

styrke medarbejdernes faglige selvledelse i praksis, kræver det at medarbejderne gør noget andet. 

Det kræver også at lederne påtager sig en anden rolle for at understøtte den nødvendige udvikling. 

2. Problemfelt 

Den offentlige organisation, der er omdrejningspunkt for denne afhandling, er en kommunal 

hjemme- og sygepleje i Københavns Kommune(Vanløse, Brønshøj, Husum, kaldet VBH) med 

sammenlagt ca.300 ansatte.  

Jeg er selv ansat i organisationen som souschef, har været i organisationen i 6 år, og udgør sammen 

med hjemmeplejelederen, organisationens øverste ledelse. 

Fra at hjemmeplejens opgave tidligere har fokuseret på borgernes sundhed og at undgå 

hospitalsindlæggelser, er der nu i langt højere grad, fokus på at fastholde og fremme borgernes 

selvhjulpenhed i form af hverdagsrehabilitering og samt inddrage borgerne i de ydelser der leveres 

af hjemmeplejens medarbejdere. 

Københavns Kommune har i 2011 udarbejdet et reformprogram, ”Aktiv og Tryg hele livet”, for 

ældreplejen og sundhedsvæsenet i Kommunen. I programmet er der formuleret visioner, som er 

styrende for de mål vi skal arbejde imod. Reformprogrammet indeholder også en række indsatser, 

der er overordnet handlingsanvisende og i forhold til den organisation jeg er ansat i, betyder det 

øget fokus på ”styrket faglighed”. Det være sig både for medarbejdere og ledere. 

Reformprogrammet fordrer en højere grad af selvledelse i udførslen af borgerrelaterede opgaver. 

Tidligere var frontmedarbejdernes opgaver minutiøst tilrettelagt og nu blev der indført ”blokke” ad 

xx tid, hvor medarbejderne skulle bruge deres faglighed og sammen med borgeren vurdere hvilken 

hjælp der var nødvendig(Bilag?). Ligeledes gør reformprogrammets fokus på at øge borgernes 

selvhjulpenhed, at medarbejderne skal se deres mission i et andet lys. Groft sagt, skal de gøre sig 

selv overflødige. 

Ledelsesopgaven ændrede ligeledes karakter, fra at have et stort administrativt potentiale til at være 

overvejende støttende og dialogbaseret i forhold til prioritering af opgaverne. Lederne skulle nu 
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hjælpe medarbejderen til at forstå den kontekst hvori opgaverne udføres. De, mellemlederne, skulle 

have en langt højere grad af organisatorisk og forretningsmæssig forståelse. 

Reformprogrammet tilblivelse og omverdenens (borgernes) krav til fleksibilitet, øget kvalitet, value 

for money og kontinuitet (så få medarbejdere som muligt i borgers hjem), gjorde at organisationen 

måtte kigge kritisk på sig selv og de tilstedeværende kompetencer. Dette for såvel medarbejdere 

som ledere. 

Hjemmeplejens strategiarbejde foregår primært som led i indsatser der relaterer sig til politiske 

udmeldinger og i denne opgave vil arbejdet centrere sig om Ældrepolitikken, hvor de ekspliciterede 

visioner er udmøntet i 9 reformspor. Hvert af de 5 lokalområder i København, har budt ind på de 

spor de vil arbejde i de næste års tid.  

Hjemmeplejens strategipraksis har som antydet, været præget af overordnede politikker, reformer 

og strategier der bliver udmeldt. Strategiarbejdet håndteres ofte ved en række møder i ledergruppen, 

MED – udvalg og medarbejdergrupperne.  

De vilkår vi som organisation er underlagt i forhold til at implementere top-down - udarbejdede 

strategier og programmer, mener jeg kan have en negativ indflydelse på implementeringen, hvis det 

ikke lykkes organisationens ledelse, at kommunikere/ oversætte strategierne, så de ”ligger under 

huden” på medarbejderne.  

Jeg er særligt interesseret i hvordan mellemlederne håndterer de udfordringer og krav til ledelse, der 

ligger i det paradigmeskift som reformprogram og ældrepolitik lægger op til. Mellemledernes rolle 

er markant forandret, fra at være primært styrende til i højere grad at være strategisk 

retningssættende og det er min erfaring, at det ikke håndteres lige godt af alle. Det kunne også være 

interessant at afdække hvorfor og hvad der ligger til grund for uligheden. 

Samtidig er jeg interesseret i at undersøge hvordan lederne håndterer den udfordring der ligger i 

relationen til medarbejderne: Lederne skal eksekvere en strategi der, antager jeg, kan opleves som 

en forværring for frontmedarbejderne, idet en fuld implementering i sidste instans kan gøre dem 

overflødige og hvor der ligger iboende krav om øget selvledelse hos medarbejderne. 

Når jeg gerne vil ind og arbejde med ideer om borgernes øgede selvhjulpenhed, medarbejdernes 

selvledelse og ledernes ændrede rolle, har jeg valgt at anlægge følgende teoretiske perspektiv: 

Boswells teori om Line of Sight (LOS) i forhold til borgernes selvhjulpenhed, idet det handler om at 

der er knyttet en klar LOS hos medarbejderne i forhold til at få gjort borgerne selvhjulpne. 
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I forhold til medarbejdernes selvledelse, har jeg taget udgangspunkt i Strategisk 

Selvledelse(Kristensen og Pedersen, 2013), for at belyse i hvilken udstrækning at medarbejdernes 

selvledelse er strategisk eller om det er en af de to andre selvledelses former, der primært gør sig 

gældende. 

Jeg har en forventning om at organisationen er i gang med processen, men at vi ikke er i mål endnu, 

derfor ønsker jeg også at belyse hvor langt vi er kommet i oversættelsesprocessen i lyset af Røviks 

translationsteori hvor han kobler implementering af ideer med oversættelsesregler og 

oversættelseskompetencer. 

Der henvises i øvrigt til uddybningen i teoriafsnittet s.8. 

Masterafhandlingens analyser er baseret på casestudie i egen organisation og udgør et spørgeskema 

sendt til 20 medarbejdere (18 besvarelser), et fokusgruppeinterview med 4 medarbejdere efterfulgt 

af interview med 4 ledere. Der vil i undersøgelsen blive taget udgangspunkt i 4 daggrupper på 

hjemmehjælpsområdet, og jeg afgrænser mig fra at inddrage 2 aftengrupper og 2 sygeplejegrupper 

af tidsmæssige årsager.  

Der henvises i øvrigt til uddybningen i afsnittet om metode s.17 

Min problemformulering er valgt på baggrund af de observationer, som jeg har gjort mig gennem de 

seks år jeg har været ansat i organisationen og understøttes af de udfordringer organisationen har 

med strategieksekvering. 

2.1 Problemformulering  

Hvordan skaber lederne rammer for en oversættelse af strategi med ideer om faglig selvledelse og 

borgernes selvhjulpenhed til ny praksis blandt medarbejderne? 

 I hvilken udstrækning er strategien indlejret i medarbejdernes praksis? 

 I hvilken udstrækning er medarbejderne fagligt selvledende i praksis? 

 Hvordan er strategien blevet oversat indtil nu? 

3. Teori 

Det følgende afsnit omfatter en beskrivelse af det teoretiske grundlag, som anvendes i analysen i 

afsnit 5.  Det teoretiske afsæt for analysen er følgende teorier: Boswells teori om Line of Sight, 
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Kristensen og Pedersens teoriapparat om strategisk selvledelse og til at undersøge hvordan 

strategien oversættes i ledelsespraksis, anvendes Røviks translatørkompetencer. 

3.1 Line of Sight 

I Ældrepolitikken står der beskrevet at:” Kommunale ”one size fits all”- løsninger skal erstattes af 

rammer, som giver bedre mulighed for hjælp og støtte, der kan støtte den enkelte”(Ældrepolitikken, 

s. 11, 2015). I hjemmeplejen, hvor medarbejderne skal agere på egen hånd ude hos borgerne, er det 

afgørende at medarbejderne arbejder i overensstemmelse med virksomhedens overordnede mål. 

Derfor er det en vigtig opgave for organisationen, at understøtte medarbejdernes LOS. I litteraturen 

beskrives det som, at have forståelse for organisationens strategiske sigtelinje og ud fra hvilken 

medarbejderne træffer sine daglige beslutninger for at nå virksomhedens overordnede strategiske 

mål.( Boswell et al, 2006, 500-501). 

For organisationens potentiale til at opnå succes med sine strategier, er den afhængig af 

medarbejdernes adfærd. LOS støtter medarbejderne i at være mere effektive i deres handlinger, på 

de områder der ikke foreligger konkrete retningslinjer eller ikke er underlagt direkte ledelseskontrol 

(Boswell et al, 2006, 501). For medarbejderne i hjemmeplejen, er det ikke længere nok, at 

accepterer ”ordrer”, men at de anvender deres viden og faglighed for at fremme opnåelsen af 

organisationens mål. 

Der kan være store omkostninger forbundet med at undlade at fremme medarbejdernes forståelse 

for den overordnede sigtelinje, idet der ligger en risiko for at medarbejderne laver deres egen uden 

at kende de strategiske mål. Medarbejdernes selvskabte LOS, kan være i direkte modstrid med 

organisationens strategi. Modsat ses det, at når medarbejdere har LOS, besidder de en specifik 

viden om organisationen strategiske mål og adfærden bliver til en konkurrencemæssig fordel 

(Boswell et al, 2006, 502). 

Ved LOS brugt som strategisk instrument, forudsættes det som minimum, at der en vedvarende 

kommunikation af den strategiske fortælling, samt en kontinuerlig og systematisk opfølgning på om 

medarbejdernes oversættelse af strategien til konkret adfærd nu også understøtter den strategiske 

retning. Mangler en af disse, er der risiko for at medarbejderen oplever at understøtte strategien, 

uden at det nødvendigvis er tilfældet. 



9 

 

Netop ovennævnte forudsætninger, stiller store krav til ledelse, idet brug af eksempelvis mails og 

nyhedsbreve til at kommunikere organisationens strategier, ikke kan forudsættes at nå ud til alle 

medarbejdere (Boswell et al, 2006, 503). 

Boswell peger på at en - til - en kommunikation, hvor kommunikationen har til hensigt at koble 

medarbejderens adfærd og rolle op på organisationens mål, som værende essentiel. Kunne f.eks. 

være medarbejderudviklingssamtaler. Her vil der også skabes mulighed for, at eventuelle fejlagtige 

opfattelser eller adfærd kan afklares og tilpasses (Boswell et al, 2006, 503). 

Boswell et al. hævder endvidere, at ledere kan være uvillige til at dele nøgleinformationer ud fra 

den betragtning, at medarbejdere er uinteresserede eller ikke i stand til at forstå organisationens mål. 

Derudover mener de, at hvis medarbejderne ikke forstår situationen eller mangler adfærden der 

sikrer målopfyldelse, kan årsagen ligge i det faktum at lederen har undladt at give hele billedet. 

Boswell fremhæver, at en fælles sigtelinje skabes gennem en klar vision (hos topledelsen) for, hvor 

organisationen skal hen og en strategi for hvordan målet skal nås. Vision og strategi skal kunne 

kommunikeres og oversættes i organisationen på en måde, der gør, at medarbejdere og ledere 

forstår deres rolle og hvorledes de kan bidrage.  

 

3.2 Strategisk selvledelse 

I såvel Reformprogram fra 2011 og Ældrepolitikken 2015-2018, er der fokus på at medarbejdernes 

faglige råderum skal udvides og på den måde lægger op til at medarbejder bliver mere selvledende. 

Derfor har jeg valgt den teoretiske ramme der beskrives af A.R. Kristensen og M. Pedersen i 

”Strategisk Selvledelse” (2013). De redegør for 3 elementer i den sammenhæng: Forretningen, 

medarbejdernes selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere. 

”Kernen i strategisk selvledelse er, at medarbejderne ikke tager udgangspunkt i sig selv, men i 

stedet begynder med virksomhedens forretning” (Kristensen og Pedersen 2013, 51) 

Strategisk selvledelse defineres som, måden hvorpå forretningen bliver en integreret del af og en 

gennemgående betingelse for medarbejdernes mål, linjeledernes resultater og topledelsens visioner 

(Kristensen og Pedersen, 2013, 16). 
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Med andre ord, kan man sige, at hos strategisk selvledende medarbejdere, er der en klar opfattelse 

og forståelse for koblingen mellem: HVORFOR – HVAD – HVORDAN. Altså er de bevidste om 

hvorfor vi er her (forretningen), hvad målet er (opgaven) og hvordan det skal nås/ løses. 

Der skelnes mellem tre niveauer for selvledelse:  

1. Selvstyring, hvor medarbejderne leder sig selv i forhold til hvordan opgaven skal 

udføres ud fra allerede fastsatte rammer. Medarbejderne kan opnå nogle frihedsgrader 

til at bestemme den operationelle del af opgaven, men de bestemmer ikke selv hvad der 

skal laves eller hvordan. 

2. Eksistentiel selvledelse. Denne form for selvledelse er forskellig fra den første i den 

forstand, at medarbejderen der bedriver eksistentiel selvledelse, er med til at definere, 

hvad opgaven er og hvordan den udføres. Medarbejderne navigerer efter målet og gives 

taktisk frihed. 

3. Strategisk selvledelse, hvor friheden til planlægning og påvirkning af arbejdsopgaver og 

arbejdsmetoder er størst – men forpligtigelsen er også stor. Den strategisk selvledende 

medarbejder forstår forretningen og tager udgangspunkt i forretningens behov, når 

selvledelsen udføres. De forstår at der i koblingen mellem hvad og hvordan er et 

hvorfor. De forstår forretningen. Medarbejderne der navigerer på dette niveau, gives 

frihed til at træffe strategiske beslutninger for hvordan opgaven skal forstås og udføres 

(Kristensen og Pedersen, 2013, 47-50) 

For selvledende medarbejdere er prioritering af arbejdsopgaver et vigtigt aspekt, idet opgaverne 

aldrig er fuldstændig klarlagt før de udføres og derfor ikke kan planlægges i detaljer. Derfor er det 

afgørende, at de er skarpe til at prioritere deres opgaver i forhold til formålet og ikke på 

planlægning af opgaverne, for at lede sig selv strategisk (Kristensen og Pedersen, 2013,58-59). 

Hvis medarbejderne i VBH selvstændigt skal vurdere borgers behov for hjælp og hvilke ydelser der 

skal til, ud fra en fleksibel ”blok”, er det af afgørende betydning at de agerer selvledende. 

I forhold til prioritering af opgaverne, er det også vigtigt at de er bevidste om hvorfor de prioriterer 

som de gør. Det er her selvledelsen bliver strategisk (Kristensen og Pedersen, 2013, s.61). 

For at lederen kan støtte medarbejderen til et niveau af selvledelse, stiller det krav til lederen om, at 

hjælpe medarbejderne til at skabe sammenhæng mellem opgaver og mål. Omdrejningspunktet for 
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dette skal være virksomhedens forretning og ikke medarbejderens følelser (Kristensen og Pedersen, 

2013,s.13). 

Ifølge Kristensen og Pedersen(s.163-166,2013) skal selvledende medarbejdere ledes. Og et vigtigt 

aspekt er at lederen skal skabe større forståelse for medarbejdernes mål, ved at sætte dem ind i en 

større forretningsmæssig kontekst, så de forstår hvorfor de skal handle som de skal. 

Det betyder, at lederne i VBH i høj grad skal være i dialog med medarbejderne og være nysgerrige 

på hvad der får dem til at handle som de gør. 

Medarbejderne skal holdes skarpe på, hvad der skaber værdi og hvordan de bidrager hertil. De skal 

både have fokus på deres arbejdsopgaver og udvikling af forretningen, så den kan forblive 

værdiskabende for interessenterne. I forhold til arbejdet i hjemmeplejen, kan dette eksempelvis 

gøres ved at medarbejderne har øje for hvad der skaber værdi for de borgere de kommer hos. Det 

fremadrettede fokus går tabt, hvis de alene har fokus på arbejdsopgaven i øjeblikket. 

 

3.3 Oversættelse i organisationer 

I denne afhandling har jeg fokus på hvordan ledernes oversættelse er af de ideer der skal indføres i 

organisationen. Aktuelt drejer det sig om Ældrepolitikken og Røviks translationsteori bruges til at 

belyse hvordan den implementeres og dermed hvordan den er oversat fra idé til konkret praksis i 

hjemmeplejen VBH indtil nu. I det følgende præsenteres først nogle generelle pointer i teorien om 

oversættelse, dernæst gennemgås de 4 dyder for godt oversættelsesarbejde. 

Røvik er inspireret af translationsteorien og arbejder med et udgangspunkt hvor ideer ikke bare er 

gengivelse, men i høj grad gendigtning, idet en direkte oversættelse muligvis ikke vil give mening i 

en ny kontekst. 

Dekontekstualisering 

Ideer der ”rejser” mellem organisationer, kan siges at blive hentet ud af en sammenhæng og indsat i 

en anden. Den proces der udformer sig ved at identificere og hente denne praksis kaldes 

dekontekstualisering. Her bliver ideen taget ud af sammenhængen og omformet med det formål at 

overføre ideen til andre organisationer. En udfordring ved denne tilgang, kan være at der ikke ses på 
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de lokale forhold der fik ideen til at lykkes i den organisation der afgiver ideen, samt at 

oversætteren ikke taler et sprog der kan forstås i begge organisationer. ( Røvik, 2007, kap.12) 

Kontekstualisering 

Processen med at ideer forsøges implementeret i en organisation, kaldes kontekstualisering. Ifølge 

Røvik gennemføres disse processer ofte af andre aktører end dem der udfører 

dekontekstualiseringsprocesserne og det kan ifølge Røvik medvirke til, at ideens oprindelige form 

bliver utydelig og svag. ( Røvik, 2007, kap.13) 

Der findes flere tilgange, hvordan en idé introduceres til en ny organisation og den hierarkiske 

oversættelseskæde leverer et bud på hvordan det kan foregå: 

1. Top – down orientering: Nye organisationsideer / metoder vil oftest komme ind i 

organisationen gennem topledelsen og vertikalt bevæge sig nedefter i organisationen, alt 

efter hvor ideen skal implementeres 

2. Problembetinget søgning efter løsninger: Igen er det topledelsen der introducerer nye ideer i 

dette led. Det forventes at ledelsen ved hvilke problemer der hersker i organisationen og nye 

ideer introduceres til organisationen i forsøg på at løse de eksisterende problemer. 

3. Begrænset frihed til at oversætte: Topledelsen har en klar idé om hvordan den nye idé skal 

implementeres i organisationen, derfor er der begrænset oversættelsesmuligheder og dermed 

muligheder for at lave lokale versioner af ideen. Dog er ledelsen stadig optaget af at der skal 

være rum til lokal tilpasning inden for ideens rammer, så det overordnede problem der søges 

løst, fortsat bliver taget hensyn til. 

4. Stimuli-respons baseret forløb: Ideen modtages og oversættes fra den hierarkiske top og 

nedefter. Gennem hver afdeling oversættes og tilpasses ideen lokalt envejs og i nedadgående 

retning. Man oversætter altså hele tiden fra niveauet over egen del af organisationen. 

5. Fra det abstrakte til det konkrete: Når ideen synker nedefter i organisationen, sker der en 

konkretiserings- og materialiseringsproces, da de på hvert niveau gennemgår en lokal 

oversættelse og tilpasning.  

”Den hierarkiske oversættelseskæde” er den mest gængse opfattelse af hvad der sker, når nye ideer 

forsøges implementeret i en organisation. Røvik mener dog, at implementering af ideer ofte ikke 

foregår efter den model og at modellen må modificeres og suppleres med yderligere fire punkter for 

kontekstualisering. ( Røvik, 2007, s.295)  



13 

 

1. Eksterne udviklingsarenaer: Hermed menes de arenaer, kurser, netværk, seminarer etc, som 

alle faggrupper deltager i. Disse arenaer virker både som igangsættelse af en 

oversætningsproces, men også som introduktionsvej mellem forskellige organisationer. 

Arenaerne overses ofte fordi de ikke har en formel myndighed. ( Røvik, 2007, s.295) 

2. Ingen central masterversion: Hermed menes at der ofte ikke findes én central masterversion 

af en idé i en organisation og selv samme organisation kan også have indført flere versioner 

af samme idé fra flere steder udefra (jf. de mange udviklingsarenaer). Det betyder at 

topledelsen ikke kan kontrollere hvilke aktører der inddrages hvornår. ( Røvik, 2007, s.297) 

3. Fra kæde til spiral: Hermed menes at oversættelsesprocessen oftere ses som et 

spirallignende forløb, frem for den hierarkiske oversættelseskæde. Ideer kan over tid cirkle 

indenfor en organisation i en slags vekselvirkning mellem abstrakte og mere materialistiske 

former. Dette til forskel fra den ret så retlinede vej fra idé til materialistisk praksis. ( Røvik, 

2007, s.298) 

4. Svampemodellen: Her menes at det ikke altid er muligt, at identificere hvorfra en idé 

kommer fra, men at en person i organisationen, på eget initiativ, selv går i gang med en 

oversættelsesproces og implementering af en populær idé. Det udfordrer således stimulus-

responslogikken. Denne svampemodel viser at ansatte i organisationen er i stand til at agere, 

i modsætning til kun at reagere, - de samler de ideer op de kan bruge og overser de ideer der 

ikke har relevans for deres arbejde. ( Røvik, 2007, s.300). 

 Røvik kalder dette lokalisering og fremhæver at der her knyttes an til sproglige markører 

som genkendes i den lokale kontekst.  

Som tidligere anført, bliver strategier i VBH oftest præsenteret centralt fra kommunen eller fra 

politisk hold. Denne hierarkiske top – down struktur, kan vanskeliggøre selve implementeringen og 

kan kalde på en bevidst brug af modificering og/eller supplering for at lykkes. En direkte 

implementering af strategien, uden nogen former for oversættelse, vil efter min opfattelse, ikke 

nødvendigvis give mening i den modtagende kontekst. 

Oversættelsesregler 

I den sammenhæng introducerer Røvik fire grundlæggende oversættelsesregler, som repræsenterer 

forskellige grader af omformning af ideer. Det er således ideens karakter der afgør hvilken 

oversættelsesregel der bør anvendes. (Røvik, 2007 s. 307) 
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1. Kopiering – reproducerende modus 

En praksis hentes fra en kontekst, gives en idémæssig repræsentation og sættes ind i en ny 

kontekst på en måde så praksis genskabes. 

Af forhold der påvirker sandsynlighed for kopiering kan nævnes: Tydelighed, lille grad af 

kompleksitet og at ideen er let at afgrænse. 

2. Addering - modificerende modus 

Der lægges enten elementer til (addering) en repræsentation af ideer når disse overføres til 

en ny kontekst. Man kan tale om at der tilføjes detaljer (eksplicitet). 

3. Fratrækning – modificerende modus 

Eller at der trækkes elementer fra (fratrækning) ideer og der dermed udelades detaljer 

(implicitet) 

Forhold der påvirker sandsynlighed for addering eller fratrækning: Beregning af hvilken 

version der giver bedst afkast, undgå at ideer bliver for gennemgribende, undgå at udfordre 

lokale traditioner. 

4. Forvandling – radikal modus 

Her er der tale om en grundlæggende ændring af praksis og/eller idé 

Forhold der påvirker sandsynlighed for forvandling: Lille grad af eksplicitet, stor grad af 

kompleksitet, svær at afgrænse eller fravær af manual for implementering.  

Dertil beskriver Røvik følgende uintenderede effekter af oversættelse, som kommer til udtryk på 

følgende måde: Frikobling – ideer tages ind, men ikke i brug, Frastødning – ideer forsøges taget i 

brug, men frastødes, Andre effekter end forudsat – ideer tages ind, men bevirker andre effekter. 

Ifølge Røvik kan disse effekter (eller mislykkede forsøg på idéoverføring) skyldes problemer med 

dekontekstualisering og kontekstualisering.  

Røvik taler om oversættelseskompetence som en af de vigtigste ledelsesmæssige kompetencer i dag 

og mener på den baggrund, at de aktører i organisationen der skal oversætte ideer til praksis har de 

rette kompetencer og at oversætterne er i stand til at identificere og integrere de forskellige 

kompetencer, der kommer til udtryk på forskellig måde. ( Røvik, 2007, kap.14). 

Røvik peger på 4 vigtige translatørkompetencer (dyder): 

1. Den kundskabsrige og flerkontekstuelle oversætter                                                            

Indgående kendskab til det der skal oversættes, samt konteksten ideen kommer fra, herunder: 
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- Viden om hvad der har haft betydning for ideens succes (kompleksitet) 

- Viden om grad af indvævethed i lokale forhold 

- Erkendelse af at man aldrig oversætter ind i et tomt rum 

Kendskab til det der skal oversættes til, herunder:                                                                    

Indsigt i organisationens reformhistorie 

- Evne til at sortere mellem relevante ideer og greb (sorteringskompetence) 

- Konfigurationskompetence: evne at flette den nye idé ind i det der allerede findes i 

organisationen 

2. Mod og kreativitet 

Evne til at sprogsætte en idé før den oversættes. F.eks. ud fra tavs viden, der kan mangle 

sprog at knytte an til, både fra det der oversættes fra til det der oversættes til. Man skal være 

i stand til at tilføre ny begreber. Evne at vælge den mest hensigtsmæssige oversættelsesregel 

3. Tålmodighed 

Oversætteren skal tage højde for at det kan tage tid inden ideen manifesterer sig i 

organisationen og skabe gode betingelser for at ideen lever og ikke dør ud i den tid det tager 

for ideen at få fast grund.  

Oversætteren skal vedvarende kommunikere om ideen og på den måde sikre at ideen får fast 

form. 

4. Styrke 

Oversætteren skal være opmærksom på at ideer kan møde modstand mod ændring og kalder 

på oversætterens styrke 

Modstanden kan komme i form af flere argumenter, eksempelvis: 

- Ideen passer ikke ind i praksisfeltets kompleksitet 

- Ideen passer ikke ind i de normer og værdier der er i organisationen  

Oversætter skal kende praksisfeltet for at kunne vurdere argumenterne og for at sikre legitimitet. 

Hvis argumenterne ikke er gyldige, kan de bunde i frygt for at ens kompetencer ikke slår til. 

Oversætter skal desuden fremstå med en vis autoritet, evt. i tæt samarbejde egen ledelse. 

 

4. Analysestrategi, metode og kvalitetskriterier 

I dette afsnit beskriver jeg den analysestrategi og metode, der anvendes til undersøgelse af min 

problemformulering. 
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4.1 Analysestrategi 

Min problemformulering ligger indenfor den forstående forskningstype (Launsø og Rieper s.17-28). 

Et kendetegn ved den forstående forskningstype er, at forskeren søger viden baseret på den 

udforskedes perspektiv(Launsø og Rieper, s.22-23). Da jeg ønsker at få en dybere forståelse for 

hvordan ledernes oversættelse af strategi, har en betydning for selve implementeringen, vil 

analyserne tage sine afsæt i den fænomenologiske tilgang, hvor fokus vil være på det subjektivt 

oplevede. Deres subjektivitet vil indgå som væsentligt datamateriale og vil være afgørende for den 

senere analyse. Jeg ønsker ligeledes, at belyse hvilken betydning den subjektive oversættelse har for 

medarbejdernes forståelse af organisationens retning samt deres udvikling af faglig selvledelse. 

Eftersom at jeg anlægger et fænomenologisk perspektiv, ønsker jeg at opnå en dybere forståelse af 

såvel lederes som medarbejderes subjektive oplevelse af problemstillingen. Med udgangspunkt i det 

anlægger jeg tre teoretiske perspektiver, nemlig LOS – perspektiv, Selvledelsesperspektiv og 

translationsperspektiv. Denne tilgang til teorien, mener jeg, vil gøre mig i stand til at nå en dybere 

forståelse, i kraft af at jeg benytter flere forskellige perspektiver på den samme problemstilling. 

Den grundlæggende forudsætning for mit metodiske valg er, at en organisatorisk logik er 

interessant, også selvom kun en medarbejder eller leder giver udtryk for den. 

4.2 Metode 

I min undersøgelse har jeg brugt triangulering, for at sikre validitet i forhold til besvarelsen af min 

problemformulering. Jeg har valgt at kombinere kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder til 

at danne grundlag for min analyse. Helt konkret har jeg indsamlet både kvantitative og kvalitative 

data ind via spørgeskemaer, samt gennemført semistrukturerede fokusgruppe interviews. Ved at 

kombinere flere metoder til afdækning af samme problemstilling, håber jeg at kunne minimere de 

svagheder og bias brug af en enkelt metode kan afstedkomme. 

Spørgeskemaer 

Første del af dataindsamlingen består af et spørgeskema og er sendt ud til 20 udvalgte 

medarbejdere, ligeligt fordelt på de 4 daggrupper der er i VBH og 18 blev returneret. Udvælgelsen 

af medarbejderne er sket i samarbejde med deres ledere, og er sket ud fra det princip, at de skulle 

have kendskab til Ældrepolitikken og være i stand til at forstå og forholde sig til de påstande der er i 
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skemaet. De 4 ledere der har deltaget i fokusgruppeinterview, fik samme skema, dog påført 2 

påstande ekstra, gående på egen ledelse og alle 4 blev besvaret. 

Spørgeskemaundersøgelser er normalt en metode der bruges til at indsamle kvalitative data. Jeg har 

bygget skemaerne op på en måde, så de bidrager med både kvantitative og kvalitative data, idet der 

ved hver påstand, er mulighed for at uddybe sine svar. Årsagen til denne fremgangsmetode er at jeg 

ønsker at sikre mig et selvstændigt datamateriale, samtidig med at besvarelserne skal danne 

grundlag for righoldige interviews, hvor der vil være mulighed for at sætte flere ord på temaerne. 

Skemaerne (Bilag 1) er bygget op om tre temaer der afspejler problemformuleringen og relaterer sig 

til de valgte teorier. 1: Respondenterne bliver bedt om at forholde sig til 3 påstande der relaterer sig 

Ældrepolitikken og organisationens mål, 2: Respondenterne bliver bedt om at forholde sig til 2 

påstande der relaterer sig faglighed og ansvar, 3: Respondenterne bliver bedt om at forholde sig til 2 

påstande der relaterer sig oversættelsen af strategien.                                                                                 

Lederne blev desuden også bedt om at forholde sig til 2 påstande der relaterer sig til lederrollen.      

Respondenterne kunne erklære sig helt enig, enig, uenig eller helt uenig i de forskellige påstande.  

Fokusgruppeinterviews 

Jeg har lavet to fokusgruppeinterview, 1 med fire medarbejdere og 1 med fire gruppeledere fra 

hjemmeplejen. Begge interviews varede 2 timer. 

Forud for interviewene havde jeg udarbejdet interviewguide(Bilag 3+5) og som var bygget op efter 

temaerne i mine underspørgsmål: 

 I hvilken udstrækning er strategien indlejret i medarbejdernes praksis? 

 I hvilken udstrækning er medarbejderne fagligt selvledende i praksis? 

 Hvordan er strategien blevet oversat indtil nu? 

Jeg arbejdede mig fra forskningsspørgsmål til interviewspørgsmål (Kvale og Brinkmann, 2009) og 

de endelige guides blev udarbejdet efter at jeg havde behandlet svarene fra spørgeskemaerne(bilag 

2). I udarbejdelsen af mine interviewguides, var jeg opmærksom på at stille spørgsmål, der sikrede 

en beskrivelse af respondenternes livsverden og spørgsmålene er derfor formuleret med hvad og 

hvordan (Kvale og Brinkmann, 2009). Baggrunden for dette metodiske valg er, at den centrale del 

af problemstillingen omkring oversættelse af strategi, inviterer til at respondenterne giver et 

righoldigt empirisk materiale. 
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Inden indkaldelse til interviewene, havde jeg møde med de fire ledere, hvor jeg orienterede om 

såvel formål som overordnet indhold og bad om deres hjælp til at vælge deltagere blandt 

medarbejderne ud fra det kriterium, at de skulle have erfaring nok til at huske ”før og nu”. Der kan 

ligge en fare i, at ledernes indflydelse på udvælgelsen af medarbejderne, at de kan have valgt de 

medarbejdere der i dagligdagen gør sig mest positivt bemærkede i både handling og ord. 

Interview med medarbejderne:                                                                                                            

Efter velkomst og introduktion, fik respondenterne udleveret resultaterne fra spørgeskemaerne, der 

knyttede sig til det første tema i interviewguiden. Jeg var opmærksom på at skabe en tryg og 

tillidsfuld atmosfære fra starten. Dette især pga. min position i organisationen og fordi der ifølge 

Kvale altid er en asymmetrisk magtrelation til stede i et interview i forvejen(Kvale og Brinkmann, 

2009). Et aspekt der også gjorde sig gældende i lederinterviewet, idet jeg ikke er direkte leder for 

dem, men organisationens hierarkiske struktur, gør at der er en formel skævdeling mellem mig og 

lederne og der kan være fare for at lederne svarer det de tror jeg gerne vil høre(J.C. Ry Nielsen, 

1993) 

Til hvert tema blev respondenterne bedt om at forholde sig til spørgeskemaernes resultat, om det var 

et billede de kunne genkende. Dette såvel i interview med medarbejdere som med ledere. 

Spørgsmålene i interviewet blev besvaret efter en struktur jeg havde bestemt, så alle kom til at svare 

først på spørgsmål. Derefter var rækkefølgen fri, men jeg var opmærksom på at alle kom til orde, 

hvilket jeg også måtte tage aktion på undervejs, da nogle talte mere end andre og alle havde en del 

på hjertet i forhold til de forskellige emner. Jeg var bevidst om ikke at være for styrende, da jeg 

netop havde fokus på gruppedynamikken og hvordan respondenterne påvirkede hinanden. Det gav 

mig mere end blot summen af individuelle ytringer, men også data om graden af konsensus og 

diversitet blandt respondenterne(Justesen og Mik-Meyer, 2010,kap.4) 

Tidsmæssigt var det passende med 2 timer til interviewet, da vi kom rundt om alle temaer. Jeg 

oplevede en livlig drøftelse og en stor interesse for emnet. Hurtigt blev det klart, at medarbejderne 

ikke havde paraderne oppe og det er mit indtryk, at de har svaret ærligt på spørgsmålene. 

Efterfølgende har to af deltagerne tilbudt at stille op igen, hvis det blev nødvendigt. 
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Interview med lederne 

Jeg valgte samme fremgangsmåde og struktur som til medarbejderne. Dog var jeg endnu mere 

opmærksom på at alle kom til orde i dette forløb, da min erfaring siger, at et par stykker kunne 

bruge al tiden hvis de fik lov. Mit kendskab til lederne gjorde også, at jeg var mere stramt styrende i 

forhold til hvem der svarede, pga. faren for at der gentages hvad andre har sagt.  

Interviewet med lederne blev lagt efter medarbejderinterviewet var blevet transskriberet, for at have 

mulighed for at inddrage medarbejdernes udsagn hvor jeg fandt det relevant. Jeg valgte her at 

inddrage lidt forskellige spørgsmål i lederinterviewet, for at kunne stille dem spørgsmål til deres 

ledelsespraksis i forhold til medarbejderne.  

For begge interviews gjorde det sig gældende, at jeg havde fordel af at kende organisationen og har 

efter bedste evne forsøgt at anvende det hverdagssprog der er i organisationen til at gøre interviewet 

interessant for såvel medarbejdere som ledere. Begge interviews gik godt og gav mig et fornuftigt 

datagrundlag til de tre delanalyser i opgaven. Når det kommer til tredje delanalyse, er der i 

datamaterialet, ikke eksempler på alle fire dyder hos alle lederne og det kan skyldes, at jeg ikke var 

bevidst om at få spurgt uddybende nok, med udgangspunkt i translationsteorien. 

Interviewene er blevet transskriberet (bilag 4+6) og respondenterne er informeret om at deres navne 

vil blive anonymiseret ved brug af citater i afhandlingen. 

Præsentation af data: Alle tre delanalyser er bygget op ved, at resultaterne fra spørgeskemaerne 

præsenteres først, derefter præsenteres citater fra interviewene og der afsluttes med diskussion i 

forhold til relevant teori. Jeg havde overvejet, at lave et særskilt afsnit i delanalyse 3, hvor ledernes 

kommentarer til påstand 8 og 9, blev diskuteret i forhold til Røvik. Desværre fandt jeg ikke, at der 

var tilstrækkeligt mange data til afsnittet og har i stedet valgt at inddrage kommentarerne undervejs 

i delanalyse 3.  

4.3 Kvalitetskriterier 

Den undersøgelsesmetode jeg har valgt, den kvalitative og kvantitative, giver nogle udfordringer i 

forhold til den traditionelle definition på hhv. validitet og reliabilitet. Jeg har derfor, valgt at 

triangulere for at sikre validitet af mine data, ved at benytte mig af både kvalitative og kvantitative 

metoder. At jeg har brugt kvalitativ metode i forlængelse af den kvantitative undersøgelse, har gjort 

det muligt for mig, at gå i dybden med de resultater der kom frem ved spørgeskemaundersøgelsen. 
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Jeg har således, jf. Coghlan og Brannick (Coghlan og Brannick, 2014, s.12), brugt en cyklisk og 

proceslærende metode, ved at lade det semistrukturerede fokusgruppeinterviews med lederne, 

bygge på fund i spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviewet med medarbejderne. 

Flere teoretikere beskriver de udfordringer det giver, at forske i egen organisation, herunder bl.a. 

Coghlan og Brannick og J.C. Ry Nilesen. 

På fordelssiden beskriver J. Nilsen eksempelvis at undersøgelse i egen organisation ofte er drevet af 

engagement og lyst til at ændre på strukturer, hvilket også er kendetegnet for min tilgang. og jeg har 

kendskab til den uformelle organisation, der jvf. J. Nielsen kan være en fordel. Jeg kender 

hverdagssproget, har erfaring med organisationen, hvilket kan være medvirkende til at 

undersøgelsen opleves som interessant. (J.C. Ry Nielsen , 1993) På den anden side, kan der også 

være fare for, respondenterne giver de svar, de tror jeg gerne vil høre og jeg må derfor skærpe mine 

sanser og stille udforskende spørgsmål, når jeg får mistanke om det. For at forsøge at imødekomme 

problematikken omkring ærlighed, har spørgeskemaerne været anonyme blandt medarbejderne, 

men knap så anonyme blandt lederne, eftersom der ”kun” var fire der deltog. Under interviewene 

fik jeg ikke oplevelsen af, men der var perioder hvor jeg kunne mærke at det, især for 

medarbejderne, var svært at være helt ærlige. Eksempelvis omkring temaet ”Faglighed og ansvar”, 

blev der ”kredset om den varme grød”, og her gjorde mit kendskab til organisationen mig i stand til 

at forfølge emnet. 

Coghlan henleder opmærksomheden på, hvor man er placeret i organisationen, om man som 

undersøger er i første eller anden position. Hvor første position handler om at undersøge egne 

handlinger og skabe refleksion i forhold til det, omhandler anden position i højere grad 

undersøgelse af andre personers ageren i organisationen. I forhold til min afhandling er der fokus på 

undersøgelse i anden position, idet jeg undersøger en problemstilling ud fra medarbejdernes og 

mellemledernes perspektiv.(Coghlan og Brannick, 2014, s.102-107) 

Ifølge Coghlan er det afgørende, at jeg mestrer at undersøgelsen, i dette tilfælde interviewene, 

bygger på nærhed men samtidig kan opretholde en distance til respondenterne. I den forbindelse 

peges der på en række parametre, som omhyggelighed, fornuft og ansvarsfuldhed, samt et kritisk 

blik, for at kunne udfordre og være bevidst om min egen forforståelse. 
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Under interviewene var jeg opmærksom på at stille uddybende spørgsmål for at sikre mig en større 

forståelse for respondenternes livsverden, men jeg er også bevidst om, at der var situationer, hvor 

det var mine egne forforståelser, der var direkte årsag til de uddybende spørgsmål. 

Det færdige materiale har jeg valgt at kode ud fra analysetemaerne og trods tematiseringen, er det 

tydeligt, at nogle temaer bliver besvaret under andre temaer end det først adspurgte. 

Lederinterviewet har jeg kodet ud fra Røviks idé om de fire lederdyder. Kodningen har hjulpet til at 

få et fornuftigt overblik over det forholdsvis store datamateriale.  

 

5. Analyse 

Analysen er bygget op af tre delanalyser: 

 Delanalyse 1 handler om påstand 1,2 og 3 i spørgeskemaundersøgelsen og vil blive uddybet 

med kommentarer fra de to fokusgruppeinterviews. Til slut i analysen vil resultaterne blive 

diskuteret ud fra LOS.  

 Delanalyse 2 handler om påstand 6 og 7 og resultaterne vil til slut blive diskuteret ud fra 

Strategisk Selvledelse 

 Delanalyse 3 handler om ledelse og tager sit afsæt i påstand 4 og 5, suppleret med 

kommentarer fra påstand 8 og 9 jvf. beskrivelsen under metodeafsnittet. Resultaterne herfra 

vil blive diskuteret ud fra Røviks 4 lederdyder.   

Kommentarer fra spørgeskemaerne (bilag 2) er noteret med linjenummer i (). 

5.1 Delanalyse 1: Ældrepolitik, borgernes selvhjulpenhed og indflydelse 

Påstand 1: Borgerne er blevet mere selvhjulpne i løbet af de sidste 2 – 3 år 

Der var en overvejende positiv besvarelse af denne påstand blandt såvel medarbejdere som 

ledere. Ud af 18 besvarelser blandt medarbejderne erklærede 7 sig helt enige, 10 enige og 1 helt 

uenig. 

Alle havde kommenteret og af de 7 helt enige, blev der bl.a. svaret: ” Borgerne bliver trænet op 

til at kunne klare sig selv”(l.8), ” Det er blevet mere klart at vi arbejder med 

hverdagsrehabilitering”(l.11) og ”Stort fokusområde, især efter Rehab- teamet, samt tovholder 

i de enkelte enheder”(l.17) 



22 

 

Blandt de 10 enige blev der bl.a. svaret: ”Fokus på rehabilitering”(23), ”Borgerne bliver tidligt 

udredt ved opstart af hjemmehjælp. UR- enheden besøger borgerne mhp. at borgerne evt. kan 

genvinde tabt funktion”(29) og ” … Videreformidling af rehabiliteringstænkning medarbejder/ 

ledelse. Stadig brug for at bryde gamle vaner fra nogle borgere og medarbejdere”(34) 

Alle 4 ledere erklærede sig enige i påstanden og de kommenterede bl.a.: ” … Hjælper er blevet 

meget bedre til at kigge/vurdere borgers ressourcer.”(295), ” Der er større fokus på at 

forventningsafstemme (med borgeren?)”(297), ”… Visitationskriterierne er ændret markant, 

hvilket nødvendiggør en inddragelse af den enkelte borgers ressourcer… Det bidrager til 

fastholdelse og vedligeholdelse af borgerens ressourcer”(304) og ” Ved rehabilitering og 

besøgsblokke”(307) 

Både medarbejdere og ledere vurderer, at borgerne er blevet mere selvhjulpne og begge grupper 

peger på igangsatte initiativer som Hverdagsrehabilitering og UR-enhed (UR = udredning – og 

rehabilitering), som værende bærende elementer for den udvikling. Lederne peger dog også på 

visitationskriterier som værende et afgørende element, hvor besøgsblokkene netop lægger op til 

at medarbejder og borger sammen afdækker borgers ressourcer og behov for hjælp til at klare 

mere selv. 

At borgerne er blevet mere selvhjulpne, bliver beskrevet ret præcist af Medarb. 1 i interviewet: 

”De kan være med til rengøring, der er nogen der kan ordne toilet og håndvasken og tørre støv 

af, hvor vi andre tager støvsugeren. Før var det jo nærmest utopi, det har jeg nærmest aldrig 

oplevet før. Der tog man hele pakken.” (bilag4,l.189) En anden respondent udtaler: ” På en 

måde kan man jo sige, at de har nok kunne det hele tiden, men vi kom jo ud og sagde, at nu 

ordner vi det hele” (bilag 4,l.194) 

Udtalelserne understøttes af leder: ”… hjælperne er blevet meget bedre til denne her, altså 

støtte borgeren i at blive mere selvhjulpen” og samme leder uddyber” … igen det her med 

selvhjulpenhed, træning – du skal i gang, gå lige rundt om bordet mens jeg er her. Hjælp lige 

med at tørre af, mens jeg vasker op. De der små ting,… som de er begyndt at gøre i 

dagligdagen”. (bilag 6,l.794)  

Hos begge grupper, trækker jeg et resultat fra Brugerundersøgelse i 2015 (BRUS) ind i 

interviewet med fokus på den divergens der er i svar fra medarbejdere og ledere i 
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spørgeskemaet. Af de adspurgte borgere i BRUS, er det kun 48 % der oplever, at de får hjælp til 

at blive selvhjulpne. 

Her kommer årsagsforklaringerne lidt forskelligt ud, alt efter om det er leder eller medarbejder 

der kommenterer. En leder svarer f.eks.: ”Jeg tror simpelthen bare at de (medarbejderne) har 

fået forståelsen af det nu. Det har været svært for dem at slippe (det gamle paradigme)” 

(bilag6,l.774) 

Medarbejdernes oplevelse er en anden, mere praksisorienteret, af hvad der ligger til grund for 

årsagen og beskrives klart i følgende citat: ” Jeg tror også, at hvis vi f.eks. kommer hos en, vi 

har haft i måske 10 år, og kommer og siger, nu er der altså nye regler, nu skal du starte med at 

smøre din egen morgenmad og nu skal du simpelthen selv vaske dig på ryggen. Så ville de lave 

denne her (afværgende hænder). Så kan det godt være at de ikke kan genkende det, men at vi 

sniger det ind på en eller anden måde” (bilag 4,l.225). En anden udtaler:” Det er fordi de ikke 

kender vores bagtanke, at vi måske ikke sætter ord på….At man måske er meget guidende 

verbalt, og så føler de måske ikke de er blevet selvhjulpne” (bilag4,l.222) 

Det positive resultat fra spørgeskemaundersøgelsen, går igen i interviewene. Medarbejderne 

giver udtryk for, at de er bevidste om at der er sket et skifte i tilgangen til borgerne og en 

antyder, måske lidt overtolket, at måden de tidligere tilgik borgerne og overtog alle opgaver, 

ikke inddrog borgernes ressourcer og egen faglighed. 

Et interessant element er, begge gruppers opfattelse af den divergens der mellem 

spørgeskemaresultat og borgernes oplevelse af selvhjulpenhed. Hvor lederne mener, at det 

handler om at medarbejderne nu har forstået deres opgave, er medarbejdernes udlægning i bund 

og grund, at de agerer efter hensigten, men på en måde så borgeren ikke opdager at de er i færd 

med at blive rehabiliteret. 

Påstand 2: Borgerne har ikke indflydelse på hvad der skal ske hos dem. 

Igen et positivt billede, idet 9 respondenter er helt uenige og 9 er uenige. 

Blandt de 9 helt uenige, hvor alle havde kommenteret, blev der bl.a. svaret: ”Der er stor 

lydhørhed på borgerønsker og fokus på samarbejde og dialog. Frem for ”fast” ydelse, der er 

mere firkantet, er der mere elastik og mulighed for individuel tilpasning”(51), ” Der er 

udformet DUP, som personalet gennemgår med borgeren, så borgerne netop ved hvad der skal 
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ske hos dem”(53), ” Borgerne har stor indflydelse indenfor de forskellige blokke, støtte til 

rengøring og f.eks. klippekort og ekstra rengøring”(59) 

Blandt de 9 uenige, hvor alle havde kommenteret, blev der bl.a. svaret: ”Hjælpen er i større 

grad baseret på dialog omkring borgerønsker”(70), ” Borgerne er med til at bestemme hvad 

der skal ske. De ved hvad de skal have gjort indenfor de rammer vi har. Vi bestræber os på at 

opfylde borgerens ønsker, men det kan nogen gange være en udfordring med praktisk 

hjælp”(71), ” Borgerne er med til at planlægge/fortælle hvordan deres hverdag fungerer bedst 

og sammen prøver vi at finde den bedste løsning”(76) 

Blandt ledernes besvarelser erklærede 1 sig helt uenig og 3 uenige. 

Den leder der erklærede sig helt uenig, kommenterede: ” Igen forventningsafstemning 

/inddragelse af borgerne både i forhold til besøgsblokke og borgermøder. Ekstra rengøringer 

og klippekort for bare at nævne nogen” (313) 

De ledere der erklærede sig uenige, kommenterede følgende: ” Borger har indflydelse på 

opgaveløsningen ud fra de besøgspakker borgeren har, klippekort.” (312), ”…, så arbejder den 

enkelte medarbejder på at inddrage borgeren i forhold til opgaveløsningen, men også i form af 

dialog omkring hvilke behov der skal dækkes hos den enkelte borger. Selve inddragelsen af 

borgeren kan til tider opleves som en udfordring for hhv. medarbejder/borger/pårørende. Det 

er en balancegang at inddrage via dialog” (316), ” Ved rehabilitering og indførsel af 

besøgsblokke”. (322) 

Der er stor enighed blandt både medarbejdere og ledere om, at borgerne har indflydelse. Begge 

grupper peger på inddragelse af borgeren gennem dialog omkring opgaveløsningen, men hvor 

lederne har et mere styrings – og ledelsesmæssigt perspektiv, kommer medarbejderne i 

interviewene med mere praksisorienterede eksempler på hvordan indflydelsen gør sig gældende. 

En leder udtrykker det således:” … det kan også være døgn- ugeplanen, der skal de også være 

med, for der har de også indflydelse” (bilag6,l.777) og samme leder: ”… og det er jo små mål 

de sætter sammen med borgeren (bilag6,l.751). Lederne udtrykker borgernes indflydelse ved 

inddragelse, som: ” Det tror jeg du har ret i, at den der inddragelse, det er jo det samme der 

sker med vores medarbejdere når vi inddrager dem”(bilag6,l.758) 
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Medarb. 2 kommer med et eksempel, der viser borgerens indflydelse:” … i går var jeg 

klippekort en hel time. Hvor vi var ude og gå helt ned til Rema 1000, han var tilfreds, han 

kommer næsten aldrig ud, så han var jo glad. Så det er et godt tiltag det der klippekort. Så 

fortalte jeg ham, at man kan samle det til 3 timer, ”nå, kan man det”? Ja, så kan man tage til 

Rødovre Centret…..” (bilag4,l.257) 

En anden medarbejder fortæller om spørgeskemaer hos borgerne:” … vi har jo nogle 

spørgeskemaer med ud bl.a. m.h.p. bad om borgerne kunne tænke sig at få meget tidligt om 

morgenen, eller hvis de selv kunne vælge, ville have bad om aftenen…, eller klippekort om 

aftenen, rengøring om aftenen…” (bilag4,l.250) 

Også her er der enighed i begge grupper om at borgerne har fået mere indflydelse og især 

medarbejderne er i stand til at udtrykke hvordan den indflydelse gør sig gældende i praksis. 

Lederne har, måske naturligt nok, igen et mere styringsmæssigt perspektiv, gående på de 

redskaber organisationen har, til at sikre borgernes indflydelse. 

Påstand 3: Målene for arbejdet i VBH Hjemmepleje er uklare 

Til denne påstand erklærede 10 medarbejdere sig helt uenige, 6 uenige og 2 enige 

Blandt de 10 helt uenige, blev følgende kommenteret: ”Det er tydeligt, at vi arbejder på at 

fremme hverdagsrehabilitering, ældrepolitik, medarbejderkontinuitet osv” (96), ”Alle mål er 

beskrevet i politikker og handleplaner” (102), ” Ældrepolitikken udgør en del af målet, at vi 

bidrager til et godt og trygt ældreliv”(109), ”bl.a. ældrepolitikken er der arbejdet meget 

fokuseret med…”(110), ” Vi arbejder ud fra 4 mål: udredende, udviklende, fastholdende og 

lindrende/understøttende”(99) 

Blandt de 6 uenige kommenterede respondenterne bl.a.: ” Målene er klare og ex. 

Ældrepolitikken er meget tydeliggjort” (118), ” Vi har indsigt i kommunens kvalitetsstandarder, 

har borgeren i centrum og går højt op i medarbejderkontinuitet” (120) 

Af de to medarbejdere der erklærede sig enige, havde bare den ene kommenteret: ” Der er 

mange bolde i luften, hvem gør hvad omkring UR- forløb. Kan være svært at få det til at passe 

med, at det er den samme hjælper der kommer under hele forløbet” (125) 
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Ledernes besvarelser ligger tæt op ad medarbejdernes og fordeler sig med 1 helt uenig og 3 

uenige. Helt uenig leder kommenterede:” Vi bidrager til et godt og trygt ældreliv, ud fra 

målene, rammerne og de retningslinjer der er – har fokus på ”borgeren i centrum”. Vi arbejder 

rehabiliterende ud fra ældrepolitikken(335). En uenig leder kommenterede: ” ……. Vi har mål 

for reformspor i Ældrepolitikken. Der kan være tvivl om hvem der sætter målene, SUF eller 

VBH? Da de indimellem overlapper hinanden…” (327) 

Begge grupper har overvejende et billede af at målene er klare, om end der tegner sig et billede 

af en stor forskellighed i hvad den enkelte medarbejder opfatter som målene for arbejdet. 

Lederne gav udtryk for stor overraskelse over at så stor en andel af medarbejderne mener at 

målene i organisationen er klare og en leder udtrykker det således: ”….for nogle er det rigtig 

svært at forstå målene. Der er nogle stykker der har rigtig svært ved at, hvorfor skal vi have mål 

og hvad skal vi bruge dem til” (bilag6,l.527). Samme leder fortæller på spørgsmål om hvad 

målene er for hende: ”….Målene er ligesom, at vi opfylder de krav og forventninger der stilles 

til os….. Der er rigtig mange mål og der er mange ting vi bliver målt på (bilag6,l.531) For 

hjælperne tror jeg de overordnede mål svinder lidt i alle de her små ting vi skal nå….”. En 

anden leder fortæller at for hende er målet ”at få mine medarbejdere, få medarbejdere i VBH, 

altså os alle sammen, ……har forstået hvorfor vi er her”.(bilag6,l.568 

Også her viser medarbejderne et praksisorienteret blik på målene: ”….Hvis vi tager 

udgangspunkt i en vurderingsblok, jeg er fuldstændig klar over hvad jeg skal… Jeg går ind 

allerede der og ser om jeg kan finde nogle oplysninger…. Jeg ved hvad jeg skal gå ind og kigge 

på i døgn- ugeplan… jeg er helt klar over hvad det er. Men det tror jeg ikke alle 

er”(bilag4,l.388) En medarbejder fortæller:” Den der med mål, jeg tænker at det er jo ikke kun 

borgeren, det er jo også nogle krav der bliver stillet. Vores vigtigste kerneopgave er jo 

borgeren, men der er så meget udover det, der også bliver målet…” (bilag4,l.429) 

Udover at billedet om, at der er forskellige opfattelser af hvad målene er, kommer der i begge 

interviewene hentydninger til, at det ikke opleves af respondenterne, at det er alle der har et klart 

billede af målene. 
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5.2 Ældrepolitikken i lyset af Line of Sight 

Boswell peger på at Line of Sight (LOS) er medarbejdernes forståelse af organisationens mål og 

hvilke handlinger der er nødvendige for at bidrage til disse. Ligeledes anføres det, at LOS 

fremmes gennem kommunikation, medarbejderinddragelse og motivation. 

Svarene i spørgeskemaet peger i retning af, at der netop er stor fokus på rehabilitering og at 

medarbejderne i overvejende grad har forståelse for organisationens mål. 

”Stadig brug for at bryde gamle vaner…” peger i retning af at der ledelsesmæssigt stadig er 

behov for arbejde på at fremme medarbejdernes forståelse for organisationens strategiske 

sigtelinje. 

LOS er ifølge Boswell oftest af størst ved vigtighed ved lavere organisatoriske niveauer, nemlig 

der hvor der er størst kundekontakt og i denne organisation er det netop hjælpergruppen der har 

den direkte kontakt med borgerne 

Svarene i spørgeskemaerne peger i retning af, at medarbejderne anvender deres færdigheder og 

viden for at fremme opnåelsen af organisationens mål og resultatet understøttes af medarbejder i 

interviewet: ”…..Så har vi fundet den der frem igen,…. Fundet ud af hvad de kan, og kunsten er 

så at få dem til det. Fordi nu har de jo været vant til,.., at vi kom og gjorde det..”(bilag4,l.195) 

Som det fremgik, gav en af medarbejderne udtryk for, at borgerne, måske, har kunne mere før, 

men at medarbejderne tidligere lagde op til at gøre det hele uden borgerens medvirken. 

Udtalelsen peger på at pågældende medarbejder, har forstået, at der er sket et paradigmeskift der 

er gået fra ”vi gør” til ”vi hjælper til selvhjulpenhed”. 

Der er i svarene tegn på at medarbejderne har LOS, i og med at de engagerer sig effektivt til de 

handlinger der ikke er direkte lederstyret eller klart defineret. Eksempelvis som beskrevet: 

”Frem for ”fast” ydelse der er mere firkantet, er der mere elastik og mulighed for individuel 

tilpasning” Dette er også et afgørende aspekt for strategisk selvledende medarbejdere at kunne 

vurdere hvad der skal gøres for at løse opgaven. 

Kommentarerne fra medarbejderne, viser at der er stor forskellighed i hvad den enkelte opfatter 

som målene for arbejdet. Et billede der går igen i interviewene med både ledere og 

medarbejdere: Ældrepolitikken som den overordnede strategi samt hjemmeplejens vision ”Vi 
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bidrager til et godt og trygt ældreliv” er nævnt som værende kommunikeret vedvarende. Et 

aspekt Boswell peger på som værende en forudsætning for at fremme medarbejdernes forståelse 

for den overordnede sigtelinje. Jf. Boswell forudsættes det som minimum, at der er en 

vedvarende kommunikation af den strategiske fortælling, samt en kontinuerlig og systematisk 

opfølgning på om medarbejdernes oversættelse af strategien til konkret adfærd, nu også 

understøtter den strategiske retning. 

En leder udtaler i interviewet:” For hjælperne tror jeg de overordnede mål svinder lidt i alle de 

her små ting vi skal nå….”(bilag6,l.539) og en medarbejder kommenterer i spørgeskema at 

fleksibiliteten i besøgsblokkene bruges til at nå dagens program(bilag2,l.280) 

Denne kommentar kan være udtryk for, at ikke alle medarbejdere har den fulde forståelse. Ifølge 

Boswell kan manglende adfærd til at sikre målopfyldelse ligge i det faktum, at lederen har 

undladt at give hele billedet af organisationens mål.  

5.3 Delkonklusion 

Der er tegn på at medarbejderne har LOS og at borgerne i en vis udstrækning kan se værdien af 

øget selvhjulpenhed. 

Organisationen står dog stadig med den udfordring, at strategien endnu ikke er ude hos alle 

medarbejdere i en sådan udstrækning at der kan tales om at organisationen som helhed har LOS. 

LOS er afgørende, da medarbejderne ellers risikerer at skabe deres egen, eller bliver aligned 

med mindre vigtige eller sågar noget, der er i direkte modstrid med organisationens mål. 

5.4 Delanalyse 2 Ansvar og faglighed 

Påstand 6: ”Vi har fået større ansvar for hvad der skal ske hos borgerne” 

Igen et overvejende enigt billede blandt medarbejderne, hvor 8 erklærede sig helt enige og 10 

erklærede sig enige.  

Alle respondenter har kommenteret på spørgeskemaerne og blandt de 8 helt enige blev der bl.a. 

skrevet: ”Det er os der skal vurdere hvilke behov borgerne har og videregive informationen til 

visitationen”(215), ”Ja, i samarbejde med borgerne tilrettelægger vi hvad der skal udføres hos 

borgerne i de forskellige blokke”(217), ”Der er tillid til at personalet kan løfte opgaverne i 

hjemmet (besøgsblokke)” (213) 
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Blandt de 10 enige respondenter blev følgende kommenteret: ”Vi har altid haft et stort ansvar, men 

efter vurderingsblokkene er kommet, skal man være mere bevidst om hvad der hører under 

hvad”(230), ”Når der skabes fleksible rammer i borgerbesøgene er der øget krav til dokumentation 

og videreformidling til eksterne samarbejdsparter.(234), ”Vi dokumenterer mere og skriver advis til 

sygepleje og visitation. Samarbejde med andre samarbejdsparter”(239) 

Alle 4 ledere erklærede sig helt enige og følgende blev kommenteret:” Besøgsblokke, 

journalskrivning, vurdering af borgere, tilbagemelding til team og leder….”(378), ” 

Besøgsblokkene er med til, at der kræves et større ansvar for hvad der skal ske hos borgeren og i 

samråd med borgerens ønsker og behov. Mere fokus på handleplaner og evaluere i disse”(381), 

”Der er et stort ansvar hos den enkelte medarbejder i forhold til hvad der skal udføres og hvordan 

det skal udføres. Men der er ligeledes en forventning til at medarbejderen går i dialog med 

borgeren og inddrager denne i opgaveløsningen, - det kræver en del af den enkelte medarbejder. 

Det er derfor ekstremt vigtigt, at medarbejderen kender sin position og ved hvem og hvordan der 

kan trækkes på tværfaglige ressourcer”(385) 

Såvel ledere som medarbejdere udtrykker enighed om at medarbejderne har fået større ansvar for de 

daglige opgaver. Begge grupper peger på besøgsblokke direkte årsag til det øgede ansvar og de 

afledte ”konsekvenser” af blokkene så som øget dokumentation, tættere samarbejde med 

tværfaglige samarbejdsparter og inddragelse af borgeren i opgaveløsningen. 

Hvordan en medarbejder tager ansvar og bruger sin faglighed, kommer til udtryk i interviewet: 

”Det er også fordi det er en del af tålmodigheden, det går ikke lige hurtigt altid. Og når vi så går 

tilbage til besøgsblokkene, så er det man skal til at, nå, men ved vi, at fru Jensen går lidt 

langsommere, men at den næste går lidt hurtigere. Så kan man tage og give…” (bilag4,l.282) 

Flere kommenterer at der er øgede krav til dokumentation og at medarbejderne af den vej også har 

fået mere ansvar, eksemplificeret ved følgende:”…, vi har fået mere ansvar både – måske specielt 

med dokumentationen vil jeg sige, hvor vi før afleverede små sedler osv. på 

kontorerne..”(bilag4,l.34) En anden udtaler:”…. Laver vores døgn – ugeplaner, eller også at vi går 

ind disponenten og skriver og skriver i deres kalender..”(bilag4,l.42) 

Der er respondenter i interviewet der også fokuserer på vigtigheden af samarbejdet kolleger 

imellem, eksemplificeret ved: ”….samtidig vil jeg sige, at det også har noget med teams at gøre. Vi 

arbejder i teams, ….., man skal ligesom overfor hinanden vise sin faglighed og diskutere på det 
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plan, frem for at man bare går og passer sig selv”(bilag4,l.29)eller udtrykt på en anden måde: 

”Men det er også sådan, hvordan man løfter i flok….., og det er ikke kun med dokumentationen, jeg 

synes det er at forstå helhedsbilledet, hvordan vi arbejder”. (bilag4,l.101) 

På spørgsmål om at det generelle billede er at alle tager lige stort ansvar for opgaveløsningen, blev 

der bl.a. svaret: ” Jamen, det gør de ikke,…., der er bare nogen der ikke tager ansvaret på sig. Jeg 

kan ikke svare dig på hvorfor”(bilag4,l.79), ” Der er jo nogen der spørger hele tiden, ”jeg har ikke 

helt forstået det”, men der er ligesom andre der gemmer sig lidt”(bilag4,l.89)” …tror at meget 

handler om, at man ikke har forstået helheden, når det er noget politisk bestemt.. 

I interviewet med lederne kom følgende eksempler på medarbejdernes ansvarstagen: ”Jeg tror også 

der hvor man kan sige at de tager ansvar, det er det med rengøring, hvor de selv siger: kunne det 

hjælpe at jeg møder kl. 7? (mødetiderne er primært kl.7.30).(bilag6,l.237) Samme leder 

præciserer:” Der er flere der kommer, om det passer at møde kl. 7, så kan jeg godt selv have de 

borgere, som egentlig ønsker at få det..) Der spores også en ændring i hvilke opgaver hjælperne 

tager på sig: ”…at det er dem der skriver til visitationen, hvor det meget var disponenten eller 

gruppelederen der gjorde det før i tiden” 

En anden leder udtrykker medarbejdernes øgede ansvar således: ”…….hvorfor har du gjort sådan, 

hvis en kollega sidder og fortæller, at det her har været svært. Så er der altid nogen der kan komme 

med gode råd fagligt. De tager større ansvar for hinanden og deres faglighed”(bilag6,l.716) 

Også under interviewene ses der enighed om at medarbejderne har fået et øget ansvar, om end 

perspektiverne igen er en anelse forskellige. Begge grupper peger på, at en del af ansvaret ligger i 

samarbejde og at medarbejderne må udfordre hinandens handlinger ved at eksempelvis spørge ind 

til disse handlinger. 

Medarbejdergruppen adskiller sig fra ledergruppen, ved at tydeliggøre at ikke alle tager ansvaret på 

sig og pågældende respondent er endda også ude med en refleksion om at ”de” mangler 

helhedsbilledet. 

Påstand 7: ”Vi bruger vores faglighed mere efter besøgsblokkene er indført” 

I denne del af analysen, har jeg valgt at strukturere respondenternes kommentarer ud fra om de i 

deres indhold udtrykker enighed eller uenighed i påstanden og ikke som i tidligere analyser, ud fra 
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hvor respondenterne har sat deres kryds. Det vil stadig fremgå fra hvilket svar kommentaren 

kommer fra. Det gør jeg for overskuelighedens skyld, idet kommentarerne peger i flere retninger.  

Besvarelserne fra medarbejderne var overvejende bekræftende på påstanden. 6 erklærede sig helt 

enige, 9 enige, 2 uenige og 1 helt uenig. 

Blandt de 6 helt enige, blev følgende noteret: ”Det er vi ”tvunget” til, da det er vores faglighed som 

vurderer og gør at borgerne modtager den fornødne hjælp”(255). ”Besøgsblokkene udfordrer 

rammen på den enkelte borger, medarbejder højner deres faglighed, da vi ikke har enkeltydelser 

eller tidsregistrering. Vi kan selv vurdere hvad der skal gøres…(257) 

Blandt 9 enige: ”Vi bliver NØDT til at tænke fagligt og disponere vores tid ordentligt når vi har 

friere tøjler”.(269)  

Blandt lederne erklærede 2 sig helt enige og følgende kommentarer noteret: ”Der sker løbende en 

udvikling på dette område, det er/ har været en stor udfordring for alle”(396), ”Medarbejderne er 

blevet rigtig gode til at bruge deres faglighed, som kommer til udtryk på dialog – og teammøder. 

En leder erklærede sig enig og noterede følgende: ”Mange bruger deres faglighed ud fra 

besøgsblokkene….. Men også helt klart plads til forbedringer, - og nogle der har rigtig svært ved 

dette” (399) 

Der ses et billede hos både medarbejdere og ledere, at medarbejderne bruger deres faglighed mere 

efter besøgsblokkene er indført og en medarbejder demonstrerer med sit svar, at der er en direkte 

kobling mellem brug af faglighed, besøgsblokke og hvad borgeren ender op med at få hjælp til. 

Lederne er på deres side enige om at der er et udviklingspotentiale i forhold til at blive bedre til at 

bruge fagligheden. 

Blandt de 9 enige medarbejdere blev der også noteret:” Nogle vil nok mene at det er svært med 

mindre struktur”. ”Fagligheden generelt synes øget, men for nogle kan det være svært at følge 

med”.(270) ”Muligheden for at bruge sin faglighed er øget, men ikke alle forstår at se 

muligheden”(268) 

Blandt disse kommentarer er der pile i forskellige retninger og min fortolkning går på, at 

respondenterne i overvejende grad har erklæret sig enige i forhold til sig selv, men at de er bevidste 
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om at der findes kolleger, der ikke er i stand til at mestre det ansvar og frihed der ligger i 

besøgsblokkene. 

Blandt de 2 uenige: ”Bruger ofte besøgsblokkene til at nå programmet”(280) ”Det kan være svært 

for nogle at jonglere med blokkene og udfordringer generelt med faglighed”(281) 

Og den helt uenige respondent anførte at ” Mener ikke besøgsblokkene har gjort indflydelse på 

vores faglighed, den har altid været der”(286) 

Hvis medarbejderne ukritisk og uden faglig vurdering, bruger tiden i besøgsblokkene til at nå 

dagens opgaver, ved at skære i tiden hos borgerne, kan det være et udtryk at pågældende 

medarbejder mangler helhedsforståelse og ikke er i stand til at koble hensigten med besøgsblokkene 

til det paradigmeskift der er sket over de senere år. 

En leder var uenig og noterede følgende:” Jeg oplever ikke den store ændring i brugen af deres 

faglige kompetencer i forhold til besøgsblokkene….. mere at deres faglighed kommer i fokus pga. de 

ændrede visitationskriterier, rehabiliterende tilgang….. Den øgede forventning til deres 

dokumentation, bidrager voldsomt til brugen af de faglige kompetencer”(403). Her adskiller 

lederen besøgsblokke og ændrede visitationskriterier om end besøgsblokkene netop er en del af 

ændringen i visitationskriterierne, idet Københavns Kommune er gået bort fra minutiøse visitationer 

til nu at visitere blokke.  

Samlet set peger de fleste respondenter i spørgeskemaet på at fagligheden bruges mere nu, men der 

er også klare signaler om, at der er et stykke vej endnu, før alle medarbejdere har den nye ”rutine” 

indlejret i deres praksis. 

Jeg forelægger medarbejderne kommentaren fra spørgeskemaet, om at besøgsblokkene bruges til at 

nå dagens program og et par af kommentarerne lød således: ”Så har man måske heller ikke helt 

forstået hvad det der besøgsblok princip går ud på…”(bilag4,l.123), en svarede:” Altså, vi kører jo 

generelt – vil jeg sige – med overlap, så jeg kan godt følge den der. Fordi vi ved godt hvor vi kan 

skære og ved hvor der er mere behov”(bilag4,l.128) ” … jeg ser det ikke sådan, med at alle kan en 

besøgsblok, der er rigtig mange faglige overvejelser… At få alle funktionsniveauer med, det er det 

du måler det ud fra….. Der kræver det også bare at du har din faglighed og dit faglige sprog i 

orden…… jeg synes at det stiller høje krav” (bilag4,l.409). Her kommer medarbejderne med to 

perspektiver på brugen af besøgsblokkene: Enten har man ikke forstået hvad tænkningen bag 
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besøgsblokke går ud på eller som en anden hørte påstanden: At fagligheden bruges til at give mere 

tid hvor der er det behov og at det argument bruges til at legitimere at andre borgere får mindre tid. 

Et par respondenter beskriver brug af fagligheden således:” Hvis vi tager udgangspunkt i en 

besøgsblok,…….Jeg forbereder mig til det menneske jeg skal ind og møde. Jeg bruger alle sanser 

når jeg kommer ind, jeg er faglig. Hvad skal jeg oprette? En døgn – ugeplan bliver jo ikke bare 

lavet. Du skal kende borgeren og hvad skal jeg dokumentere …..Jeg er helt klar over hvad det er. 

Men det tror jeg ikke alle er” (bilag4,l.388),  

Blandt lederne var der følgende opfattelse af hvordan medarbejderne bruger deres faglighed mere: 

”…De inddrager flere andre fagpersoner, sygeplejersker, visitation, end de har gjort 

tidligere..”(bilag6,l.713) og ” ….Hvor de i dag selv italesætter, hov skal der ikke et UR – forløb 

til?... På den måde er der koblet en anden faglighed ind” (bilag6,l.728) 

En anden udtrykker det på denne måde:”….. så gav vi dem (borgerne) bare omsorg, prøv og hør, 

sæt dig tilbage. Og i dag skal vi bruge den faglighed, vi har glemt lidt og tage ansvar for opgaven. 

Og det kommer i, at de medinddrager borgerne og de netop guider dem mere end de laver tingene 

for dem”(bilag6,l.748) 

I begge interviews var der en relativ klar opfattelse af at fagligheden bruges mere nu. Der er et 

interessant aspekt i, at det udelukkende er i interviewet med medarbejderne, at det ikke er alle der 

kan håndtere besøgsblokkene af den ene eller anden grund, bliver italesat. En vinkel der i 

spørgeskemaundersøgelsen blev påpeget af begge grupper. 

5.5 Ansvar og faglighed i lyset af strategisk selvledelse 

Jf. Kristensen og Pedersen defineres det at medarbejderne selv skal sætte rammen for opgaven, som 

eksistentiel selvledelse. Medarbejderne har nu fået en ny mulighed for at gå fra selvstyring, hvordan 

skal opgaven udføres, til både at lede sig selv i forhold hvad opgaven er og hvordan den skal 

udføres. Dette kommer bl.a. til udtryk i spørgeskemaerne, ved at medarbejderne nu selv vurderer og 

tilrettelægger hvilke opgaver der skal udføres i samarbejde med borgerne. Medarbejderne har fået 

større taktisk frihed. 

I interviewet med medarbejderne kom selvledelsen bl.a. til udtryk ved at medarbejderen bruger sin 

faglighed til at vurdere opgavernes indhold og tog ansvar for at prioritere opgaverne (Bilag x, s.9, ). 

Faktisk er der en antydning af strategisk selvledelse, idet medarbejderen ikke udelukkende har 
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fokus på selve arbejdsopgaven, men også på hvad der giver værdi for borgeren, nemlig, i dette 

tilfælde, at skabe den nødvendige tid til opgaven. Man kan sige at pågældende medarbejder tager 

udgangspunkt i forretningens behov, når selvledelsen udføres. 

Det er dog mere utydeligt i kommentarerne fra spørgeskemaerne, om der reelt er tale om strategisk 

selvledelse, idet netop det niveau af selvledelse fordrer en skarp prioritering af arbejdsopgaven. For 

at prioritere opgaverne er det afgørende at medarbejderen er i stand til at skabe sammenhæng 

mellem opgaver og mål. 

At medarbejderne har forretningsforståelse, kommer i en vis udstrækning til udtryk i nogle af 

svarene. Samtidig viser svarene at de har en vis strategisk indsigt i hvad der er værdiskabende i 

organisationen. 

Nogle af svarene peger også på, at ikke alle medarbejdere er i stand til at håndtere det 

ledelsesansvar der følger med den frihed der er i opgaveløsningen. Som det fremgik, brugte en 

medarbejder besøgsblokkene til at nå sit program.  Det viser, ifølge teorien, at pågældende 

medarbejder ikke har den fulde forståelse for forretningens formål. I forhold til Kristensen og 

Pedersens definition af selvledelse er medarbejderen ikke i stand til at udøve strategisk selvledelse, 

da medarbejderens fokus ikke er på ”hvorfor” i forhold til opgaven. Medarbejderen er blevet givet 

en frihed uden at tage det ansvar der følger med, nemlig at forpligte sig på forretningen og noget 

kunne tyde på, at pågældende ser sin situation ud fra eget personlige perspektiv frem for 

forretningens perspektiv (s.69). 

Kristensen og Pedersen anfører også, at lederen skal skabe større forståelse for målene, ved at sætte 

dem ind i en forretningsmæssig kontekst, lederen skal altså være endnu skarpere på forretningen, 

for at kunne mestre det. Når den leder der ikke udviser bevidsthed om hvad besøgsblokkene er en 

del af, kan man stille spørgsmål om denne har den nødvendige forretningsforståelse. 

Jvf. Kristensen og Pedersen skal en strategisk selvledende medarbejder dele sine beslutninger med 

eksempelvis kolleger, så de forstår hvorfor han handler som han gør. Som det fremgik, gav en af 

medarbejderne udtryk for vigtigheden af samarbejdet kolleger imellem, at man netop bør dele sin 

viden og diskutere den frem for at ”køre solo”. Kristensen og Pedersen mener, at netop deling af ens 

beslutningsgrundlag gør medarbejderen ”ledbar” for andre og på den måde åbner mulighed for at 

andres handlinger vil kunne indvirke på deres egne handlinger. I samme interview kom det også til 
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udtryk, at ikke alle tager ansvaret på sig og deler deres viden med kolleger. Dermed kan muligheden 

for at udfordre hinandens handlinger, handlinger der måske strider mod det fælles mål. 

5.6 Delkonklusion 

I datamaterialet er der eksempler på medarbejdere der omsætter sin faglighed, både organisatorisk 

og i den direkte borgerkontakt. Der er ligeledes en del eksempler på at medarbejderne tager et større 

ansvar for hvad der skal ske hos borgerne. 

Når det er sagt, er det også tydeligt, at det kun er slået delvist igennem hos medarbejderne, at påtage 

sig mere ansvar og bruge sin faglighed, og ikke alle prioriterer og handler på en måde der fortæller 

at forretningsforståelsen er grundigt indlejret i deres handlinger. 

5.7 Delanalyse 3: Ledelse, herunder information og lydhørhed 

Denne del af analysen er opbygget anderledes end de foregående, idet der i diskussionen i forhold 

til Røvik, også er inddraget det bredere ledelsesmæssige aspekt via citater fra interview med 

lederne.  

Påstand 4: ”Der bliver informeret om nye tiltag/strategier (ex. Ældrepolitikken)” 

Der er et positivt billede af informationsniveauet hvor 13 erklærer sig helt enige og 5 erklærer sig 

enige. 

Blandt de13 helt enige blev bl.a. følgende noteret: ”Gruppeleder implementerer dette til div. Teams 

via dialog og gennemgang og medansvar” (135), ”….så når der er nye tiltag bliver dette informeret 

på vores møder”(136), ”Der er altid en god og brugbar information med mulighed for uddybning 

over tid” (138), ”Både på vores teammøder, faglige udviklingsmøder, nyhedsbrev, samt mail fra 

vores daglige leder”(141) 

Blandt de 5 enige: ”Ja, men det der kan være et problem er, hvis man ikke har været der, er det ikke 

altid man hører om nye tiltag” (157), ”…… Vi bliver informeret om nye tiltag og dem er der mange 

af”(159) 

Blandt lederne erklærede 1 sig helt uenig og noterede følgende: ”Nogle strategier tager det tid at 

høre om. Men på ledermøder bliver orienteret om disse. Der bliver fulgt op på nye ved statusmøder 

og ledermøder”(344), de 3 andre ledere erklærede sig enige i påstanden og noteret: ”Vi bliver 
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informeret om de nye strategier og tiltag, f.eks. ældrepolitikken, på ledermøder. Det arbejder vi 

samlet ud fra og med, hvordan vi får det implementeret i grupper/teams….”(347), ”Der bliver 

løbende sendt udefra kommende tiltag/strategier osv. via mail. Der er en vigtig opgave i forhold til 

den evige opmærksomhed og synliggørelse af disse tiltag. For at sikre sig optimal forankring, så er 

det vigtigt at vi konstant har fokus…”(352) og sidste kommentar fra lederne lyder således: 

”Budskabet er klart, hvad som er i vente. Så kan vejen derhen måske til tider være lidt uklar”(356) 

Et overvejende positivt billede, hvor både medarbejdere og ledere, oplever et godt 

informationsniveau. Kommentarerne fra medarbejderne antyder, at det er vigtigt med mange 

gentagelser og opfølgninger, da ikke alle er til stede samtidig. Kommentarerne peger i retning af at 

lederne i overvejende grad sikrer den vedvarende kommunikation. Ifølge Boswell forudsættes det 

som minimum, at der er en vedvarende kommunikation af den strategiske fortælling, samt en 

kontinuerlig og systematisk opfølgning på om medarbejdernes oversættelse af strategien til konkret 

adfærd, nu også understøtter den strategiske retning.  

Som det fremgik, mener en leder, at det tager tid før information ”kommer ud”, men at der bliver 

informeret lokalt. Udtalelsen kan antyde, at kritikken primært drejer sig om centralt udmeldte 

strategier fra kommunen, frem for at det er den lokale organisation der er langsom med 

udmeldinger. 

I interviewet med medarbejderne, går det overvejende positive billede igen eksemplificeret ved 

følgende udtalelser:” Et eksempel er jo at dig og Søren kommer ned og fortæller når der skal ske 

noget nyt i organisationen….. Vores leder der er til ledermøde…., skriver en seddel eller giver en 

briefing”(bilag4,l.492), ”.. vores leder er god til at informere os, er rimelig god til at få alle med og 

stopper faktisk ikke, før hun er næsten sikker på at alle har forstået de opgaver vi bliver stillet 

overfor”. Samme medarbejder siger:” Hun stiller sig op i rummet og åbner sin mund, så lytter alle. 

Nej hun er jo god til at skabe ro omkring sig, hun er god til at få folk til at lytte,….. fortælle hvorfor 

de her opgaver og hvor de kommer fra”(bilag4,l.497). En respondent referer til ovenstående udsagn 

på denne måde: ”Der har vi det mere i teamene, det giver en anden ro…. Der er nogen der ikke så 

godt kan lide at sige noget, når det er et stort forum,…., alle kommer til orde når det er i teamene, 

man får formidlet de nye strategier og tiltag”(bilag4,l.598). Drøftelsen fik denne refleksion frem: 

”.. personligt har jeg ikke noget imod at vi sidder 5 grupper sammen (læs: teams)… jeg ved at der 

er nogle kolleger der lige har brug for, at der skal stilles mere uddybende spørgsmål til nogle ting 
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de måske ikke lige kan lide………, og så kender vores leder os jo også individuelt…. Hun ved jo 

også godt,….. hvem der måske vil lave bøvl. Hun ved hvad hun skal spørge ind til…”(bilag4,l.628) 

For at sikre information at ny information når ud til alle, har grupperne indført forskellige tiltag: 

”…når der kommer nye tiltag eller nye strategier…, bliver der skrevet referat….., man skal skrive 

under at man har læst det, også nyhedsbreve og med alt sådan noget.” (bilag4,l.516), ” Vi minder 

hinanden om det og vi ved også hvem der ikke har deltaget….. Vi behøver ikke skrive 

under…”(bilag4,l.515) 

Blandt lederne, kom følgende udtalelser om de kunne genkende billedet fra medarbejderne: ”På 

medarbejderne tror jeg også, at jeg ville have sagt, at de lå meget med enig eller helt enig. Ikke at 

der var nogen der var uenige”(bilag6,l.35), ”De bliver informeret om rigtig mange ting, om de så 

kan skelne det ene fra det andet…”(bilag6,l.13) En anden leder kommenterer:” og så tror jeg 

generelt, at alle synes der er for meget,.., de kan ikke skelne det ene fra det andet”(bilag6,l.92) 

Der blev også talt om hvordan der sikres at informationen når ud til alle og følgende kommentarer 

blev noteret:” Det kan også være en udfordring, vi har i hvert fald prøvet på et tidspunkt at skrive 

op hvem der var til stede. … selv et ansvar for at være opsøgende”(bilag6,l.101), ” vi har lavet en 

regel om at dem der ikke er der, skal... læse referatet og skrive under på at de læst..”(bilag6,l.109) 

en leder responderer: ”Vi er holdt op med at skrive under,…, hvis vi aftaler at vi selv har et ansvar, 

må man selv være opsøgende”(bilag6,l.115)  

Om lederne kan genkende deres eget billede af information, bliver der åbnet op for forskellige 

refleksioner: ”… nogle gange tror jeg ikke vi drøfter strategier nok.. , ..vi drøfter en masse emner 

på vores ledermøder, men strategien i det mangler måske, det er nok derfor, den ikke er så tydelig 

og man er lidt uenig.”(bilag6,l.22)  en anden leder kom med følgende udtalelse: …jeg synes også at 

vi mangler at snakke strategier. Det bliver meget sådan og værsgo. Næste gang så er det, hvad har 

I gjort eller hvordan.(bilag6,l.123) Lederen fortsætter med: ”Måske mere en sparring om, hvordan 

kunne vi gøre det her…., fordi vi har snakket om, at vi skal gøre det fælles og alligevel ikke helt ens, 

men stadig mangler vi det her forum hvor vi snakker strategi på den gode måde.(bilag6,l.127) 

Begge grupper giver udtryk for at der eksisterer et godt informationsniveau i organisationen, især 

udtrykker medarbejderne tilfredshed med niveauet og de lokale forskeligheder der er i forhold til 

selve formidlingen. Der er også et billede af at ikke alle er lige modtagelige for informationen, 
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uagtet gentagelser. At medarbejderne oplever at få den nødvendige information, bakkes til dels op 

af lederne, der giver udtryk for at de informerer meget. 

Svarene peger i retning af at lederne i overvejende grad sikrer den vedvarende kommunikation, men 

som det blev beskrevet, kan der være en udfordring hvis man som medarbejder ikke har været 

tilstede. Det kan være udtryk for manglende opfølgning på medarbejdernes oversættelse af 

strategien. Undlades dette er der jvf. Boswell, risiko for at medarbejderen oplever at understøtte 

strategien, uden at det nødvendigvis er tilfældet. 

I begge interviews kommer det til udtryk, at der gøres brug af forskellige metoder til at sikre at 

informationen når ud til alle. Metoder der både kan være baseret på den enkeltes ansvar for at holde 

sig opdateret og metoder af en mere kontrollerende karakter. 

Lederne giver udtryk for manglende rum og tid for drøftelse af strategierne på lederniveau og kan 

kalde på at øverste ledelsesniveau i organisationen, skal blive endnu bedre til at facilitere processer 

omkring nye tiltag, for at sikre at lederne er klædt bedst muligt på til kommende 

implementeringsopgaver. 

Påstand 5: ” Ledelsen er lydhør, når medarbejderne er uenige i nye tiltag” 

Også her tegner der sig et positivt billede, hvor 6 erklærede sig helt enige, 9 enige og 3 uenige. 

6 helt enige havde noteret følgende: ”Lydhør hvis nye tiltag er brugbar”(170), ”Jeg føler mig altid 

hørt, også når jeg er uenig”(176), ”…… ledelsen er god til at informere gennem møder hvor der 

bliver fortalt om nye ting på en tilfredsstillende måde, da det jo er noget der SKAL ske”(173) 

Blandt de 9 enige var følgende kommentarer: ”Der er plads til at være uenige og forståelse for 

forskellige holdninger” (183), ”Min leder er lydhør, men når der skal foretages nye tiltag er det 

også vigtigt at gruppen går i gang med at implementere dem!”(186), ”Lydhør, men ledelsen kan jo 

ikke tage hensyn til hver enkelt medarbejders utilfredshed…… Folk brokker sig for meget/er bage 

for at prøve noget nyt”(), ”Min leder er lydhør i forhold til hvis personalet er uenige om nye tiltag, 

men kan på en måde få vendt bøtten så medarbejderne føler sig hørt og samtidig forstår de nye 

tiltag”(..) 

De 3 uenige gav 2 udtryk for: ”Det der bliver vedtaget er jo bestemt” (201), ”Oftest er de store 

beslutninger truffet, når de nye tiltag kommer ud”(203) 
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Blandt lederne fordelte svarene sig således: 1 uenig, 2 enige, 1 både enig og uenig og de 

kommenterede følgende i kronologisk rækkefølge:” Ledelsen lytter, men det betyder ikke at der 

bliver ændret på opgaven/tiltag”(360), ”Der er tiltag der er politisk bestemt, så det er en skal – 

opgave og så dem der bliver søsat af VBH. Jeg oplever al den lydhørhed og jeg kan altid henvende 

mig…”(362), ”Jeg oplever stor forståelse og anerkendelse fra min nærmeste leder når nye 

tiltag/strategier ikke altid giver mening…. Men vi griber opgaver og forsøger at få den omsat i et 

sprog medarbejderne forstår. Nogle tiltag kan vi ændre på og andre kan vi ikke….”(366), ”Enig 

når det er i form af nye arbejdsgrupper. Uenig når nye tiltag er en ramme der er sat på 

forhånd”(372) 

Begge grupper giver udtryk for at der er lydhørhed på begge ledelsesniveauer, dog giver svarene et 

indtryk af, at der er forskel i graden af lydhørhed alt efter om ”det nye” kommer centralt fra 

kommunen eller udspringer fra den lokale organisations øverste ledelse.  Centralt udmeldte tiltag/ 

strategier opleves i højere grad som værende initiativer der ikke er til diskussion. 

Et eksempel fra interview med medarbejderne, understøtter billedet fra spørgeskemaerne: ” da det 

der rehabilitering kom ud,……., og vi er enige om, at det er en lovgivning, det er noget politikkerne 

har bestemt,….., Det var en udfordring at skulle arbejde på den måde. Og det blev måske mere 

personrettet rettet mod tovholderen og lederen……. Og så er det som leder: ” Jeg kan godt høre 

hvad du siger, men nu er det faktisk ikke mig der har bestemt,….., men tænk på hvorfor vi skal 

arbejde sådan osv.”Så den har jeg hørt, men det er hvis man ikke forstår de nye 

tiltag….”(bilag4,l.702) En anden udtaler i forhold til at hjælperne skulle til at dokumentere:”….. jeg 

var helt vildt utilfreds, virkelig utilfreds. Fordi det havde man jo slet ikke tid til, og det var jo ikke 

vores job…. Men efterhånden, altså så var det jo bare noget vi skulle og det jo bare lige så stille 

gledet ind…”(bilag4,l.754) 

Blandt lederne var der følgende kommentarer til egen lydhørhed overfor medarbejderne:” Vi er 

lydhøre når medarbejderne er uenige i nye tiltag. Noget kan ændres og noget kan ikke ændres, altså 

det er rammen og vilkårene, men der sker også en justering hos os…”(bilag6,l.14) samme leder 

siger:” Man kan altid drøfte tingene, så kan man sige: rammen er sådan her”…., hvad kan vi putte 

ind i rammen, så vi bliver hørt. Jeg tænker ikke at man ikke er lydhør, men spørgsmålet er, hvor 

stor påvirkning kan man have på det her”.(bilag6,l.29) en anden leder udtaler:..jeg kan godt 

forestille mig, at man oplever os, jamen der er nogle ting der ikke er til diskussion, det er nogle skal 

– opgaver og ikke fordi…, at man ikke snakker om det. For det er ligeså vigtigt at snakke om det, 
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selvom det er nogle skal – opgaver”.(bilag6,l.38). En leder kom med et konkret eksempel på 

lydhørhed i forbindelse med implementering af ældrepolitikken: ”….. Der kom fordele og ulemper 

og bekymringer, hvor er det fedt, alle mulige forskellige syn på hvad det her kan gøre. Så arbejdede 

vi med dem enkeltvis. Efterfølgende blev vi enige, jamen hvis det så er vi tager fat i nogle af de ting 

der bekymrer….. hvordan kan vi så drage paralleller, så det måske i virkeligheden kan komme til at 

hænge sammen”.(bilag6,l.183)  

Også i interviewene er der en oplevelse af at der er lydhørhed fra ledelsens side, hvis man er uenig i 

nye tiltag. Der tegner sig et billede af, at centralt (fra kommunen) udmeldte strategier i højere grad 

accepteres som skal- ting og værende ”ikke til diskussion”. Samtidig er der også en oplevelse af, at 

lederne alligevel åbner op for dialog for at sikre sig meningsskabelse for ”det nye” blandt 

medarbejderne, ved eksempelvis, som udtrykt af en medarbejder, at der sker en form for lokal 

tilpasning. 

5.8 Ledelse, herunder information og lydhørhed i lyset af Røvik 

Røvik beskriver, at lederen skal være i stand til at oversætte med kundskab, mod og kreativitet, 

tålmodighed, samt være stærk for at lykkes med oversættelse af strategier. Med udgangspunkt i 

spørgeskemaer og lederinterview, vil jeg i det følgende analysere mig frem til hvorvidt jeg kan 

konstatere, at lederne besidder de 4 dyder for godt oversættelsesarbejde. 

Analysen starter med information og lydhørhed og under hver dyd, vil det bredere aspekt ved 

ledelse blive analyseret med citater og kommentarer fra lederne. 

Viden 

Der er tegn på at lederne har dyden, viden, når de oversætter strategier, hvilket kommer til udtryk på 

forskellig vis. 

Leder 4 erkender at hun selv skal have forståelse for det der skal formidles:” Jamen, jeg starter med 

at sætte mig ind i hvad den her opgave går ud på, sikrer mig at jeg selv har forstået det”. Hun viser 

dermed, at hvis implementering af nye tiltag skal lykkes, forudsætter kendskab til det som skal 

oversættes.   

En medarbejder oplever at lederen bruger dekontektsualiseringkompetencen, ved at fortælle hvor 

ideen kommer fra og hvorfor der skal arbejdes med den.(bilag4,l.500) Et eksempel på leders brug af 
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rekontekstualiseringkompetencen, kommer fra en anden medarbejder, der oplever lederens evne til 

at oversætte ideen til egen organisation, ved at lederen fortæller om strategiens ophav samt årsag til 

hvorfor der skal arbejdes med den. (bilag4). Denne evne er væsentlig for det meningsskabende 

element i oversættelsesarbejdet.   

Et eksempel på at en leder er flerkontekstuel, kom til udtryk på følgende måde:” … Alle de her helt 

naturlige frustrationer…… Det jeg gjorde der, det var, at jeg valgte at høre på det og …… og så 

drog jeg ældrepolitikken ind. Igen den her fortælling om forretningsforståelsen, og hvem er det vi er 

her for og hvis vi… tager udgangspunkt i borgerens behov, hvad tænker I så om det. 

”(bilag6,l.148). Lederen viser at hun er i stand til at tilpasse og indpasse ideen, bruger 

konfigurationskompetencen, så den passer ind i organisationen. Hun viser, at hun har viden om den 

kontekst der oversættes ind i, ved at gøre ældrepolitikkens intentioner tydelig og koble den til 

eksisterende praksis. Ifølge Røvik er der krav til lederne om at hun er flerkontekstuel og viser det 

med et kendskab til alle de kontekster der formidles mellem. 

I forbindelse med lydhørhed er der tegn på at lederne har videnskompetencen. Eksempelvis bruger 

en leder sin viden om hvor ideen kommer fra (dekontektsualisering), samt den kontekst den skal 

oversættes til (kontekstualisering). Det gør hun ved at skitsere rammen og derefter arbejde med 

hvordan den kan indpasses i organisationen(bilag6,l.15) 

Nedenfor eksemplificeres videnskompetencen i et bredere ledelsesmæssigt perspektiv:  

Leder 1 anvender konfigurationskompetencen, når hun bevæger sig ud i medarbejderens kontekst 

for at kunne agere sparringspartner for medarbejderen. Hun fortæller:… når de fortæller mig et eller 

andet, går vi på opdagelse…. Jeg går på opdagelse i det de siger og hvordan kan man understøtte 

dem… jeg har et eksempel i dag, hvor en står og siger… jeg havde en rollator køretur for første 

gang…. Okay, tænkte jeg, fortæl mig noget mere..(bilag6,l.420).  

Leder 3 anvender dekontekstualiseringskompetencen, i sin oversættelse af den ændring der er sket 

med lederrollen, ved at udtrykke kendskab til det der skal oversættes og hvilken kontekst det skal 

oversættes ind i. Hun fortæller:” … førhen var det sådan…, nu skal vi gøre sådan her og så var det 

jo egentlig planlagt hvordan vi gjorde. I dag er der jo langt mere frirum til, hvordan kan vi så gøre 

det…. Vi kigger også på, hvad er det for nogle læringsroller der er brug for, hvilke modeller kan 

bruges…” (bilag6,l.268) På den måde viser lederen at hun anvender konfigurationskompetencen, 

når hun oversætter sin lederrolle i forbindelse med at tilpasse og indpasse initiativer i sin gruppe. 
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Når leder 4 siger:” … og når jeg så deltager, så er det meget i forhold til at mærke efter hvor de 

er… at hvis jeg skal kunne lave ledelse, som jeg synes giver mening i forhold til organisationen…. 

Arbejde med det store, hvorfor er det vi skal implementere alle de her udefra kommende evige tiltag 

der kommer”(bilag6,l.298), så anvender hun konfigureringskompetencen, ved at koble sin 

ledelsespraksis til organisationens behov. 

Leder 2 fortæller om et elektronisk omsorgssystem, Cura, der skal implementeres i organisationen 

og hvordan hun håndterer forberedelsen til dette i sin gruppe:”.. vi gør det her virkelig målrettet 

med Cura… Vi sidder i et lille team på 3 for virkelig at få det ind under huden med det samme…. 

For at have forstået denne opgave, her er rigtig mange medarbejdere der skal ind og screenes….. 

Altså for at få dem alle sammen med” (bilag6,l.629). Lederen anvender 

dekontekstualiseringskompetencen ved at udvise viden om hvad der har betydning for ideens 

succes(kompleksitet), samt at der er behov for at hun har indgående kendskab til det der skal 

oversættes. 

Eksemplerne viser, at lederne har blik for den flerkontekstuelle vinkel, for at sikre at ideerne bliver 

oversat. Samtidig udtrykker lederne med ovenstående udsagn, at de har fokus på den ramme ideerne 

skal oversættes ind i med respekt for den kontekst de kommer fra. 

Mod og kreativitet 

Der er tegn på at lederne har oversættelseskompetencen mod i deres oversættelse af strategier og 

der er en bevidsthed om at sprogsætte, ved at omsætte strategien til handling og ord som giver 

mening for medarbejderne. 

Medarbejderne bekræfter i spørgeskemaet, at lederne sprogsætter nye tiltag på flere arenaer, som 

f.eks. forskellige typer af møder, nyhedsbreve og mails og de udtrykker ligeledes at der er god 

mulighed for dialog og uddybning. Jvf. Røvik skal lederen være sprogsætter, hvilket vil sige at hun 

giver ideerne sprog. Her kan der være en udfordring i at der ikke altid eksisterer et sprog, som kan 

forklare ideen, da den stadig fremstår som meget overordnet.  

At lederne i en vis udstrækning udviser mod og kreativitet i påstanden om lydhørhed, kommer til 

udtryk ved en medarbejders kommentar, hvor denne beskriver lederens evne til at sprogsætte ideen, 

ved at koble hvorfor vi skal arbejde sådan til praksis. Hun får skabt forståelse for medarbejderne og 

de på den måde føler sig hørt.(bilag6,l.702) Der kan være en antydning af, at lederen både evner at 
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sprogsætte tiltagene og give sprog til egen organisation, samt være kreativ for at finde metoder til at 

medarbejderne kan acceptere og udmønte tiltagene. 

En leder beskriver, at hun lyttede på medarbejdernes bekymringer, arbejdede med frustrationerne 

enkeltvis, drog paralleller til det der allerede eksisterede i praksis(bilag6,l.177). Denne leder brugte 

sin konfigureringskompetence ved at tilpasse og indpasse ældrepolitikken til organisationen på en 

måde, der fik skabt konsensus og mening blandt medarbejderne. Hun viste også bevidsthed om 

hvilken oversættelsesregel der var mest hensigtsmæssig(addering) for at undgå at implementering af 

ældrepolitikken blev for gennemgribende. 

I et bredere ledelsesmæssigt perspektiv analyseres ledelsesdyden, mod og kreativitet, i 

nedenstående afsnit: 

Leder 4 sin udviser mod og kreativitet, når der skal oversættes nye ideer og fortæller at: ” … Jeg 

tror på, at hvis jeg kan arbejde….., med at de forstår at vores opgaver ændrer sig, så tror jeg det er 

lettere for mig at forandre de her strategiske tiltag der kommer….. men jeg vender den altid på 

hovedet og arbejder med selve opgaven, hvad er det for en opgave vi er her for…”(bilag6,l.557). 

Lederen ændrer forståelsesrammen, med den hensigt, at det skal give mening for medarbejderne. 

Ved at vende opgaven ”på hovedet”, giver hun strategierne et sprog der kan forklare dem ud fra 

medarbejdernes perspektiv og benytter sig her af addering som oversættelsesregel for at tilpasse 

ideen til den lokale kontekst. Hun anvender fratrækning, når hun:” Prøver at fjerne 

opmærksomheden mere fra det du oplever, der kan være problematisk…., i håb om at jeg kan få dig 

til måske, at hæve dig op og se det ud fra borgerperspektivet”. (bilag6,l.153) 

Leder 1 bruger sproget til at fastholde medarbejderne i retningen med deres arbejde og udtrykkes på 

denne måde:”…. At have det på møder, altså vores personalemøder…, hvor vi taler retningen, så 

alle kommer med… Det handler også om hvordan jeg som leder får den solgt her, man skal også 

være sælger…. Strategien er måske fra start netop at man holder møder…., den kan godt ændres 

lidt, fordi jeg er nødt til at høre hvor de er henne i den her opgave(bilag6,l.645) og hun fortsætter 

med: ”At være klar og tydelig i mælet, altså hvad vej skal vi” (bilag6,l.656) Udtalelserne bakkes op 

af følgende lederkommentar fra spørgeskemaet: ”Jeg skal kunne omsætte strategierne, så alle 

medarbejderne forstår hvor vi skal hen”. (bilag 2, l. 461) 

Lederen anerkender vigtigheden af at sprogligsætte ideen før den oversættes og gør det når hun 

tydeliggør den ved et klart og tydeligt sprog, og hun bruger sin evne som ”sælger” i sin 
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oversættelse, hvilket kan betragtes som addering i forhold til at håndtere mulig modstand fra 

medarbejderne.  

Leder 3 bruger ikke bare det talte sprog i hendes indsats for at tydeliggøre ideen, for at sikre det 

bedste afkast. Det kommer til udtryk på følgende måde: ”Jeg står ikke bare og fortæller i dag, jeg 

visualiserer det, jeg giver papir, kigger på hvad virker, og jeg ved jo godt hvordan det er forskelligt, 

så derfor gør jeg det på forskellige måder,… i håb om at få alle med”(bilag6,l.275). Samme leder 

anvender addering som oversættelsesmodus, når hun skal håndtere modstand og fremme 

medarbejdernes forståelse, ved at inddrage deres kolleger i oversættelsen: ”Men også at bruge den 

man synes der har fanget den som ambassadør”.(bilag6,l.675)  

Ledernes generelle opfattelse af om nye ideer er ved at være implementeret gennem sproget, er når 

medarbejderne selv sprogsætter ideerne i enten ord eller handling og illustreres ved følgende citater. 

Leder 4 fortæller hvordan hun oplever at medarbejderne sprogsætter ældrepolitikken og 

fortæller:”… der skete faktisk noget i den proces, for der var flere af medarbejderne der begyndte 

at komme med eksempler på, at det her gør vi i virkeligheden rigtig meget.”(bilag6,l.187) 

Leder 1 oplever at nye initiativer er ved at bundfælde sig når: ”… så er det jeg hører at det kommer 

ud af munden på dem”(bilag6,l.232). Hun bliver suppleret af leder 3, der siger:”… Så synes jeg, at 

man kan mærke en forskel, det der med, at de selv begynder at fortælle om det, men også dem der 

har det lidt svært, at de begynder at sige det, man begynder at se lys i øjnene… Så synes jeg, at vi er 

ved at være der” (bilag6,l.250) 

Ovennævnte citater kan også være et udtryk for at lederne har tålmodighed, når nye tiltag skal 

implementeres og at disse har fået den nødvendige tid til at gro. Denne dyd vil blive analyseret i 

næste afsnit. 

Lederne har i overvejende grad oversættelseskompetencen mod og kreativitet, og viser med deres 

forskellige tilgange, at de er bevidste om, i deres oversættelse af ideer, at sprogsætte så det giver 

mening for medarbejderne. 

Tålmodighed 

Det kræver tålmodighed at oversætte ideer ind i egen organisation og som beskrevet, gav en 

medarbejder udtryk for, at hendes leder er god til at informere og ikke stopper før hun er sikker på 
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at alle har forstået den nye opgave.(bilag4,l.497). En anden medarbejder udtaler: ”Altså jeg synes, 

at den information vi får, det er den rigtige måde at gøre det på….. og så siger hun jo til enhver tid, 

at mit kontor er altid åbent. Er der noget I skal have hjælp til eller ikke forstår, så 

kom”.(bilag4,l.650) 

Medarbejderne har en oplevelse af at lederne udviser tålmodighed i deres samarbejde med 

medarbejderne og stiller sig til rådighed for uddybelse og afklaring omkring strategien. Ifølge Røvik 

sker der det, at en idé typisk bliver forsøgt implementeret i organisationen, men at der reelt sker det, 

at det bliver ved snakken. Røviks påstand er, at det kræver mod, for det tager ofte tid at ændre og 

implementere en idé fra sprog til konkrete handlinger. Derfor er det vigtigt at lederne netop tager 

sig tid til at det nye sprog og nye ideer manifesterer sig i organisationen, således at de ikke 

forsvinder igen. 

At lederne også bruger tålmodighed i forhold til lydhørhed, kommer til udtryk ved en medarbejder 

der var meget utilfreds med at alle nu skulle til at dokumentere. Samme medarbejder fortalte, at det 

efterhånden blev accepteret og nu er en almindelig del af hverdagen(bilag4,l.754). Noget tyder på at 

lederen har givet ideen den fornødne tid til at lade medarbejderne smittes og til den nu har fået den 

tilsigtede effekt i praksis. 

Leder 1 viser at hun at hun ved at det tager tid for en idé manifesterer sig i handlinger og skaber 

gode betingelser for at den lever ved, at medarbejderne skulle læse alle 9 spor i Ældrepolitikken og 

at hver især skulle fremlægge et spor i eget team. Samme leder udtaler: ” .. for så kan man se om 

folk har forstået det. Så arbejder jeg simpelthen videre med det i dagligdagen. Jeg bruger det hele 

tiden, i forhold til teammøder.. (bilag6,l. 199-209) 

I et bredere perspektiv analyseres lederdyden, tålmodighed, i nedenstående afsnit: 

Leder 4 fortæller hvordan hun i arbejdet med at gøre de teams hun er ansvarlig for, mere 

selvledende. Et arbejde der kalder på hendes tid og tilstedeværelse: ”… jeg har teams der er mere 

selvledende end andre…. Så har jeg da også enkelte teams hvor der bliver arbejdet på et andet 

niveau, hvor jeg måske i virkeligheden er mere med. Det er jo også en proces de skal 

igennem”(bilag6,l. 324).   

Leder 3 viser at hun får skabt fora for kreativ snak, ved at forstå, at hvis vi skal lykkes må vi have 

de snakke om ideerne, så de kan gro nedefra:”… Vi har haft mange seancer på møderne, hvor vi 
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snakker om, hvordan bruger du det så…., der er altid nogen i teamet der breder alt ud og kan det 

hele, og så kan man jo høre hvordan de andre begynder at lytte….. jeg har faktisk forstået det, det 

tog tid, men det lykkedes”(bilag6,l.246) 

Leder 1 fortæller om hvordan hendes lederrolle har forandret sig over tid og hvordan hun nu er nået 

til at kunne trække sig mere tilbage og lade medarbejderne selv træffe de nødvendige beslutninger: 

”Det er en lang proces, vi har også arbejdet med teams rigtig længe og i starten er man måske lidt 

mere på.., for 10 år siden, da jeg startede var jeg mor, nu er jeg far. Mor er denne her,… nu skal du 

sætte dig her og så skal jeg hjælpe dig. Far er en der gerne vil have sine børn kommer frem….. jeg 

vil gerne have at de kommer frem og tager nogle selvstændige beslutninger”. (bilag6,l.339). Leder 

1 signalerer med udtalelsen, at hun har forstået, at der er sket et skifte i lederrollen og at hun selv 

har haft den nødvendige tid til at skiftet kan, jvf. Røvik ”nedfelle seg substantielt i rutiner og 

praksisser” (Røvik, 2007, s 333). At der er sket et skifte i lederrollen, bakkes op af følgende 

kommentarer fra spørgeskemaet: ” Lederen er mere blevet en sparringspartner….” (bilag 2, l.415) 

en anden leder kommenterer:”… Der skal være fokus på forandringsprocessen og den evige 

gentagelse…” (bilag 2, l. 428) 

Styrke 

Implementering af nye tiltag kan fremkalde konflikter og modstand og det fordrer en stærk leder 

som er i stand til at holde fokus på det der skal implementeres, hvilket følgende medarbejder også 

antyder: ”… Der er jo nogen der gerne vil misforstå tingene, så er det lige meget, hvordan man 

pensler det ud og de findes også på vores arbejdsplads… så må man tage det på tomandshånd,.. 

lederen og det individ det handler om”(bilag4,l.664) Ifølge Røvik skal lederen kombinere 

kyndighed og myndighed, hvor kyndighed er lederens kendskab til det praksisfelt der oversættes ind 

i og myndighed er den legitimitet der opstår ved lederens kendskab til praksis. 

Hvorvidt der i eksemplet er udvist styrke, kom ikke frem i interviewet, men medarbejderen gav 

udtryk for at det var en opgave lederen skulle håndtere skal- ting oppefra. 

Røvik peger også på, at udover, at lederen selv skal fremstå med en vis autoritet, kan dette også 

gøres i samarbejde med egen ledelse, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved at øverste ledelse kommer 

ud i grupperne og informerer overordnet om nye tiltag. Ofte en fordel når lederen ikke selv er 

oversætter.  
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En kommentar fra spørgeskemaet, fortæller at ledelsen informerer på en tilfredsstillende måde, når 

der ikke er mulighed for at ”komme udenom opgaven” (bilag2,l.173). At det opleves på den måde, 

kan skyldes, at oversætteren er i stand til at kombinere sin kyndighed og myndighed. 

Som beskrevet, er der en leder der fortæller, at hun godt kan forestille sig at der ved nogle 

udmeldinger, bliver brugt vendinger som ” ikke til diskussion” og at man på den måde virker stejl 

overfor medarbejderne, men at hun samtidig giver udtryk for at det også er vigtigt at tale om dem. 

(bilag6,l.38) Hun viser, med kommentaren, at hun både evner at holde fokus på det der skal gøres 

og det der giver mening. 

Nogle af kommentarerne bærer præg af at der er forskel på hvordan nye tiltag modtages i 

organisationen. Udtalelser som ”tingene” er bestemt på forhånd og som beskrevet, at de store 

beslutninger er truffet når de kommer ud. Jeg tolker udtalelserne, som beslutninger der træffes 

centralt i kommunen før de offentliggøres til driftsenhederne. Udtalelserne kan skyldes de top – 

down vilkår organisationen er underlagt, hvor de ideer organisationen skal implementere, ofte 

kommer centralt fra kommunen og ikke sjældent med begrænset frihed til at oversætte. Disse vilkår 

kan medvirke til at modstand kommer til udtryk i form af inkompatibilitetsargumenter, især hvis 

ideerne umiddelbart synes i modstrid med organisationens værdier eller praksisfeltets kompleksitet. 

Jvf. Røviks kan der være en fordel i at alliere sig med egen ledelse, for at fremstå med mere 

autoritet, når centrale strategier skal udmeldes, i lighed med det øverste ledelse gør i VBH, når de 

tager ud til grupperne og informerer om eksempelvis Ældrepolitikken.  

 At lederne alligevel evner at håndtere skal – opgaver oppefra, viser et eksempel fra 

medarbejderinterviewet, hvor der blev fortalt, hvordan rehabiliteringstankegangen i første omgang 

blev modtaget med modstand, fordi den i sin grundlæggende form er inkompatibel med 

medarbejdernes omsorgsværdi(s.??,..). Lederen viser styrke ved at forholde sig til medarbejdernes 

modstand og forsøger med sin kyndighed at oversætte ind i praksisfeltet, så det giver mening for 

medarbejderne. 

I et ledelsesmæssigt bredere perspektiv analyseres ledelsesdyden, styrke, i nedenstående afsnit: 

Leder 2 afspejler i sine handlinger, at hun er bevidst om betydningen af dialog med medarbejderne 

for at undgå inkompatibilitetsargumenter, der kan have få negative konsekvenser for 

implementering af ideer:” … hvor at der har været nogle, der har været uenige, og det skal der 
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også være plads til, fordi det er rigtig godt at få den her dialog….. hvorfor tænker du som du 

tænker,… hvordan skal vi få den vendt” (bilag6,l.48).  

Leder 3 viser styrke ved at navigere i forhold til modstand fra en medarbejder der ikke gør som 

aftalt hos borgerne. Det gør hun ved at konfrontere medarbejderen: ”… hvad er det der gør, at du 

ikke overholder de aftaler vi har lavet i det her borgerhjem? Jamen hun synes det var synd for 

borgeren. Okay, hvordan tænker du så at borgeren skal få det bedre?..... det her er en skal – 

opgave, så det bliver du nødt til”(bilag6,l.805). Hun håndterede medarbejderens 

inkompatibilitetsargument ved at gå i dialog med medarbejderen om dennes værdier. At lederen 

alligevel må bruge sin myndighed og skære igennem, kan tyde på at medarbejderen ikke har den 

fulde forretningsforståelse. 

5.9 Delkonklusion 

Analysen viser tegn på at lederne i forskelligt omfang viser at de har Røviks 4 dyder når der 

informeres og når informationen bliver mødt med uenighed, samt på det bredere ledelsesmæsigge 

område. Især kan fremhæves vidensdyden, hvor lederne gennem dialog og adfærd viser at de har 

blik for at de skal forstå og kende de strategier der skal implementeres for at de kan give mening ind 

i den kontekst de oversættes til. De udviser også tålmodighed ved at skabe betingelser der giver 

mulighed for at strategier kan manifestere sig i organisationen. At der alligevel er eksempler på, at 

de ikke formår, at nå ud til alle, kan være tegn på, at lederne ikke besidder styrkedyden i 

tilstrækkelig omfang eller at de ikke har valgt det rette oversættelsesregel i deres oversættelse af nye 

tiltag.  

Det kan også handle om de vilkår for implementering, organisationen er underlagt. Som nævnt i 

teoriafsnittet (s.14), har jeg antagelser om at strategiimplementering kan vanskeliggøres hvor den 

top – down orienterede metode er den mest forekommende i organisationen. Røvik peger på at 

implementering af ideer kan modificeres og suppleres i selve oversættelsen. Denne organisation 

kunne fremadrettet benytte nogle af de elementer, eksempelvis svampemodellen, mere bevidst for at 

lykkes bedre med implementering, ved at inddrage og anerkende medarbejdernes evne til at agere. 
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6 Konklusion 

Det jeg ville undersøge var:                                                                                                                   

Hvordan skaber lederne rammer for en oversættelse af strategi med ideer om faglig selvledelse og 

borgernes selvhjulpenhed til ny praksis blandt medarbejderne? 

Og kan konkludere, at lederne i forskelligt omfang viser at de har Røviks 4 dyder når de skaber 

rammer for implementering af strategi. Nogle ledere er retorisk bedre end andre, hvorfor ikke alle 

svar er lige righoldige på eksempler, men jeg ser mig ikke i stand til at konkludere, at lederne ikke 

har dyderne, på grundlag af det foreliggende datamateriale. 

Belyst gennem følgende underspørgsmål: 

 I hvilken udstrækning er borgernes selvhjulpenhed indlejret i medarbejdernes praksis? 

 I hvilken udstrækning er medarbejderne fagligt selvledende i praksis? 

 Hvordan er strategien blevet oversat indtil nu? 

I hvilken udstrækning er ideen om borgernes selvhjulpenhed indlejret i medarbejdernes praksis? 

Der er høj grad af forståelse blandt medarbejderne, for at borgerne skal hjælpes til en større grad af 

selvhjulpenhed og såvel ledere som medarbejdere kobler det op på at det er et stort fokusområde. 

Ligeledes har borgerne indflydelse på den hjælp der ydes i dag, og årsagen til dette tillægges af 

lederne, til dels de styringsmæssige redskaber, der nærmest ”tvinger” medarbejderne til at inddrage 

borgerne. Det fremgår ikke så tydeligt på medarbejdernes side, der overvejende har en mere 

praksisorienteret tilgang.                                                                                                                    

Der hvor organisationen fortsat har udfordringer, er i forhold til at få strategien ud til alle for at 

kunne siges at have LOS i sin helhed, samt at få endnu flere borgere til at se værdien af at blive 

mere selvhjulpne. 

I hvilken udstrækning er medarbejderne fagligt selvledende i praksis? 

Der er en grad af selvledelse blandt medarbejderne, men empirien pegede også på at selv om mange 

gør, er det ikke alle der påtager sig det ansvar og bruger sin faglighed i den grad, der er nødvendig 

for at tale om strategisk selvledelse. Der er bare få antydninger på at medarbejderne er strategisk 

selvledende og i overvejende grad er der tale om selvstyring og eksistentiel selvledelse, hvor de har 

taktisk frihed. Man kan spørge om det niveau er nok for organisationen til at målene i 

Ældrepolitikken. Og om det i en politisk styret organisation overhovedet er muligt at nå til 
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strategisk selvledelse, hvor der gives frihed til at træffe strategiske beslutninger for hvordan opgaver 

skal forstås og udføres? 

Hvordan er strategien blevet oversat indtil nu? 

 Særligt vidensdyden, hvor lederne gennem dialog og adfærd viser at de skal forstå og kende de 

strategier der skal implementeres, for at de kan give mening ind i den kontekst de oversættes til, er 

til stede. De udviser også tålmodighed ved at skabe de betingelser der er nødvendige for at 

strategier kan manifestere sig i organisationen. Der er eksempler på, at lederne ikke formår at nå ud 

til alle medarbejdere, hvilket kan være tegn på, at de ikke besidder styrke i tilstrækkelig omfang 

eller at de ikke har valgt det rette oversættelsesregel i deres oversættelse af nye tiltag. Eller som 

tidligere berørt, at rammerne for oversættelse fastlægges centralt fra eller politisk, ind i et praksisfelt 

der af medarbejderne, opleves som værende langt fra besluttende niveau. 

Lederne giver udtryk for manglende rum og tid for drøftelse af strategierne og kan kalde på at 

øverste ledelsesniveau i organisationen, skal have større fokus på, at facilitere processer omkring 

nye tiltag, for at sikre at lederne er klædt bedst muligt på til at skabe optimale rammer for 

kommende implementeringsopgaver. 

7 Hensigtsmæssighed af anvendt teori  

Jeg har anvendt tre teoretiske perspektiver til at belyse min problemstilling, hvoraf de to, på nogle 

områder, ligger tæt op af hinanden. Boswell´s LOS ligger på linje med det Kristensen og Pedersen 

kalder forretningsforståelse, men de adskiller sig fra hinanden ved at Kristensen og Pedersen i langt 

højere grad fokuserer på medarbejdernes adfærd og indstilling. Derfor mener jeg fortsat, at det 

teoretiske valg er relevant og har givet et rigere begrebsapparat i forhold til min analyse. Jeg kunne 

muligvis få en dybere forståelse for og anden vinkel på, medarbejdernes LOS, hvis jeg havde valgt 

at folde Boswells motivationsfaktorer ud i analysen.  

Røviks translationsteori er inddraget til at kaste lys over den del af problemformuleringen, der 

handler om ledernes rammesætning for implementering af strategi og den har jeg ligeledes fundet 

relevant. Der viste sig dog nogle udfordringer i forhold til top – down implementerede strategier. 

VBH kan i fremtiden supplere stimuli – respons baserede forløb med svampemodellen jf. Røvik når 

nye strategier skal implementeres. Se i øvrigt afsnit 8 
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8 Teoretisk perspektivering 

Jeg fandt ikke at Røvik forholder sig kritisk til hvilke konsekvenser der er ved at nye ideer indføres 

via top – down metoden, ej heller fandt jeg diskussion om hvilken metode er mest motiverende for 

medarbejderne. Jeg fandt at Røvik alene skelner mellem top - ledelse og medarbejdere og 

inkluderer ikke mellemlederne. Netop i den offentlige sektor findes mange forvaltninger med hver 

deres leder og jeg vurderer, at mellemledernes indflydelse på implementeringsprocesser er stor. I 

det perspektiv kunne jeg have suppleret med John P. Kotters teori om forandringsledelse, idet en 

implementering af strategi kan sidestilles med en forandring og hans trin til forandring, kan belyse 

hvilke faktorer det er vigtigt for ledelsen at lægge vægt på. 

9 Hensigtsmæssighed af anvendt metode 

Jeg finder, trods et forholdsvis spinkelt datagrundlag, at anvendelsen af triangulering har været 

hensigtsmæssig. Metoden har givet mig mulighed for at få respondenternes blik på kollegers og 

medarbejderes svar i interviewene, samt sikre en vis validitet i forhold til resultatet. Dog må jeg 

tage forbehold for, at mine fund kunne være anderledes, hvis jeg havde haft et større datamateriale, 

eventuelt i form af en til en interview, hvor det ikke er muligt at blive påvirket af andres holdninger 

og meninger.  

10 Empirisk perspektivering 

Min tilgang til undersøgelsen har sit afsæt i det fænomenologiske perspektiv, hvilket gør at graden 

af generaliserbarhed kan diskuteres. Der kan siges om resultaterne at de, i et givent omfang, kan 

være vejledende for hvad der kan ske i en lignende kontekst.  

Resultaterne i afhandlingen viser at, VBH kan bruge undersøgelsen til at arbejde mere med plan for 

oversættelse og kontekst, samt inddragelse af medarbejderne langt tidligere i processen inden en 

implementering skal foregå. Det kan være en vej til at imødekomme den modstand organisationen 

oplever ved top – down introducerede tiltag. 

Langt de fleste kommuner er underlagt de samme vilkår ved strategiimplementering som 

København og jeg vurderer, at den indsigt projektet bidrager med, vil kunne anvendes i andre 

kommuner 
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11 Egen ledelsesmæssige udvikling 

Jeg har gennem hele min masteruddannelse haft fokus haft fokus rettet mod egen ledelsesmæssige 

udvikling og lederskab. De personlige udviklingsforløb og fagene ”Kommunikation og ledelse”, 

”Strategisk HRM” og ”Dialogisk Coaching i lederskabet”, har medvirket til dette 

Jeg startede på MPG i efteråret 2013 var jeg leder for en sygeplejegruppe og havde været i den 

funktion i lidt over 3 år. I foråret 2014 bliver jeg souschef i samme organisation. Souschefstillingen 

var en nyoprettet funktion der oprettedes som led i en større forandringsproces, der havde stået på i 

knap 3 år. På det tidspunkt havde jeg stor brug for at skabe legitimitet omkring min nye funktion, 

specielt i det perspektiv, at jeg ikke længere var sideordnet kollega med de andre gruppeledere og 

på den anden side heller ikke var direkte personaleleder for dem. Til gengæld bragte min nye 

funktion mig formelt på et strategisk niveau i organisationen, idet min chef og jeg udgør 

hjemmeplejens øverste ledelse. Det har til tider været en tung proces at skabe legitimitet og især vil 

jeg fremhæve mini- etnografien i PUF- forløbet, som øjenåbner: ”souscheffunktionen nok ikke var 

tænkt at skulle være en sekretærfunktion.  

Derfor har jeg, udover arbejdet med at styrke og udvikle min ledelsesstil, arbejdet målrettet i 

forhold til at opnå et større strategisk udsyn, gennem fag som ”Strategisk ledelse i et governance 

perspektiv”. Dette har betydet, at jeg har opnået en bredere viden om det strategiske felt, hvilket har 

været nyttigt i mit arbejde med forandringer i organisationen. Det er en udvikling der blot er 

begyndt og jeg er bevidst om at jeg fortsat skal arbejde med at styrke mine kompetencer i forhold til 

at lede forandringsprocesser og forankre min organisation i en tid hvor forandring er en permanent 

tilstand. 

I forbindelse med udarbejdelsen af denne masterafhandling, er jeg kun blevet bestyrket i at 

lederuddannelse – og udvikling aldrig stopper. Det har været en stor gave, at få mulighed for at 

arbejde med, en for mig, yderst relevant problemstilling i min organisation og har yderligere øget 

mit repertoire som leder. 
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BILAG 1 

Tak fordi du vil deltage i denne undersøgelse! 

 

Der er meget fokus på borgernes selvhjulpenhed og ansattes faglige selvledelse. 

Jeg er ved at skrive min masterafhandling og interesserer mig for at undersøge, hvordan der skabes 

rammer for arbejdet i forbindelse med rehabilitering og brug af faglighed hos og med borgerne. 

 

Skemaet går ud på, at der er opstillet en række påstande, som du bliver bedt om at vurdere 

”rigtigheden” af ud fra din synsvinkel. 

Du bedes også begrunde dit svar. 

 

    

                        Hvor længe har du været ansat?_____________ 

 

 

1) ”Borgerne er blevet mere selvhjulpne i løbet af de sidste 2-3 år” 

 

        Helt enig          Enig        Uenig          Helt uenig                                      

 

Begrundelse/eksempel: ____________________________________________________ 

            

           ________________________________________________________________________ 

 

           ________________________________________________________________________ 

 

2) ”Borgerne har ikke indflydelse på hvad der skal ske hos dem” 

  

 

           Helt enig          Enig        Uenig          Helt uenig                                      

 

Begrundelse/eksempel: ____________________________________________________ 

            

           ________________________________________________________________________ 

 

           ________________________________________________________________________ 

 

 

3) ”Målene for arbejdet i VBH hjemmepleje er uklare” 
 

           Helt enig          Enig        Uenig          Helt uenig                                      

 

Begrundelse/eksempel: ____________________________________________________ 

            

           ________________________________________________________________________ 

 

           ________________________________________________________________________ 
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4) ”Der bliver informeret om nye strategier/tiltag(eksempelvis Ældrepolitikken)” 
 

            Helt enig          Enig        Uenig          Helt uenig                                      

 

Begrundelse/eksempel: ____________________________________________________ 

            

           ________________________________________________________________________ 

 

           ________________________________________________________________________ 

 

 

5) ”Ledelsen er lydhør når medarbejderne er uenige i nye tiltag” 
 

           Helt enig          Enig        Uenig          Helt uenig                                      

 

Begrundelse/eksempel: ____________________________________________________ 

            

           ________________________________________________________________________ 

 

           ________________________________________________________________________ 

 

 

6) ”Medarbejderne har fået større ansvar for hvad der skal udføres hos borgerne” 

 

            Helt enig          Enig        Uenig          Helt uenig                                      

 

Begrundelse/eksempel:  ____________________________________________________ 

            

           ________________________________________________________________________ 

 

           ________________________________________________________________________ 

 

 

7) ”Medarbejderne bruger deres faglighed mere efter at besøgsblokke er indført” 

 

           Helt enig          Enig        Uenig          Helt uenig                                      

 

Begrundelse/eksempel:____________________________________________________ 

            

           ________________________________________________________________________ 

 

           ________________________________________________________________________ 
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8) ”Lederrollen har ændret sig” 

 

           Helt enig          Enig        Uenig          Helt uenig                                      

 

Begrundelse/eksempel:____________________________________________________ 

            

           ________________________________________________________________________ 

 

           ________________________________________________________________________ 

  

 

 

9) ”Strategierne (Reformprogram og Ældrepolitik) har ingen indflydelse på min lederrolle” 

 

           Helt enig          Enig        Uenig          Helt uenig                                      

 

Begrundelse/eksempel:____________________________________________________ 

            

           ________________________________________________________________________ 

 

           ________________________________________________________________________ 
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BILAG 2 1 
Spørgeskema medarbejdere 18 besvarelser 2 
 3 

1) ”Borgerne er blevet mere selvhjulpne i løbet af de sidste 2-3 år” 4 
 5 
       7 erklærede sig Helt enig. Følgende kommentarer er noteret: 6 
 7 

 Borgere bliver trænet op til at kunne klare sig selv 8 

 UR (Udredning og rehabilitering)- forløb har været medvirkende til at flere borgere er blevet 9 
mere selvhjulpne 10 

 Det er blevet meget mere klart at vi arbejder med hverdagsrehabilitering 11 

 Hedder hjælp til selvhjælp og at der er URforløb 12 

 Selvom det altid har heddet hjælp til selvhjælp, har vi i dag Urenheden som sammen med 13 
borger laver et træningsprogram i.   Opgaver som kan gøre borger mere selvhjulpen 14 

 Ja, mange er. De deltager mere i ADL. F.eks har jeg en borger, som fik hjælp til påklædning. 15 
Nu er han trænet op til selv at gøre det ved guidning 16 

 Stort fokusområde, især efter Rehab-teamet samt tovholder i de enkelte enheder 17 
 18 
      10 erklærede sig Enig. Følgende kommentarer er noteret: 19 
 20 

 I og med at vi prøver at ” ha hænderne i lommen”, gør borgerne mere selv 21 

 Pga UR- forløb der har gjort dem mere aktive i eget liv 22 

 Fokus på rehabilitering 23 

 Pga tiltag som skærmbesøg/ UR-forløb er borgerne blevet ”tvunget” til at bruge og styrke 24 
deres egne ressourcer/fysiske evner. + der er kommet flere hjælpemidler til 25 

 Dette kan ses med vores UR-forløb og at borgerne har selv viljen til at være selvhjulpne i 26 
forhold til for 10 år siden 27 

 En borger som ikke deltog i at vaske op, men idag tørrer og sætter på plads 28 

 Borgerne bliver tidligt udredt ved opstart af hjemmehjælp. UR- enheden besøger borgerne 29 
mhp at borgerne evt kan genvinde tabt funktion 30 

 Specielt hos vores ”nystartede” borgere ses en forståelse for rehabilitering. Jeg tror 31 
forventningsafstemning er meget vigtig. Vi ser flere borgere der er i hjemmeplejen i kortere 32 
perioder 33 

 UR- forløb og skærmbesøg har gjort borgerne mere selvhjulpne. Videreformidling af 34 
rehabiliteringstænkning medarbejder/ ledelse. Stadig brug for at bryde gamle vaner fra 35 
nogle borgere og medarbejdere 36 

 De borgere der har været i UR-forløb er mere selvhjulpne efterfølgende. Vi ser flere ”nye” 37 
borgere der er på ”gennemgang” 38 

 39 
      1 erklærede sig Helt uenig. Følgende kommentar noteret: 40 
 41 

 Ved at vi som hjælpere og andet plejepersonale er opmærksomme ved de små ændringer 42 
hos borger. Borger får svære ved at komme op fra badekar, ved hjælp af et UR- forløb som 43 
at rykke sig nærmere karkanten, lykkes det. 44 

 45 
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 46 
2) ”Borgerne har ikke indflydelse på hvad der skal ske hos dem” 47 

 48 
       9 erklærede sig Helt uenige. Følgende kommentarer er noteret: 49 
 50 

 Der er stor lydhørhed på borgerønsker og der er fokus på samarbejde og dialog. Frem for 51 
”fast” ydelse der er mere firkantet, er der elastik og mulighed for individuel tilpasning. 52 

 Der er udformet en døgnugeplan(DUP) som personalet gennemgår med borgerne, så 53 
borgerne netop ved hvad der skal ske hos dem 54 

 Borgerne er (min vurdering) i allerhøjeste grad inddraget i den måde hjælpen udføres på. 55 
Især fordi de selv skal deltage/hjælpe til så meget som muligt. De har mulighed for at 56 
gennemgå/udforme DUP med hjælperen 57 

 Det har borgerne altid- vi yder fleksibel hjælp – stiller krav til vores arbejde- gennemgang 58 

 Borgerne har stor indflydelse indenfor de forskellige besøgsblokke, støtte til rengøring og 59 
f.eks. Klipekort, ekstra rengøring 60 

 Man inddrager jo borger i samarbejdet gennem træningsprogrammer. Borger skal 61 
selvfølgelig være motiveret 62 

 Det er et samarbejde med borger og hjælper, hvad behovet er 63 

 Vi har borgerne i centrum i alle henseender 64 

 Borger bliver informeret om hvad der skal ske og bliver lyttet til 65 
 66 
 67 
       9 erklærede sig uenige. Følgende kommentarer noteret: 68 
 69 

 Hjælpen er i større grad baseret på dialog omkring borgerønsker 70 

 Borgerne er med til at bestemme hvad der skal ske. De ved hvad de skal have gjort 71 
indenfor de rammer vi har. Vi arbejder udfra visitationens vurdering. Vi bestræber os på at 72 
opfylde borgers ønsker, men det kan nogen gange være en udfordring med praktisk hjælp 73 
( red. : rengøring). 74 

 De har medbestemmelse om hvad de vil have lavet inden for kommunens indsatskatalog 75 

 Borgerne er med til at planlægge/fortælle hvordan deres hverdag fungerer bedst og 76 
sammen prøver vi at finde den bedste løsning 77 

 Medbestemmelse i eget liv. Diverse tilbud fra kommunen 78 

 Ingen kommentarer 79 

 Taler mere om behov med borgerne 80 

 Borgerne har fået vurderingsblok. Ved igennem dialog finder vi ud af hvad der er behov for 81 

 Borgerne kan fortælle deres behov. Vi observerer og sammen finder vi frem til hvordan vi 82 
kan klare ydelserne sammen 83 

 84 
 85 
 86 
 87 

 88 
 89 
 90 



 

3 
 

 91 
3) ”Målene for arbejdet i VBH hjemmepleje er uklare” 92 

 93 
      10 erklærede sig helt uenige. Følgende kommentarer noteret: 94 
 95 

 Det er meget tydeligt at vi arbejder på at fremme ”hverdagsrehabilitering, Ældrepolitikken, 96 
medarbejderkontinuiteten” osv 97 

 Ingen kommentarer 98 

 Vi arbejder ud fra 4 mål : udredende, udviklende, fastholdende og 99 
lindrende/understøttende. Vi arbejder rehabiliterende ud fra Ældrepolitikken og vi arbejder 100 
ud fra spor 2 og 7 101 

 Alle mål er beskrevet i politikker og handleplaner  102 

 Ingen kommentarer 103 

 Vi har vores DUP hvor arbejdsgangen er udførligt beskrevet, så både hjælper og vikar kan 104 
gå ind og yde den optimale hjælp hos borger 105 

 Jeg er helt klar over hvilke rammer/retningslinjer og mål vi arbejder under- høj informations 106 
dele til medarbejderne 107 

 Rehabilitering( at borgerne skal klare sig selv vidt muligt) + spare penge..... Ikke sandt? 108 

 Ældrepolitikken udgør en del af målet, at vi bidrager til et godt og trygt ældreliv 109 

 Bl. A Ældrepolitikken er der arbejdet meget fokuseret med og ”alle” kender den 110 
 111 
 112 
       6 erklærede sig uenige. Følgende kommentarer noteret: 113 
 114 

 Synes at VBH er gode til at informere om fremtiden og planer 115 

 Vi har DUP, retningsgivende mål, medicin, borgertilfredshed, samarbejde 116 

 Ingen kommentarer 117 

 Målene er klare og ex. Ældrepolitikken er meget tydeliggjort 118 

 Vi får information af leder og gruppeleder 119 

 Vi har indsigt i kommunens kvalitetsstandarder, har borgeren i centrum og går højt op i 120 
borgerkontinuitet 121 

 122 
      2 erklærede sig enige. Følgende kommentarer noteret: 123 
 124 

 Der er mange bolde i luften, hvem gør hvad omkring UR- forløb. Kan være svært at få det til 125 
at passe med at det er den samme hjælper der kommer under hele forløbet 126 

 Ingen kommentarer 127 
 128 
 129 

4) ”Der bliver informeret om nye tiltag/strategier ( eksempelvis Ældrepolitikken)” 130 
 131 
       13 erklærede sig helt enige. Følgende kommentarer noteret: 132 
 133 

 Ja, vi gennemgår Ældrepolitikken på teammøde og andet nyt 134 



 

4 
 

 Gruppeleder implementerer dette til div teams via dialog og gennemgang og medansvar 135 

 Ældrepolitikken er vores arbejdsredskab så når der er nye tiltag bliver dette informeret på 136 
vores møder 137 

 Der er altid en god og brugbar information med mulighed for uddybning over tid 138 

 Der er meget fokus på at personalet bliver ordentligt orienteret om nye tiltag, feks at der er 139 
fokus på spor 2 og 7 i ældrepolitikken, skærmbesøg og UR-forløb 140 

 Ja. Både på vores teammøder, faglige udviklingsmøder, nyhedsbrev, mail samt fra vores 141 
daglige gruppeleder 142 

 Der bliver altid informeret om nye tiltag – man er nødt til at følge med som medarbejder og 143 
har et medansvar 144 

 Gennem nyhedsbreve og møder 145 

 Har arbejdet med ældrepolitikken og nu spørger vi alle hvornår de vil have deres rengøring 146 

 Vi har i teams haft ældrepolitikken i fokus, hver medarbejder har fordybet sig i hvert kapitel 147 

 Vi bliver hele tiden informeret, pjecer (info), vi bliver hørt og inddraget. Medarbejder er 148 
med til at videreformidle til borger 149 

 Det er blevet gennemgået fra A – Z 150 

 Jeg føler der bliver gjort meget for at borgerne bliver tilbudt nye tiltag i forhold til den nye 151 
ældrepolitik 152 

 153 
       5 har erklæret sig enige. Følgende kommentarer noteret: 154 
 155 

 Ingen kommentarer 156 

 Ja, men det der kan være problemet er, hvis man ikke har været der, er det ikke altid man 157 
hører om nye tiltag 158 

 Ja vi har da haft ældrepolitikken oppe på en del møder. Vi bliver informeret om nye tiltag og 159 
dem er der mange af 160 

 Der er en høj grad af formidling fra ledelsens side. Ofte gentaget i forskellige fora. 161 

 Ja, vi arbejder med spor 2 og 7 162 
 163 
 164 

5) ”Ledelsen er lydhør når medarbejderne er uenige i nye tiltag” 165 
 166 
       6 erklærede sig helt enige. Følgende kommentarer noteret: 167 
 168 

 Ingen kommentarer 169 

 Lydhør hvis nye tiltag er brugbar 170 

 Vi har hver uge teammøde hvor vi kan foreslå nye ting 171 

 Ingen kommentarer 172 

 Man er altid usikker over for nye tiltag, men ledelsen er god til at informere gennem møder 173 
hvor der bliver fortalt om nye ting på en tilfredsstillende måde, da det jo er noget der SKAL 174 
ske 175 

 Jeg føler mig altid hørt, også når jeg er uenig. Har altid haft et fantastisk samarbejde med 176 
min nærmeste leder 177 

 178 
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 179 
       9 erklærede sig enige. Følgende kommentarer noteret: 180 
 181 

 Arbejdsmiljøet her i VBH prioriteres højt 182 

 Der er plads til at være uenige og forståelse for forskellige holdninger 183 

 Jeg kan kun tale for mig selv. Jeg føler at jeg altid bliver lyttet til også hvis jeg er uenig i nye 184 
tiltag 185 

 Min leder er lydhør, men når der skal foretages nye tiltag er det også vigtigt at gruppen går 186 
igang med at implementere dem! Men selvfølgelig kan vi tale om det undervejs 187 

 Lydhør (på møder/ forsamlinger) men ledelsen kan jo ikke tage hensyn til hver enkel 188 
medarbejders ønsker/ utilfredshed.   Det er ok. Folk brokker sig for meget/ er bange for at 189 
prøve noget nyt 190 

 Min leder er lydhør i forhold til hvis personalet er uenige om nye tiltag, men kan på en 191 
måde få ”vendt bøtten” så medarbejderne føler sig hørt men samtidig forstår de nye tiltag 192 

 Jeg oplever stor lydhørhed og der arbejdes for at begrunde/uddybe bevæggrunde 193 

 Synes at ledelsen prøver på bedste måde at være lydhøre overfor medarbejderne hvis der er 194 
uenighed i nye tiltag 195 

 Ingen kommentarer 196 
 197 
    198 
       3 erklærede sig uenige. Følgende kommentarer noteret: 199 
 200 

 Det der bliver vedtaget er jo bestemt. Der var anvendt datoer på doseringsæsker. Dette 201 
tiltag blev fjernet igen pga mange fejl og der blev brugt meget tid på dette 202 

 Oftest er de store beslutninger besluttet når de nye tiltag kommer ud 203 

 Ingen kommentarer 204 
 205 
 206 

6) ”Vi har fået større ansvar for hvad der skal udføres hos borgerne” 207 
 208 
       8 erklærede sig helt enige. Følgende kommentarer noteret: 209 
 210 

 Der bliver flere og flere uddelegerede opgaver fra sygeplejen og borgerne kræver mere 211 
plejeopgaver i forhold til for 10 år siden 212 

 Tillidsdagsorden: der er tillid til at personalet kan løfte opgaverne i hjemmet(besøgsblokke), 213 
dokumentation og DUP 214 

 Det er os som skal vurdere hvilke behov borgeren har og videregive informationer til 215 
visitationen 216 

 Ja, i samarbejde med borgerne tilrettelægger vi hvad der skal udføres hos borgerne i de 217 
forskellige blokke 218 

 Da det er os som hjælpere der går i hjemmene, er det jo os der bedst kan vurdere hjælpen, 219 
hvad borger skal have hjælp til, også hvis der opstår et akut behov 220 

 Det er hjemmehjælpen der går hos borgeren og der hvilke behov der er 221 

 Vi arbejder ud fra besøgsblokke hvor vi, i samarbejde med borgeren, kan udføre og vurdere 222 
hjælpen 223 
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 Vi har medindflydelse i udviklingen i borgers hjem. Der forventes mere af os ( faglighed og 224 
kompetence) 225 

 226 
      10 erklærede sig enige. Følgende kommentarer noteret: 227 
 228 

 Den nye ældrepolitik skal jo implementeres, det gør vi 229 

 Vi har altid haft et stort ansvar, men efter vurderingsblokkene er kommet, skal man være 230 
mere bevidst om hvad der hører under hvad 231 

 Ja, vi bliver lært op i diverse ting hos borgerne som vi ligeså godt kan gøre når vi er der 232 
alligevel 233 

 Når der skabes fleksible rammer i borgerbesøgene er der øget krav til ex 234 
dokumentation/DUP og videreformidling til eksterne samarbejdsparter 235 

 Vi har ihvertfald fået et ansvar for at der er fremskridt hos borgeren – at hjælpen ”giver 236 
mening” 237 

 Og krav til til dokumentation, observation, tværfagligt samarbejde er i større grad italesat 238 

 Vi dokumenterer mere og vi skriver advis til sygeplejen og visitator. Samarbejde med andre 239 
samarbejdspartnere 240 

 Jeg som fagperson har altid følt et stort ansvar i mit arbejde hos borgerne og handler på 241 
det jeg observerer 242 

 Pga blokkene 243 

 Ingen kommentarer 244 
 245 
 246 

7) ”Vi bruger vores faglighed mere efter at besøgsblokkene er indført” 247 
 248 
       6 erklærede sig helt enige. Følgende kommentarer noteret: 249 
 250 

 Ydelseskataloget bliver anvendt 251 

 Ingen kommentarer 252 

 Fagligheden bliver sat mere i fokus 253 

 Hvis vi har brug for mere eller mindre tid hos borgeren, kan vi nu selv skrive til visitationen 254 

 Det er vi ”tvunget” til da det er vores faglighed som vurderer og gør at borger modtager 255 
den fornødne hjælp 256 

 Besøgsblokkene udfordrer rammen på den enkelte borger, medarbejderne højner deres 257 
faglighed da vi ikke har enkeltydelser eller tidsregistrering. Vi kan selv vurdere hvad der skal 258 
gøres ved de enkelte besøg hvis borgerens behov evt er anderledes på de enkelte dage 259 

 260 
       9 erklærede sig enige. Følgende kommentarer noteret: 261 
 262 

 Ingen kommentarer 263 

 Jeg har altid brugt min faglighed og det bliver jeg ved med. Om det er blevet mere med 264 
årene for alle – det synes jeg 265 

 Tilliden til personalet fra arbejdsgiveren er blevet bedre, det øger fagligheden i hjemmene. 266 
Mere medbestemmelse 267 
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 Muligeheden for at bruge sin faglighed er øget, men ikke alle forstår at se muligheden 268 

 Vi bliver NØDT TIL at tænke fagligt og disponere vores tid ordentligt når vi har friere tøjler. 269 
Nogle vil nok mene at det er svært/ mindre struktureret 270 

 Fagligheden generelt synes øget, men for nogle kan det være svært at følge med 271 

 Ingen kommentar 272 

 Efter tidsregistreringen er ophørt og vi er overgået til besøgsblokke har vi mere 273 
rummelighed til at fordybe os i hver enkelt borger. Der er udfordringer hele tiden 274 

 Ja det tror jeg, at mange gør. Vi har større indflydelse på hvordan vi vil tilrettelægge vores 275 
dag. Der er mere fleksibilitet og borgerne bliver altid taget med på råd 276 

 277 
       2 erklærede sig uenige. Følgende kommentarer noteret: 278 
 279 

 Bruger ofte besøgsblokkene til at nå programmet 280 

 Det kan være svært for nogle medarbejdere at jonglere med blokkene og udfordringer 281 
generelt med faglighed 282 

 283 
       1 erklærede sig helt uenig. Følgende kommentar noteret: 284 
 285 

 Mener ikke besøgsblokkene har gjort indflydelse på vores faglighed, den har altid været der 286 
 287 
 288 

 289 
Spørgeskema ledere, 4 besvarelser 290 
 291 

1) ”Borgene er blevet mere selvhjulpne i løbet af de sidste 2-3 år” 292 
 293 

Leder 1, enig: Velfærdsteknologi i form af plejetoiletter, skærmbesøg, plejelift? Fokus på U&R- 294 
forløb, træningscenter. Hjælper er blevet meget bedre til at kigge/vurdere borgers ressourcer. 295 
 296 
Leder 2, enig: Der er større fokus på at forventningsafstemme. Stor fokus på U&R (mere efter 297 
der har været et rehab- team), Tovholder der følger op og teammedarbejder. Skærmbesøg og 298 
ambassadører også en gevinst. 299 
 300 
Leder 3, enig: Hjemmeplejen står midt i et paradigmeskifte, hvor borgeren skal ses med en 301 
anden ”brille” end tidligere. Visitationskriterierne har ændret sig markant, hvilket 302 
nødvendiggør en inddragelse af den enkelte borgers ressourcer. Borgere og pårørende har en 303 
større rolle end tidligere i forhold til at klare dagens gøremål. Det bidrager til fastholdelse og 304 
vedligeholdelse af borgerens ressourcer. 305 
 306 
Leder 4, enig: Ved rehabilitering og indførsel af besøgsblokke 307 
 308 
2) ”Borgerne har ikke indflydelse på hvad der skal ske hos dem” 309 

 310 
Leder 1, uenig: Borger har indflydelse på opgaveløsningen udfra de besøgspakker borgeren 311 
har, klippekort. 312 
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Leder 2, helt uenig: Igen forventningsafstemning/ inddragelse af borgerne både i forhold til 313 
besøgsblokke og borgermøder. Ekstrarengøringer og klippekort for bare at nævne nogen. 314 
 315 
Leder 3, uenig: Igen, som tidligere, så arbejder den enkelte medarbejder på at inddrage 316 
borgeren i forhold til opgaveløsningen, men også i form af dialog omkring hvilke behov der skal 317 
dækkes hos den enkelte borger. Selve inddragelsen af borgeren kan til tider opleves som en 318 
udfordring for hhv medarbejder/borger/pårørende. Det er en balancegang at inddarge via 319 
dialog. 320 
 321 
Leder 4, uenig: Ved rehabilitering og indførsel af besøgsblokke 322 
 323 
 324 
3) ”Målene for arbejdet i VBH hjemmepleje er uklare” 325 

 326 
Leder 1, uenig: Vi bidrager til et godt og trygt ældreliv. Vi har mål for reformspor i 327 
ældrepolitikken. Der kan være tvivl om hvem der sætter målene, SUF eller VBH? Da de 328 
indimellem overlapper hinanden. Målene er beskrevet og findes på K- drevet 329 
 330 
Leder 2, helt uenig: Vi bidrager til et godt og trygt ældreliv udfra målene, rammerne og de 331 
retningslinier der er – og har fokus på ”borgeren i centrum”. Vi arbejder rehabiliterende ud fra 332 
ældrepolitikken. 333 
 334 
Leder 3, uenig: Vi har løbende fokus på hvordan vi kan sikre/ bidrage til et godt og trygt 335 
ældreliv, via de forskellige strategiske indsatser der arbejdes med 336 
 337 
Leder 4, uenig: Borgerne skal have et trygt og godt ældreliv. Der arbejdes ud fra de 4 338 
hjørneflag: borger, medarbejder, faglighed og økonomi. 339 
 340 
 341 
4) ”Der bliver informeret om nye strategier/ tiltag (eksempelvis Ældrepolitikken) 342 

 343 
Leder 1, helt uenig: Nogle strategier tager det tid at høre om. Men på ledermøder bliver der 344 
orienteret om disse. Der bliver fulgt op på nye ved statusmøder og ledermøder 345 
 346 
Leder 2, enig: Vi bliver informeret omkring de nye strategier og tiltag, f.eks Ældrepolitikken, på 347 
ledermøder. Det arbejder vi samlet ud fra og med, hvordan vi får det implementeret i 348 
grupper/teams – og hjælp fra Gitte Agner 349 
 350 
Leder 3, enig: Der bliver løbende sendt udefra kommende tiltag/strategier osv via mail. Der er 351 
en vigtig opgave i forhold til den evige opmærksomhed og synliggørelse af disse tiltag. For at 352 
sikre sig optimal forankring, så er det vigtigt at at vi konstant har fokus, hvis vi skal vænne os til 353 
de nye briller. 354 
 355 
Leder 4, enig: Budskabet er klart hvad som er i vente. Så kan vejen derhen måske til tider være 356 
lidt uklar 357 
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5) ”Ledelsen er lydhør når medarbejderne er uenige i nye tiltag” 358 
 359 
       Leder 1, uenig: Ledelsen lytter, men det betyder ikke at der bliver ændret på opgaven/tiltag 360 
 361 

Leder 2, enig: Der er tiltag der er politisk bestemt, så det er en skal- opgave og så dem der 362 
bliver søsat i VBH. Jeg oplever al den lydhørhed og jeg kan altid henvende mig hvis der er 363 
noget jeg vil snakke om. 364 
 365 
Leder 3, enig: Jeg oplever en stor forståelse og anerkendelse fra min nærmeste leder når nye 366 
tiltag/strategier ikke altid giver mening. Muligvis pga manglende undersøgelser fra 367 
”konsulenters” side. Men vi griber opgaven og forsøger at få den omsat i et sprog 368 
medarbejderne forstår. Nogle tiltag kan vi ændre på og andre kan vi ikke. Men vi kan som 369 
regel udfordre den givne ramme. 370 
 371 
Leder 4, enig og uenig: Enig når det er i form af nye arbejdsgrupper. Uenig når nye tiltag er en 372 
ramme der er sat på forhånd. 373 
 374 
 375 
6) ”Medarbejderne har fået større ansvar for hvad der skal udføres hos borgerne” 376 

 377 
Leder 1, helt enig: Besøgsblokke, journalskrivning, vurdering af borgere, tilbagemelding til 378 
team og leder, U&R-forløb, klippekort, skærmbesøg. 379 
 380 
Leder 2, helt enig: Besøgsblokkene er med til at der kræves et større ansvar for hvad der skal 381 
ske hos borgeren og i samråd med borgerens ønsker og behov. Mere fokus på handleplaner og 382 
evaluere i disse. 383 
 384 
Leder 3, helt enig: Der er et stort ansvar hos den enkelte medarbejder i forhold til hvad der 385 
skal udføres og hvordan det skal udføres. Men der er ligeledes en forventning til at 386 
medarbejderen går i dialog med borgeren og inddragerdenne i opgaveløsningen, - det kræver 387 
en del af den enkelte medarbejder. Det er derfor ekstremt vigt at medarbejderen kender sin 388 
position og ved hvem og hvordan der kan trækkes på tværfaglige ressourcer. 389 
 390 
Leder 4, helt enig: Besøgsblokke, døgn ugeplan og rehabilitering. 391 
 392 
 393 
7) ”Medarbejderne bruger deres faglighed mere efter at besøgsblokke er indført” 394 

 395 
Leder 1, helt enig: Der sker løbende en udvikling på dette område, det er / har været en 396 
stor udfordring for alle. 397 

 398 
Leder 2, enig: Mange bruger deres faglighed udfra besøgsblokkene. Sparrer nok også mere 399 
med hinanden og i teamet. Men også helt klart plads til forbedringer, - og nogle der har 400 
rigtig svært ved dette. (kompetenceudvikling hjælper også til dette). Bruger alle 401 
samarbejdspartenere. 402 
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Leder 3, uenig: Jeg oplever ikke den store ændring i brugen af deres faglige kompetencer i 403 
forhold til besøgsblokkene. Jeg oplever mere at deres faglighed kommer i fokus pga de 404 
ændrede visitationskriterier, rehabiliterende tilgang, fokus på mulige skærmborgere,- samt 405 
det at kunne arbejde tværfagligt med fokus på borgerens behov. Den øgede forventning 406 
der er til deres dokumentation, bidrager voldsomt til brugen af deres faglige kompetencer. 407 
 408 
Leder 4, helt enig: Medarbejderne er blevet rigtig gode til at bruge deres faglighed, som 409 
kommer til udtryk på dialog- og teammøder. De kommer dybere ind i den faglige snak og 410 
der vidensdele i meget højere grad. 411 
 412 

8) ”Lederrollen har ændret sig” 413 
 414 

Leder 1, helt enig: Lederen er mere blevet en sparringspartner, - ”tovholder” på mange tiltag, 415 
kvalitetssikre ydelser vi giver borgeren i dagligdagen. Sikre fortsat udvikling i gruppen og 416 
forståelse for nye tiltag: iPad, træning, lederrollen er konstant i spil. 417 
 418 
Leder 2, enig: Der stilles større krav til lederne. Bl. A Kompetenceværktøjet, flere tiltag, større 419 
grupper. 420 
 421 
Leder 3, uenig/ helt uenig: Grunden til at jeg ikke skriver helt uenig er mine få år i 422 
organisationen. Men hvis jeg ser tilbage på mine 15 år som leder i Københavns kommune, så 423 
ser jeg en ændret ledelsesrolle, - hvor det idag kræver en leder der kan delegere, vis e tillid ( 424 
ikke blind), se mulige kompetencer som kan ”udnyttes” og, vigtigst af alt,arbejde med 425 
forretningsforståelsen hos den enkelte medarbejder. Vise vejen, - og have et konstant fokus på 426 
”hvorfor” vi er her,- men også arbejde med det at have en forståelse af at  kerneopgaven 427 
ændrer sig og ikke står stille. Der skal være fokus på forandringsprocessen og den evige 428 
gentagelse. Derfor er det vigtigt at kunne ”give slip” uden at lukke sine øjne. 429 
 430 
Leder 4, helt enig: Fokus på forretningsforståelsen og det at få medarbejderne til at følge 431 
lederen. Rumme mange bolde i luften på en gang (nyt og allerede implementeret). En rolle jeg 432 
synes er spændende, men som også kræver noget særligt af nutidens ledere 433 
 434 
 435 
9) ”Strategierne (Reformprogram og Ældrepolitik) har ingen indflydelse på min lederrolle” 436 

 437 
Leder 1, helt uenig: Borger, pårørende inddragelse indflydelse på tid for besøg ( ældrepolitik), 438 
elevuddannelse, aktiv og tryg hele livet, frivillighedsarbejdet- inddragelse af disse i hverdagen 439 
etc. Lederen skal forholde sig til mange interessenter i hverdagen, implementering af 440 
ældrepolitik fylder meget. 441 
 442 
Leder 2, helt uenig: sætte sig ind i de strategier,- og ikke mindst forretningsforståelse – og 443 
kunne videreformidle og implementere dette i i team og få alle med. Ikke at der ikke er gjort 444 
dette hele tiden, men det at jeg som leder i større grad skal vise medarbejderne tillid og frihed 445 
til at handle og træffe selvstændige beslutninger og derved være med til at fremme VBH´s 446 
forretning. Det... Så jo, reformprogram og ældrepolitik har i stor grad indflydelse på min 447 
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lederrolle. Jeg sørger for at medarbejderne i højere grad får større indflydelse og derved tager 448 
ejerskab og engagerer sig i de opgaver de bliver stillet overfor. Det at vise en strategisk vision,- 449 
og give plads,- kan være med til at arbejde fælles og troen på at medarbejderne tager ejerskab. 450 
I højere grad være bedre til at bruge medarbejdernes viden, erfaring og kompetencer på 451 
tværs. Det at arbejde strategisk ud fra reformprogram og ældrepolitik,- at jeg som leder har 452 
forstået strategien,- mål der skal nås i fremtiden og hvordan. 453 
 454 
Leder 3, helt uenig: For at kunne føre medarbejderne igennem dette skifte, så kræver det at 455 
jeg formår at vise dem retningen: og arbejde med forretningsforståelsen. Eks: spor 2 – 456 
fleksibiliteten for opgaveløsningen handler om borgernes ønske og ikke om det giver mening 457 
for ”mig”. 458 
 459 
Leder 4, helt uenig: De har stor indflydelse på lederrollen. Jeg skal lede mit personale hen til 460 
målene, så borgerne kan og vil bruge deres egne ressourcer. Jeg skal kunne omsætte 461 
strategierne så alle medarbejdere forstår hvor vi skal hen. 462 

 463 
 464 
 465 

 466 
 467 

       468 
 469 



TID PUNKT HVORDAN 
MATERIA

LER 
FORMÅL 

11.00 – 11.05 
Introduktion til dagen  

  

Velkommen til Jer og tak 

fordi I vil deltage i dette 

interview. 

Indledningsvis 

orientering om baggrund 

og formål med 

interviewet. Samt at 

interviewet vil blive 

optaget, transskriberet 

og anonymiseret ved 

gengivelse i 

masteropgaven. 

Herefter startes 

optagelse af samtalen. 

iPhone og 

diktafon 

At give deltagerne et 

overblik over dagens 

program 

11.05-11.10 
Introduktion til 

Fokusgruppe interview  

Baggrunden for dette 

interview er en 

spørgeskemaundersøgels

e blandt 18 af Jeres 

kolleger. Jeg vil gerne 

have at I hjælper mig 

med at fortolke svarene. 

Jeg har skrevet 4 temaer 

op på flipover og det er 

de 4 temaer jeg gerne vil 

tale med Jer om. Det 5. 

tema, ” ordet er frit” og 

det er her I har mulighed 

for at komme med de 

punkter I eventuelt 

måtte have og som ikke 

er dækket af de 4 

temaer. 

Hvert tema vil forløbe 

som en runde hvor I alle 

får ordet efter tur. Jeg 

har bestemt hvem der 

starter. 

 

Der findes ikke rigtige og 

forkerte svar. Alle svar 

er lige gode. Der findes 

de svar i vælger at give. 

Målet er ikke at være 

enige, men at I giver 

udtryk for jeres 

holdninger. Og har 

respekt for, at andre kan 

mene noget andet en jer  

Jeg håber, at I vil give 

udtryk for hvad i virkelig 

mener – og ikke hvad i 

tror jeg gerne vil høre  

I er velkomne til at tage 

ordet, men gør det helst 

på skift af hensyn til 

 

At gøre deltagerne 

opmærksomme på måden 

hvorpå information og debat 

skal foregå  

 



optagelsen. 

11.10-11.35 
Faglighed og ansvar 

(Påstand 6+7) 

Spørgsmål: 

Som tidligere nævnt 

ønsker jeg Jeres hjælp til 

at fortolke resultaterne. 

Er resultatet også det 

billede I kan genkende? 

Og ser hos Jeres 

kolleger? 

 

Hvordan oplever I at I 

skal bruge Jeres 

faglighed? Kan I give 

nogle eksempler? 

 

Hvordan oplever I øget 

ansvar for 

opgaveløsningen? 

Eksempler? 

Træk eksempler fra 

spørgeskemaet ind 

Ark med 

resultat af 

temaet fra 

spørgeskema  

At indsamle erfaringer, 

oplevelser og holdninger til 

indflydelse, ansvar og 

strategisk sigtelinje  

11.35-12.00  
Ældrepolitik 

(Påstand 1+2) 

Tema – genkender I 

billedet? 

 

Hvad er det I ser, at 

borgerne kan nu, som de 

ikke kunne før? 

 

Kan I give nogle 

eksempler på, hvad det 

er borgerne har 

indflydelse på? 

Træk eksempler fra 

spørgeskemaet ind 

Ark med 

resultat af 

temaet fra 

spørgeskema 

At indsamle erfaringer og 

oplevelser med, samt 

kendskab kendskab til 

Ældrepolitikken 

12.00 – 12.25 
Organisationens mål 

(Påstand 3) 

Tema – genkender I 

billedet? 

 

Hvordan oplever I 

målene for Jeres arbejde?  

 

Kan I hver især fortælle 

hvad målene er efter 

Jeres opfattelse? 

 

Træk eksempler fra 

spørgeskemaet ind 

 

Ark med 

resultat af 

temaet fra 

spørgeskema 

At indsamle erfaringer, 

oplevelser og holdninger i 

forhold til LOS og strategisk 

selvledelse, samt ledernes 

evne til at skabe rammer og 

retning 

12.25 – 12.50 
Ledelse 

( Påstand 4+5) 

Tema – genkender I 

billedet? 

 

Hvordan bliver I 

informeret om nye tiltag? 

 

Hvad er den bedste 

måde at informere Jer 

på, når der skal ske 

Ark med 

resultat af 

temaet fra 

spørgeskema 

At indsamle erfaringer, 

oplevelser og holdninger til, 

hvordan nærmeste leder 

håndterer oversættelse af 

strategier, samt skaber plads 

til medarbejdernes 

selvledelse. 



noget nyt? 

 

Oplever I forskel i 

lederens lydhørhed, når 

nye tiltag er lokale og 

når de kommer centralt 

fra? Kan I give nogle 

eksempler? 

 

Træk eksempler fra 

spørgeskemaet ind 

12.50 -12.55 Ordet er frit  

 Er der noget I vil tilføje 

eller uddybe yderligere? 

 

 

At sikre alle har haft 

mulighed for at få sagt det 

de ville 

12.55- 13.00 Afrunding på dagen Tak for i dag   
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BILAG 4 1 

Jeg introducerer til fokusgruppeinterviewet jf. interviewguide 2 

Faglighed og Ansvar 3 

Det er de resultater, der er kommet ud af en påstand og de resultater jeg ønsker Jeres hjælp til at fortolke. 4 

Den første påstand går på at I har fået større ansvar for hvad der skal udføres hos borgerne og brug af jeres 5 

faglighed. 6 

Så kan i se svarene, at 8 er helt enige og 10 er enige. 7 

I den anden der, hvor I skal bruge vores faglighed mere, efter at besøgsblokkene er indført er der 6 helt 8 

enige og 9 enige. 9 

Og det er jo et ret positivt billede, og det …. Mit første spørgsmål til jer er, er det også et resultat i kan 10 

kende?  11 

Medarb 1:Men det synes jeg, klart at det er, men det er også hvordan man har arbejdet fra starten af, men 12 

der er også – jeg synes også meget det tværfaglige arbejde kommer ind over her. 13 

At vi også, især ved besøgsblokkene, at hvis man er med til at opstarte og har de vurderingsblokke, at det er 14 

dig, der måske er startet op, der skal have fat i alle samarbejdspartnere, og man dokumenterer meget til 15 

visitationen hele tiden, at man får ord på, så det synes jeg, det styrker da. 16 

Det styrker faglighed, det synes jeg. Det giver et større ansvar – det følger med – enig 17 

 18 

Medarb 2: Jeg giver dig ret, vi har fået mere ansvar, hvad skal man sige, fået mere faglighed. 19 

Susanne: Hvordan oplever I det? 20 

Medarb 2:Jamen vi bliver jo hele tiden rykket for at lave vores……stubber? Og jo mere vi bliver klar over 21 

hvor meget der skal pensles ned i vores døgn-ugeplaner og jo mere bevidste er vi jo også om det. Førhen 22 

var det mere, at det gør vi da lige, men nu synes jeg, at vores faglighed, altså jeg kan tage et eksempel: Når 23 

vi skal have nogle medarbejdere, så er det også meget fagligheden vi tænker på, men også hvordan det er i 24 

vores gruppe, vores arbejdsplads vi kører ind, og der spørger vi jo også ind til ansvaret til borgerne og 25 

medbestemmelse, og i dag gør vi jo ikke alting, borgeren skal også med, have noget medbestemmelse, og 26 

det er jo noget nyt over de sidste par år, hvor at vi skal – det der UR forløb, hvor vi skal engagere dem og de 27 

skal f.eks. være med til at tørre – vi vasker op og de skal tørre op eller lign. – Tak 28 

Medarb 3: Jamen jeg kan kun give mit besyv med til jer og det i har sagt og samtidig vil jeg sige, at det også 29 

har noget team at gøre. Vi arbejder i team, vi har ligesom overfor hinanden, man skal ligesom overfor 30 

hinanden vise sin faglighed og diskutere på det plan, fremfor at man bare går og passer sig selv. 31 

Men ellers helt enig med det i andre siger. 32 

 33 
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Medarb 4: Jamen jeg er jo også enig, vi har fået meget mere ansvar både – måske specielt med 34 

dokumentationen vil jeg sige, hvor vi før afleverede små sedler osv på kontorerne og sådan nogle ting. 35 

Susanne: Og det gør I ikke mere? 36 

 Medarb 4: Nej det gør vi faktisk ikke, det er meget, meget lidt i hvert fald, det gør vi selv. Og som du siger, 37 

teamet, vi sparrer utroligt meget med hinanden og udvikler fagligheden på den måde også. 38 

Ssuanne: Spændende. 39 

Medarb 2: Jeg synes også, at der bliver mere tillid til os også, så giver vi jo igen. 40 

Susanne: Hvordan mærker du den tillid? 41 

Medarb 2: Jamen det kan jeg mærke ved at vores leder har tillid til at vi f.eks. laver vores døgn-ugeplan 42 

eller også, at hvis vi får nogle beskeder, at vi går ind til disponenten og skriver i deres kalender på den måde 43 

der. Eller hvis vi har nogle problemer i hjemmet, at vi så også dokumenterer der – skaber mere råderum 44 

også – og så giver vi også – hvor det før var sådan at nu kommer hun og siger det og det hele tiden, så 45 

splitter det mere end at gøre gavn ik. Såe på den måde synes jeg at tilliden er meget vigtig. 46 

Medarb 3:: Også teamet imellem. Der synes jeg også, at der er blevet større tillid iblandt hinanden. Der er 47 

ikke noget med at man dunker hinanden oven i hovedet, det er blevet mere lovligt at komme og bede om 48 

hjælp og hjælpe hinanden, specielt med dokumentationen ik, fordi der er mange der har svært ved det. 49 

Susanne: Så er det jo godt, at folk kan sige til når de har brug for hjælp 50 

Ja, lige nøjagtigt, det er blevet….. 51 

Medarb 2:: Jamen jeg har også skrevet det med tillid og teamet, og det er det med at man godt kan mærke 52 

den der udvikling for team, da det begyndte at komme. Og det du siger med at ens leder, nærmeste leder 53 

har tillid til, at det der med, at man får medindflydelse, at de kan gå mere i baggrunden og at vi faktisk selv 54 

kan løse de her opgaver, at vi får lov til det. Og det der med at man også har forskellige ressourcer i team. 55 

Nogle er rigtig skarpe til det der dokumentation, for det kræver rigtig meget, for før i tiden måtte vi ikke 56 

selv sende advier, nu kører det rundt med det tværfaglige samarbejde. Det er det der med team 57 

sammensætningerne også, hvordan de er og man finder, det synes jeg, er det fede ved at komme på 58 

arbejde. Vi skal ikke bruge en leder til … - vi er altså kompetente selv til at vi kan det og magter den opgave 59 

ik. 60 

Susanne: Det billede i giver mig, er det – ser i også det hos jeres kolleger? 61 

Medarb 3: Nej, men det er jo også – det er noget med at gøre med, hvor længe har man været ansat. Er 62 

man ordblind. Så bliver tingene jo sværere 63 

Susanne: Nu tænker du dokumentation? 64 

Ja 65 
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Susanne: Hvis du prøver at tænke, at man har fået større ansvar f.eks. for hvad der skal ske ude hos 66 

borgerne. Der er meget, at man tager det, altså det er altså både det som i fortæller mig, men det er også 67 

det der står i spørgeskemaet, at man tager det ansvar og det har jo ikke nødvendigvis noget med 68 

ordblindhed at gøre – tænker jeg 69 

Medarb 3:: Nej, men dokumentation mæssigt kan man sige, med at søge omkring visitationen om ting for 70 

at det fungerer bedre i hjemmene. Altså det kan være, at der kommer en med nogle andre øjne og siger, 71 

jamen hvis man gør sådan og sådan kan vi godt klare det inden for den moderate blok f.eks. Altså det er 72 

hvilke øjne der ser på tingene, og det synes jeg godt man stadig har et skel om hvem der er mere aktive og 73 

hvem der er mere på. Altså det er også noget nyt, der kommer nye i teamet, så kan man sige, at man skal 74 

starte lidt forfra, hvis folk ikke er inde i det der, hvordan gør vi de her opgaver, kender ikke os der sidder i 75 

teamet, så er det sådan lidt forfra igen kan man sige – ikke helt forfra men…. Og der er det jo klart, at der 76 

kan man jo mærke, at der forskel, og der vil jo også altid være forskel på os, for vi er jo forskellige 77 

Susanne: Men så det generelle billede er, at alle tager lige stort ansvar for opgaveløsningen? 78 

Medarb 1:: Jamen det gør de ikke, altså der er, jeg kan ikke svare dig på hvorfor, men der er bare nogle, der 79 

ikke tager det der ansvar på sig. Jeg kan ikke svare dig på hvorfor. 80 

Susanne: Tror du det er fordi, det er fordi de ikke forstå hvad de skal? 81 

Det er muligt, men hvorfor så ikke spørge tænker jeg. Vi er jo et team, og vi er der jo for at hjælpe 82 

hinanden. 83 

Susanne: Fordi man også har ansvar for at spørge, ligesom man spørger om hjælp til dokumentationen? 84 

Susanne: Jeg fik ikke lige fat i, hvem af jer to der lige var først 85 

Medarb 4:: Men man skal også tænke på, at hvis man har været sådan i skoletiden, hvor man fører det 86 

samme videre i sit arbejdsliv, så er det også vigtigt ledelsesmæssigt, at vi har nogle forskellige kompetencer 87 

– også teammæssigt at vi kender vedkommende og kan støtte op om det. Vi kan jo ikke alle sammen være 88 

enige, altså ens på det område. Der er jo nogle der spørger hele tiden ”jeg har ikke helt forstået det” men 89 

der er ligesom andre der gemmer sig lidt. De føler ligesom, at det er lidt et tilbageskridt med et pænt ord. 90 

Det kan man måske godt sige er lidt tabubelagt ik, ej hun sagde ellers lige hvordan det var, og nu skal jeg 91 

spørge igen, og hvad kan en kollega sætte på mig. Jeg tror mere, at det er sådan noget. Så er det også 92 

vigtigt som ledelse, at de ved, hvilken kompetence hver enkelte har og på den måde kan spørge. Vi kender 93 

jo hinanden og vores leder kender os, spørge har du forstået det, fordi måske på tomandshånd, efter vi 94 

andre er gået, fordi det er pinligt, man kan altid lukke døren ind til kontoret. Det skal man lære, det er 95 

meget forskelligt 96 

Medarb 1: Jeg synes, eller tror at meget af det handler om, at man ikke forstår helheden, når det er noget  97 

politisk bestemt, altså når der bliver implementeret  nogle ting ud, og hvis man slet ikke har forstået det, så 98 

er det rigtigt svært, hvis man ikke har det der helhedsbillede, ikke (kan ikke høre hvad hun siger) strategier. 99 

Der er også sket rigtig meget på de 10 år jeg har været her. Så er der nogen, der er sådan det vil jeg gerne. 100 

Men det er også sådan, hvordan løfter man i flok, men det er også det der med, hvordan løfter man i flok, 101 
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og det er ikke kun med dokumentationen, jeg synes det er, at forstå helhedsbilledet, hvordan vi arbejder. 102 

Forstår du hvad jeg mener? 103 

Susanne: Ja det gør jeg 104 

Medarb 1: Og så det der med, at du siger at man skal sige til og fra, og det med vores værdigrundlag. Jeg 105 

tror også for nogle, jeg kan se, at jeg har nogle der er hægtede af, det bliver jeg nødt til at sige. 106 

Susanne: Interessant – hvad kan vi gøre for dem? Fordi de er vel i alle grupper, forestiller jeg mig? 107 

Det tror jeg de er. Man må prøve ligesom at få dem til samtale, måske i gruppen eller en eller to de har tillid 108 

til, og så prøve at finde ud af, hvor er problemet, hvad er det der gør det og så prøve at gå videre derfra. 109 

Medarb 4: Jeg tænker også på det der kompetence udvikling der er kommet, hvor gruppelederen, hvor 110 

man går igennem det værktøj. Altså der bliver det jo også tydeligt. En ting er også hvad vi kan gøre som 111 

kollega, man gerne vil hjælpe, men i sidste ende tror jeg også, at det er en leders ansvar, det er også hvad 112 

hun kan stå inde for. Der er altså så mange ting, der skal spille nu, så bliver det tydeligt i det der 113 

kompetence udvikling, hvor man laver nogle ting. Ja…. 114 

Susanne: Nu den post i forhold til om i bruger faglighed mere efter besøgsblokkene er indført. Der er jo 115 

forskellige kommentarer i de her spørgeskemaer, det har været meget interessant at læse, meget 116 

positivt i øvrigt. Men så har der været nogle, der er en der skriver f.eks. at personen bruger ofte 117 

besøgsblokkene for at nå programmet. Kan i hjælpe mig lidt på vej her. 118 

Medarb 1: Det har jeg ikke hørt før. 119 

Medarb 3: Som cykeltid eller hvad? 120 

Susanne: Det ved jeg ikke 121 

Medarb 4: For at give og tage 122 

Medarb 1: Så har man måske heller ikke helt forstået hvad det der besøgsblok princip går ud på, og det der 123 

med at dokumentationen igen støtter op på, og så er det noget med disponering. Det er faktisk mange ting 124 

den der siger, lige præcis for at jeg kan nå mit program. Når jeg tænker, så derfor vil jeg måske ikke af med 125 

de der besøgsblokke, hvis der er, noget der hægter efter eller jeg har for lidt, eller hvordan og hvorledes. 126 

Sådan tænker jeg også lidt det kan være. 127 

Medarb 3: Altså ,vi kører jo generelt – vil jeg sige – med overlap, så jeg kan godt følge den der. Fordi vi ved 128 

godt hvor vi kan skære og ved hvor der er mere behov. 129 

Susanne: Er det så her I bruger jeres faglighed? 130 

Netop, det er forskellen (siger flere i munden på hinanden) 131 

Susanne: Så det er sådan den skal forstås 132 

Medarb 1: Det er sådan jeg forstår den i hvert fald 133 



 

5 
 

Susanne: Der er også en anden der skriver, det kan være svært for nogle medarbejdere at jonglere med 134 

blokkene og udfordringer generelt med fagligheden. Det er jo bare en der siger det, men det er jo  en 135 

oplevelse den person har, at der er nogle der har svært ved at bruge de her vurderingsblokke eller 136 

besøgsblokke. Hvad tænker I om den kommentar? 137 

Medarb 3: Som regel er der jo lavet en ugeplan. I hvert hjem man går ind i, skal man læse på ugeplanen, 138 

APV og det hele, og det er der jo nogle der siger, at man ikke har tid til. 139 

Ssuanne: Der er forskel på skal og det man gør. 140 

Men det er jo et skal. 141 

Susanne: Det er det, absolut, det er vi helt enige i. Altså,  vi kan altså hurtigt blive enige om, at det vi 142 

SKAL, men hvad er virkeligheden, hvad er det I oplever ,at  der sker.  143 

Medarb 1: Altså jeg kan sige, at når man sidder i sådan et team, så handler det jo ikke om at dunke i 144 

hovedet, men man kan godt sige, jeg var deroppe i går og der så sådan og sådan ud, hvordan kan det være, 145 

der står i døgn-ugeplanen at toilettet skal tage eller noget andet. Og det er jo det vi har teamet til. 146 

Medarb 2:: Så kan man spørge, hvad er der sket 147 

Medarb 1: Hvordan kan det være, og så kan man komme med en forklaring 148 

Medarb 1: Det er jo også noget med, at vi også skal være åbne og ærlige overfor hinanden ik. Altså det er jo 149 

også det. Det er jo en faglig, det er jo ikke noget med individet, noget med personen, det er noget med 150 

fagligheden. Det er jo det fede med teamsene, når man er død uenig og man så når til, altså det er det 151 

fedeste med det her arbejde, at man også får set tingene fra forskellige sider. Det har man faktisk pligt til at 152 

sige, at jeg kan faktisk se sådan og sådan 153 

Medarb 3: Man kan jo også vende det lidt om og sige, at det kan godt være vi har pligt til det, men der bare 154 

stadig nogen, som jeg nævnte før, svært ved at sige noget højt, stadigvæk det der med, at man gemmer sig 155 

lidt, at man ikke rigtig vil sige noget. Og der er bare nogen der har det sådan, og der er det at man som 156 

kollega, som leder tage fat i vedkommende og sige stille og roligt, både til teamsmøde eller tohånds, at du 157 

må godt, og fortælle hvad gik galt, er der noget galt, der kan være mange ting. Man skal hele tiden prøve at 158 

løsne op. Det eneste man skal, det lyder også meget, men det er ikke altid bare sådan, som du siger, der 159 

kan være dage, hvor man har nogle andre tanker, vi har også en familie, der kan være mange ting, og alle 160 

ved, og det kan vi være enige om, at vi skal, men der er bare så mange ting, vi er mennesker, der sker noget 161 

hele tiden – altså såe – så det er ikke så nemt altid. 162 

Susanne: Sidste kommentar til denne her 163 

Medarb 4: Man kan også sige, altså hvis der er nogle der har problemer, er man velkomne til at sige det til 164 

teamet. Man kommer meget langt med det der med at sige, at i dag gik det hele bare dag, jeg er sådan og 165 

sådan i dag, i må bære lidt over med mig. Det tror jeg gør rigtig mange ting. Og så ligesom hvis der er nogle 166 

der har nogle problemer og man har fået tillid sammen og talt om det, så husk at komme igen og spørge. 167 

Det kan også løse rigtig mange ting. 168 
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Ny person: Vi har bare nogle kolleger som er lidt stille ik, som ikke rigtig siger så meget igen, hvor man 169 

ligesom skal åbne langsomt op. 170 

Ssuanne: Det er jo forskelligheden, fordi vi også er så mange mennesker. 171 

Ny person: Vi er en rummelig arbejdsplads, er det ikke det der står i værdigrundlaget. 172 

Det er vi – yes. 173 

Ældrepolitik 174 

Susanne: Så skal vi videre til det næste tema, som er ældre politik og borgere, det siger sig selv nærmest. 175 

Der deles papirer ud 176 

Susanne: Der kan I så se, hvad jeres kolleger har besvaret, altså  hvad det samlede resultat er. Og så 177 

kommer det samme spørgsmål som lige før, er det et billede i kan genkende. At borgerne er blevet mere 178 

selvhjulpne. 179 

Medarb 2:: Jamen det er som jeg kom med det andet eksempel. De er blevet mere, jeg ved ikke om det er 180 

fordi der er gået de år. Men den person vi har i dag vil gerne mere, hvor hvis vi så bare 10-15 år tilbage var 181 

det os der var hushjælpen ik. Så det er blevet mere sådan, at de vil gerne prøve at komme ud, de vil gerne 182 

prøve at få en hverdag i deres hjem, selvom de har smerter med gigt og div. De vil gerne i dag, de kæmper 183 

en kamp, de vil gerne ud og gå med rollatoren og ned ad trapper og op ad trapper, det er der mange der 184 

gerne vil. Men så har vi også IUR ???? forløb som jeg nævner. Der er også nogle der prøver, der desværre 185 

bare ikke lykkedes for, hvor de bare har ondt, så bliver vi nødt til at droppe det. Hos andre er det en 186 

win/win situation som man siger. 187 

Susanne: Hvad er det I ser? Hvad er det borgerne kan nu, som de ikke kunne før? 188 

Medarb 2:: De kan være med til rengøring, der er nogle der kan ordne toilet og håndvasken og tørrer støv 189 

af, hvor vi andre vi tager støvsugeren. Før var det jo nærmest utopi, det har jeg nærmest aldrig oplevet før, 190 

der tog man hele pakken. Nu er der også, altså når man har morgenbesøg, det er ikke så meget at smøre 191 

mad, de har selv smurt mad. Så slipper man for at komme til middag, fordi de selv ordner deres mad ved at 192 

komme den i mikroovnen. Der har været mange ting, det er blevet lidt bedre. 193 

Medarb 1: På en måde kan man jo sige, at de har jo nok kunne det hele tiden, men vi kom jo og sagde, at 194 

nu ordner vi det hele. Så vi har fundet den der frem igen, ved at der er kommet UR forløb. Fundet ud af 195 

hvad de kan, og kunsten er så at få dem til det. Fordi nu har de jo været vant til, hvis vi har de samme 196 

borgere, at vi kom og gjorde det, så hvorfor skal du ikke gøre det nu 197 

Susanne: Det var lige lidt til Ekstrabladet ik 198 

Medarb 2:: Det er især de ældre borgere, men de nye er mere villige – det er rigtigt. 199 

Jeg har i hvert fald hørt den der. 200 
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Det er da også, at det er en udfordring, at de borgere vi har haft i 10-15 år er den største udfordringer vi har 201 

her.  202 

Det har du ret i. 203 

Susanne: Har de flyttet sig? 204 

Det synes jeg bestemt (flere mumler tilkendegivende) det har de. 205 

Medarb 1: For det første er det også blevet lovgivning, altså det står inde. En ting er også, når man arbejder 206 

systematisk med noget, en ting er, når der bliver implementeret så mange tiltag inden for det der, så er der 207 

noget der går, men når det er noget der er systematisk, jamen så kommer der nogen ud, og så følger vi op, 208 

så er der en handleplan, og så kommer man tilbage igen til et opfølgningsmøde med fysioterapeut. 209 

Susanne: Vi snakker UR? 210 

Medarb 1: Vi snakker UR, men vi snakker mere det her, bliver de mere selvhjulpne, altså det er mere 211 

systematik der er kommet ind over. Og det siger altså noget, når det er virkelig, og det der rehabene, der 212 

først var på prøve et år her, var ligesom det der banede vejen ik. Man kan sige, vi har forhåbentlig altid 213 

arbejdet ud fra hjælp til selvhjælp, fra passiv til aktiv. Men der er kommet fokus på, at det er faktisk eller 214 

meget mere end at kunne tage øvre toilette selv, det er blevet bredt ud, og der er flere faggrupper – altså 215 

det er blevet mere tværfagligt. Jeg tror, at meget af det er systematisk, fordi det bliver ja….. 216 

Susanne: Så står der også noget – nej der er en jeg godt lige vil dele lidt med jer, og det er faktisk lidt 217 

interessant synes jeg selv.  218 

Det er sådan, at 17 ud af 18 af jeres kolleger tilkendegiver, at borgerne er blevet mere selvhjulpne. Det 219 

kan jeg høre på jer, at det gør i også. Så har vi en brugerundersøgelse, de rfortæller, at kun 48% af 220 

borgerne oplever, at de får hjælp til at blive selvhjulpne. Hvad tænker I om det? 221 

Medarb 1: Det er fordi de ikke kender vores bagtanke, at vi måske ikke sætter ord på, vi har teorien. Men 222 

det der med, at man måske er meget guidende verbalt, også de føler måske ikke, at de er blevet 223 

selvhjulpne, det er måske fordi vi er gode til at gøre vores arbejde. – jeg ved det ikke. 224 

Medarb 4: Jeg tror også, at hvis vi f.eks. kommer hos en, vi har haft i måske 10 år, og kommer og siger så, 225 

nu er der altså nye regler, nu skal du starte med at smøre din egen morgenmad og nu skal du simpelthen 226 

selv vaske dig selv på ryggen, så ville de lave denne her!(Afværgende hænder) Så det kan godt være, at de 227 

ikke kan genkende det, men at vi sniger det ind på en eller anden måde. (flere siger ja) At vi ikke siger det 228 

direkte men ….. 229 

Susanne: At lige pludselig står jeg og smører min egen mad? 230 

Medarb 4: Lige nøjagtig, kunne du ikke tænke dig at komme ud og se, hvad det er du har af pålæg osv og 231 

sådan nogle ting. 232 

Susanne: Så det er faktisk taktik fra jeres side der gør, at borgerne ikke oplever, at de får så meget hjælp 233 

til det? 234 
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Jeg tror, at på at folk, altså vi møder jo også nogle af de nye, altså hvis det er man prøver at snakke, kan du 235 

ikke lige, jeg har brug for din hjælp herude i køkkenet. Jamen hvorfor det, jamen ved du hvad, at fordi så 236 

kommer man med en eller anden, altså ved du hvad, jeg er så gammel, er det fordi du selv vil have mig til 237 

det. Fordi de hører også godt om det her rehabilitering. Og så er det bare, at vi skal bare, jamen er det bare 238 

dejligt, du skal da ikke være afhængig af, at vi kommer her bla bla bla Den er god den der.  239 

De føler ikke, at de bliver selvhjulpne. 240 

Medarb 2: De vil jo gerne have lidt hjælp, de vil også gerne have, at vi ikke kommer så meget i deres hjem. 241 

Så det er sådan en balancegang hele tiden. 242 

Susanne: Det er der slet ingen tvivl om. Så er der snakkemostrene og onklerne, som rigtig gerne vil have, at 243 

i kommer flere x dagl.  244 

Dem har vi også en taktik imod.(der grines) 245 

Selvfølgelig har i det.(der grines) 246 

Susanne: Mht. det med at borgerne har indflydelse, der er alle jo også enige om, i hvert fald dem med 247 

spørgeskemaerne, at det har de fået. Kan i give eksempler med jeres ord på, hvad er det for nogle 248 

områder som borgerne har fået mere indflydelse på.  249 

Medarb 3: Jamen altså vi har jo nogle spørgeskemaer med ude bl.a. mhp. bad og om borgerne kunne 250 

tænke sig at få meget tidligt om morgenen, eller hvis de selv kunne vælge ville have bad om aftenen i 251 

stedet for, eller klippekort om aftenen, rengøring om aftenen, og sådan nogle ting.  252 

Susanne: Så det er et eksempel på, hvor borgerne har mere indflydelse? 253 

Det er sådan nogle ting, jeg sad og tænkte på faktisk, specielt klippekortet er stor succes, det må man sige. 254 

Susanne: Ja for der bestemmer de selv ik? 255 

Jo, der bestemmer de helt selv og der kan de mærke de. 256 

Medarb 2: Jeg har et eksempel: I går var jeg klippekort en hel time. Hvor vi var ude og gå helt ned til 257 

Rema1000, han var tilfreds, han kommer næsten aldrig ud, så var han jo glad, så det er et godt tiltag det 258 

der klippekort. Så fortalte jeg ham, at man kan samle det til 3 timer, nå kan man det, ja så kan man tage til 259 

Rødovre centret, jeg sagde ikke noget om, at han så skulle give noget mad ha ha ha 260 

Medarb 1: Det handler jo også igen om fra starten af, der hvor man kommer, altså det er 261 

vurderingsblokkene. Man har jo også en forventningsafstemning med borgeren, selvom den ikke står som, 262 

der hvor vi talte om, for mange år siden med et pilotprojekt første møde med borger med hjemmeplejen. 263 

Det er jo også der, hvor man opbygger en døgn-ugeplan, altså de skal også godkende den, det er noget med 264 

forventningsafstemning. Og så det der, det vil jeg give dig ret, støtte når det passer dig, det er jo også det vi 265 

kender til. Så den der forventningsafstemning er også rigtig vigtig. 266 

Susanne: Den er også rigtig vigtig – ja. Flere har kommenteret, at skærmbesøg er med til at gøre, har gjort 267 

at borgerne er blevet mere selvhjulpne. Og nu sidder jeg jo og har lidt kendskab til organisationen. Og kan 268 
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godt synes, at det er lidt interessant, at det bliver fremhævet som noget, der har gjort dem mere 269 

selvhjulpne, fordi der er faktisk ikke mange af vores borgere der er på. Men hvad er det, der fylder i vores 270 

hovedet – det er netop skærmbesøg lige nu, men virkeligheden er bare, at så mange er det slet ikke, men at 271 

det er sjovt, at de bliver brugt som et eksempel på, at de er blevet mere selvhjulpne. Det var bare en biting, 272 

men det var bare lige noget, jeg havde lyst til at kommentere. 273 

Medarb 4: Vi er altså rigtig mange ude hos os – 274 

Medarb 1:ja i har rigtig mange nede ved jer…. 275 

Susanne: Så står der UR forløb og skærmbesøg har gjort borgerne mere selvhjulpne. Videre formidling af 276 

rehabiliteringstænkning fra medarbejdere og ledelse. Og så er der stadigvæk nogle, der har brug for at 277 

bryde gamle vaner – både af borgere men også af medarbejdere. Hvad tænker I om det? 278 

Medarb 1: Er det det der plejer du tænker, at vi servicerer 279 

Susanne: Nogle kollegaer – det er vel egentlig lidt det der ligger i det at bryde gamle vaner. Vi har været 280 

lidt ind på det – hvor du kom ind på det. 281 

Medarb 2:: Det er også fordi det er en del af tålmodigheden, det går ikke lige hurtigt altid, og når vi så går 282 

tilbage til besøgsblokke, så er det man skal til at nå men nu ved vi, at fru Jensen går lidt langsommere, men 283 

at den næste går lidt hurtigere, så kan man tage og give, det er også derfor jeg synes, det er meget rart. 284 

Susanne: Så man skal være mere tålmodig efter vi er startet med at have så meget fokus på 285 

rehabilitering? 286 

JMedarb 2:: Ja det synes jeg faktisk, fordi når de får lov til at lave så meget, så er det tålmodighed. Det 287 

synes jeg. 288 

Susanne: Så det skal vi have skrevet i vores stillingsannoncer fremover, at man skal være tålmodig? 289 

Medarb 1: Jeg tror stadig, at der er nogle af kollegaer, at når man ikke har helhedsbilledet af hvad der 290 

foregår, så tror jeg også, at det rigtig svært det der med, og  nogle tænker at det er ældre, der er også nogle 291 

der tænker sådan, det har jeg hørt, at så skal det være på den måde man skal have respekt for de ældre, 292 

men det er også noget kulturbetonet, ved jeg. 293 

Susanne: Spændende. 294 

Medarb 3: Det der er svært ved UR forløbene, jeg synes desværre bare ikke det fungerer.  Og det er på den 295 

måde, at jeg altid er den der kommer ud til samtalerne, jeg er der bare ikke i forløbene, og det hænger bare 296 

ikke sammen og det er rigtig ærgerligt. 297 

Susanne: Jeg skal lige forstå, at når der kommer en borger i et UR forløb, så skal der være nogle samtaler 298 

med borgeren, terapeuten og dig? 299 

Medarb 3: Når man så har de her samtaler aftaler man hvad der skal gøres, der bliver oprettet en 300 

handleplan. Jeg kommer så næste gang, skriver handleplanen, hvordan klarer borgeren sig fysisk og psykisk 301 
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med den opgave vi har sat borgeren til. Men det hjælper jo ikke så meget, hvis det så ikke er mig der 302 

kommer og udfører opgaven. 303 

Susanne: Du er ude hos alle mulige måske? 304 

Ja ind imellem er man jo. Og så kommer jeg jo igen, når vi skal have en samtale. Og så vil jeg nok sige, at det 305 

er nok ikke alle der skriver handleplaner. Det er nok ikke blevet lært. Nogle gange går det måske lidt for 306 

stærkt, så det er svært for nogen at følge med i, hvordan laver man egentlig en handleplan. Det er jo ret 307 

vigtigt, når vi har nogle UR forløb, at man lige forstår den hensigt, at der skal altså skrives hver gang, ellers 308 

kan vi jo ikke se om det går frem eller tilbage.  309 

Medarb 1: Kan jeg nå en bemærkning til det. Der er mange ude ved os der har træningsforløb. Der har man 310 

selvfølgelig nogle faste borgere, men det er teamets borgere, sådan ser jeg meget på det, det er teamets 311 

borgere. Så det er lige så meget mit ansvar at skrive, hvis ikke det er mig, der kommer 2 ud af 5 gange på en 312 

uge, så det er hele teamets ansvar, men det er rigtigt det er en udfordring for mange, at skrive inde i 313 

handleplanen i stedet for, at skrive det i journalen eller bliver ikke skrevet. 314 

Der er i hvert fald noget der. 315 

Medarb 2:: Vi har jo også grupper/teams, nogle der har med handleplaner at gøre, vidensperson har vi hos 316 

os, man kan gå hen til og få hjælp, hvis man er i tvivl om at skrive en handleplan. Det fungerer udmærket 317 

faktisk.  318 

Vi er lige enige om, at det er ikke os der skriver det, det er terapeuten, vi er inde og evaluere, er det ikke 319 

sådan – også jeg skulle forstå det. 320 

Vi har en mødeperson på UR forløb nede hos os. Og vi havde faktisk møde med hende i går, hvor hun gik 321 

ind og viste os præcis, hvor hjemmehjælpen skal skrive i handleplanen. Så vi går jo også ind og skriver. 322 

Det står der jo også. 323 

Susanne: Det er ikke fordi jeg ikke vil høre på, hvad i siger, men i kører den videre. Men det er også 324 

interessant og det vil jeg også gerne snakke med jer om, bare ikke lige her. Vi har været inde over, hvilke 325 

eksempler i kunne pege på, hvor borgerne har fået mere indflydelse, der var bl.a. tidspunkter for bad, 326 

rengøring, klippekort, DUP(at der forventningsafstemmes)– er der mere? 327 

Susanne: Jeg har lige brug for at forstå det rigtigt: hvis du kommer ud til mig og jeg har fået en moderat 328 

blok, og du kan se, at hende der det er op ad bakke med, men at jeg så har indflydelse på, at jeg gerne vil 329 

spise morgenmad inden jeg kommer i bad – det skal der stå i duppen. Så jeg har indflydelse inden for 330 

rammerne. Er det rigtigt forstået? 331 

Lige præcis, men når jeg siger forventningsafstemmelse, så er det også i forbindelse med, fordi det er os 332 

der opretter også døgn-ugeplan, så det er jo det man forventer. 333 

Susanne: Er der mere i har lyst til at sige til det med at borgerne er blevet mere selvhjulpne? er der noget 334 

i synes der mangler, at blive fortalt. 335 
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Medarb 1: Ja jeg vil gerne, i hvert fald vores elever, også fordi vi er en uddannelsesinstitution, det er et 336 

vigtigt fokusområde. Der kan man mærke, at det er noget de arbejder rigtig meget med, som 337 

praktikvejleder ser jeg det i hvert fald tydeligt. Så man kan sige, at de kan virkelig vise noget til os andre, det 338 

synes jeg i hvert fald med eleverne. 339 

Susanne: Så de er lidt det nye blod der kommer ind, hvor du talte om tidligere Karin, at der kommer et 340 

andet blik på også, det kan godt være man skal starte fra bunden af, for at lære dem team tankegang, men 341 

der kommer også nogle positive ting ud af, at få nye ind i teamet og gruppen. 342 

Og man bliver nytænkende også, de er virkelig skarpe og det er virkelig spændende. 343 

Susanne: Er der nogle af jer andre der har mere til dette tema?. Godt., så går vi videre. 344 

Organisationens mål 345 

Denne påstand jeres kolleger skulle forholde sig til her, er at målene er uklare i VBH hjemmepleje.  346 

Her har 10 erklæret sig helt uenige og 6 er uenige. Og så er der 2 der er enige. Det er også sådan det står 347 

her, 6 har erklæret sig enige, 10 erklæret sig helt uenige og 2 der har erklæret sig uenige. Godt!  348 

Susanne: Og vi starter på samme måde som tidligere: 349 

xxx, vi starter med dig, er det et billede du genkender? 350 

Medarb 23: Altså er det rigtigt som de skriver, de er helt uenige, målene bliver jo remset op, hvad vi skal.  351 

Susanne: Kan du give nogle eksempler? 352 

Medarb 3: Klippekort og alle de her ting, fleksible her og der og alle vegne, skærmbesøg, og ja det er mange 353 

ting at forholde sig til. 354 

Susanne: Er det også det du mener der er målene?  355 

Medarb 3: Næe målet er jo borgerens trivsel, det er jo hovedmålet for Kbh. Er det det du mener. 356 

Susanne: Det bestemmer du. Jeg er interesseret i at høre hvad du mener målene er. 357 

Medarb 3: Målet er, at borgeren får indflydelse, og borgeren er en borger lige så vel som vi andre er 358 

borgere. Det er jo hovedmålet, og det er i det vi skal tage udgangspunkt. 359 

Susanne: Andre? hvad siger du Majbritt, er du også enig med dine kolleger i  at de er klare? 360 

Medarb 4: Målet er at have borgeren i fokus, at få dem mere selvhjulpne, faktisk det vi har snakket om. 361 

Give dem mere medindflydelse, eller ikke give dem, men at de har mere medindflydelse synes jeg. 362 

Det er jo borgeren i centrum, der er politiske mål. Målet er i hvert fald også i forhold til rehab., at 80% det 363 

er jo i hvert fald et stort mål, at skulle blive helt selvhjulpen, faktisk ikke skulle få nogen som helst hjælp. 364 

Jeg tænker også måske også inden for, nu er det jo ikke kun borgerne, der er også noget for 365 
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medarbejderne. Der er også nogle mål indenfor, når man skal ansætte medarbejdere, at der er nogle mål, 366 

der er nogle ting man bliver spurgt ud af. Det er ikke kun borgeren i centrum, der er mere endnu 367 

Susanne: Hvad siger du xxx? 368 

Medarb 2: Jamen jeg giver dig ret, at det er målene for kolleger og på arbejdet, hvor vi er hos de ældre, og 369 

når vi ansætter personale, og de er ikke uklare overhovedet, de er klare. Vi ved også godt hvorfor vi er der, 370 

det er jo også et mål i sig selv, hvorfor er vi på arbejde, der er ikke noget der er uklart, det synes jeg ikke, 371 

jeg kan kun give ret i, hvad de andre 3 har sagt 372 

Medarb 1: Og så kommer den øverste ledelse også, Rigets tilstand, der er også nogle mål. Men jeg synes 373 

også, at efter faktisk Gitte,(red: en faglig leder på servicelovsområdet), jeg synes også, at der er sket et løft 374 

efter hun er kommet ind. Man ser hende meget, hun støtter hun meget op med mål, altså inden for døgn-375 

ugeplaner eksempelvis. Altså der har hun virkelig støttet op også individuelt siddet og støttet op med nogle 376 

kolleger, så jeg synes også hun har haft en indflydelse på det her. Hun har været med til i hvert fald at ville 377 

løfte det faglige niveau hos hjælperne. Der har været målet 378 

Susanne: Okay 379 

Medarb 3: Hende er vi også glade for 380 

Medarb 4: Men måske også, at hun har gjort det tydeligt, hvad der forventes af os. Altså det der med at vi 381 

kommer tilbage til, at nogen bliver hægtet af. Men kravet er, på længere sigt, at man opfølger med nogle 382 

kolleger at man måske kommer til nogle samtaler, hvad ved jeg ud for det der kompetence, som Gitte har 383 

været rigtig god til at løfte, at sige at det her skal vi alle kunne. Vejen kan være forskellig, men på længere 384 

sigt skal vi alle kunne det her. 385 

Susanne: Hvis vi nu tager en tur til jeres dagligdag. Hvordan oplever i så målene for jeres arbejde ude hos 386 

borgerne. Når i får en besøgsblok eller en vurderingsblok, er målet eller rammen så klar for jer? 387 

Medarb 1: Ja fuldstændig. Hvis vi tager udgangspunkt i en vurderingsblok , jeg er fuldstændig klar over, 388 

hvad jeg skal. Det kan godt være, at visitationen ikke har været ude, men jeg går ind allerede der, og ser om 389 

jeg kan finde nogle oplysninger. Jeg forbereder mig til det mennesker jeg skal ind og møde. Jeg bruger alle 390 

sanser når jeg kommer ind, jeg er faglig. Jeg ved hvad jeg skal gå ind og kigge på i døgn-ugeplan. Hvad jeg 391 

skal oprette. En døgn-ugeplan bliver jo ikke bare lavet. Du skal kende borgeren og hvad jeg skal 392 

dokumentere, og hvem jeg skal sende videre til, hvis jeg allerede synes at der er noget ved første færd, når 393 

jeg kommer ind. Jeg er helt klar over, hvad det er. Men det tror jeg ikke alle er. 394 

Medarb 2:: Men jeg tror de fleste er. 395 

Susanne: På vurderingsblokken, der er alle klar? 396 

Medarb 2: Jeg mener, når man får en ny borger, og kun har det her kvarter for at se hvordan og hvorledes. 397 

Så tror jeg de fleste er klar over, at når de har spottet og har fundet ud af, så kommer de tilbage og siger, at 398 

vedkommende skal have det og det. Det synes jeg ikke, at vi har så mange problemer med. Det kan godt 399 

være hos andre, men jeg synes ikke hos os. Jeg synes vi har meget fat i de der blokke, vi har også fået tudet 400 
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ørerne fulde med de blokke, kan man sige. Vi har også indsatskataloget, hvor det også står, det har vi også 401 

hængende på vores opslagstavle, de tro blokke og hvad de betyder, så jeg synes, de fleste virkelig har. 402 

Medarb 3: Jeg synes så, at med de her vurderingsblokke, vi skal ud og have en dialog med borgerne, og så 403 

synes jeg det er meget meget vigtigt, at man ikke kun kommer en dag, man skal komme 1 uge, fordi det kan 404 

jo ændres. Det er rigtigt nok, at vi skal med det samme oprette en døgn-ugeplan, men vi kan jo ikke skrive, 405 

at fru Hansen skal have dit og dat, for det er ikke sikkert, at hun skal have det i morgen. Så det synes jeg er 406 

den største kunst, at det er den samme der kommer.  407 

Ja, det vil jeg godt give dig ret i. 408 

Medarb 1: Altså jeg ser det ikke sådan, med at alle kan en vurderingsblok, der er rigtig mange faglige 409 

overvejelser i sådan en vurderingsblok. Og især når det er borgere vi slet ikke har haft inde i vores regi 410 

overhovedet. Jeg tror ikke på, at alle kan ik det, alle kan ikke delen, en ting er, at det er en let støtte, men 411 

som du siger, du er nødt til at komme der kontinuerligt efter, der er så meget der skal dokumenteres, du 412 

skal simpelthen se og føle alt. Det der med hele mennesket, som helhed. At få alle funktionsniveauer, det 413 

er det du måler det ud fra. Der er rigtig mange. Du kan også være med til at skulle opstarte, at have fat i 414 

hjælpemiddelcentralen, der skal bestilles det og bestilles det. Og måske den vurderingsblok du fra start af 415 

ikke har fået, passer slet ikke på. Der kræver det også bare, at du har din faglighed og dit faglige sprog i 416 

orden, når du skal argumentere for visitationen. Jeg synes, at det stiller høje krav. 417 

Susanne: Som du ikke lige mener, at alle kan indfri, eller hvad? 418 

Nej det mener jeg faktisk ikke. 419 

Susanne: Det kræver noget af jer, det kræver et vist overblik kan man vist roligt sige. 420 

Det gør det. Det er min mening. 421 

Susanne: Vi var lidt inde på det før, hvad målene er for jer, hvad er efter jeres opfattelse de mål vi har i 422 

VBH. Du startede ud med at komme med nogle eksempler. 423 

Klippekort, borgerens – hvad er det borgeren skal have hjælp til. Det er jo et af målene når vi kommer 424 

derud. Det kan jo ændre sig fra dag til dag også. Ja det er jo hovedmålet.  425 

Susanne: Er det også målet for jer – tænker i det samme? 426 

Medarb 4: Den der med mål, jeg tænker at det er jo ikke kun borgeren, det er jo også nogle krav der bliver 427 

stillet, altså ….. 428 

Vores vigtigste kerneopgave er jo borgeren, men der er så meget udover det, der også bliver målet. Der er 429 

jo også nogle mål for os, som ansatte, som der kommer højere op og som så kommer ned. 430 

Det tænker jeg også 431 

Altså synes jeg, at det er svært at sige, at der kun  er et mål. 432 

Susanne: Det kan jeg godt forstå. Måske kan du fortælle, hvilke andre mål du synes der er? 433 
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Det er jo et mål, det er jo vedtaget, så selvfølgelig det skal man også have i sin reminder, når man kommer 434 

ud. Det er jo borgeren, ligeså vel borger som jeg er borger, det er jo ret vigtigt. 435 

Og de pårørende. 436 

Og det er jo den fleksibilitet f.eks. vurderingsblok, at man skal komme ind på, hvad er det egentlig du 437 

ønsker, hvad er det for en person jeg sidder med her. Det kan være en borger, der er dement, der har 438 

været bager, der gerne vil have bad kl. 4 om morgenen. Det er ikke sikkert, at vi kan indfri dette, men så må 439 

vi finde det der er tættest på. Og det er jo den dialog man får. Og det er jo målene, ved at være her.  440 

Susanne: Jeg vil lige læse et par eksempler på hvad nogle af jeres kolleger har skrevet: Vi arbejder ud fra 441 

4 mål, udredende, udviklende fastholdende, lindrende og støttende. Vi arbejder rehabiliterende ud fra 442 

ældrepolitikken, og vi arbejder ud fra spor 2 og 7.  Så er der nogle der skriver, at alle mål er beskrevet i 443 

politikker og handleplaner, og vi har i vores DUP, hvor arbejdsgangen er udførligt beskrevet, så både 444 

hjælper og vikar kan gå ind og yde den optimale hjælp hos borger.  445 

Så er der nogle der skriver, målene er klare, og eksempelvis ældrepolitikken er meget tydeliggjort. En har 446 

skrevet: vi har gennemgået den fra A-Z.  447 

Medarb 3: Men der kan man også bare se, hvordan folk svarer forskelligt på målene. Det ved man jo godt, 448 

at der er de fire mål inden, men det var ikke lige det jeg tænkte på med udredning. Som organisation 449 

tænkte jeg 450 

Medarb 2:: Ældrepolitikken ik 451 

Susanne: Det var også derfor at jeg er nysgerrig, at det kunne være interessant at vi talte om det, hvad er 452 

målene egentlig for jer, for der er mange forskellige bud. 453 

Medarb 3: Men det er jo, hvilke øjne der ser på, og hvad ser vi på. 454 

Medarb 3: Hvad brænder man også for  - det kan man jo godt sige, der er jo nogle punkter man mere 455 

end….. Nogen går op i rengøring og pirrelighed og andre går op i mennesket. Der er jo også nogle store 456 

forskelle der, vi kan jo blive ved. 457 

Susanne: Er der nogle af jer, der har hørt sætningen ”hvorfor er vi her”? 458 

Medarb 4: Hvem er vi her for 459 

Den har jeg hørt fra Gitte nogle gange. 460 

Den har Søren også fyret af. 461 

Ny person: Hvis borgeren ikke er her, er vi her heller ikke. 462 

Medarb 4: Altså Gitte skrev inde på sin tavle en dag, at nu kommer vi jo ikke på arbejde for at trives, det 463 

kunne man så tænke lidt over. 464 

Susanne: Ja, vores mål er noget andet – nemlig at få borgeren til at trives. Men hvis vi får borgeren til at 465 

trives, så trives vi jo også bedre selv. Positive bivirkninger, kan man sige (der grines). Der er også en kollega, 466 
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der har skrevet, der er mange bolde i luften, hvem gør hvad omkring UR forløb, det kan være svært at få 467 

det til at passe, med at det er den samme hjælper der kommer under hele forløbet. Det var også det du 468 

sagde. Og der kan målene i selve opgaven måske, godt blive udvandet. 469 

Præcis, og så er vi lige vidt 470 

Susanne: Og det går jo direkte på jeres arbejde. Men de overordnede mål for, hvorfor vi er der, det er jo 471 

det som vi også har været inde på, ældrepolitik, rehabilitering. 472 

Og demens handleplan kommer virkelig også på spil, især nu hvor der er så meget fokus på det ik. Og 473 

målene det er dem med appetit på livet. Det er jo også været et rigtigt stort og er et stort fokusområde, 474 

eller det bør det være. 475 

Men det tror jeg er sådan meget……det tror jeg også er meget forskelligt ude på enhederne, og hvorhenne 476 

og hvilket, men det er jo noget vi alle sammen skal kunne 477 

Medarb 2:: Vi har jo stadig kostvejledere 478 

Nej det har vi så ikke 479 

Susanne: Nej, det har vi ikke mere 480 

Der sidder en forhenværende her.( grin) 481 

Susanne: Det er jo også lige meget med dig, du skal jo på skole. 482 

Ja, jeg skal ud af vagten lige om lidt. 483 

Susanne: Har i mere til måltemaet? Og jeg synes i hvert fald, at jeg har fået nogle gode bud på jeres 484 

opfattelse. Så en afsluttende bemærkning til det her – nej.  485 

 486 

Så synes jeg, at vi går videre til den næste tema : 487 

Ledelse  488 

Som I kan se, er der igen et ret positivt billede, og jeg kan nærmest fornemme, at det er det samme her, ud 489 

fra det i har sagt tidligere i hvert fald. Der bliver informeret om nye strategier og tiltag, det er de fleste 490 

enige i. Er det også det…. 491 

Medarb 2:: Et eksempel er jo, at dig og Søren kommer ned og fortæller, når der skal ske noget nyt i 492 

organisationen, og i fortæller, hvem der skal arbejde inden for de grupper der. Vores leder, der er 493 

ledelsesmøde om tirsdagen, får feedback, skriver en seddel eller en lille briefing, og sådan foregår det, og 494 

det er jo rart for os alle sammen.  Det tror jeg ikke, at der er nogen der er i tvivl om, det er god ledelse. 495 

Susanne: Jeg kunne godt tænke mig, at Majbritt starter ud. 496 
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Medarb 4: Jeg synes, vores leder er god til at informere os, er rimelig god til at få alle med og stopper 497 

faktisk ikke, før hun er næsten sikker på at alle har forstået de opgaver vi bliver stillet overfor. 498 

Susanne: Hvordan gør hun? 499 

Medarb 4jbritt: Hun stiller sig op i rummet og åbner sin mund, så lytter alle. Nej, hun er jo god til at skabe 500 

ro omkring sig, hun er god til at få folk til at lytte, og folk er jo heller ikke bange for at spørge, så nej, jeg 501 

synes hun er god til at informere, og fortælle hvorfor de her opgaver og hvor de kommer fra osv. 502 

Susanne: Så man ligesom også får meningen med, hvorfor er det lige at man skal gøre det her. 503 

Medarb 4: Ja, det forklarer hun også. 504 

Susanne: Hvordan bliver i andre informeret om nye tiltag. 505 

Medarb 3: Jamen det er det samme, vi har vores møder, så fortæller vi om også netop omkring 506 

tirsdagsmøder, ledelsesmøder, kommer tilbage og fortæller os, hvad der er foregået og hvad der nu skal 507 

ske. Så skriver vi det op, og så tager man det jo op efterhånden, især det med skærmbesøgene. Nu skal vi 508 

også, det bliver jævnligt taget op tingene, hvad det er vi skal huske at gøre derude, og spørge og gøre ved. 509 

Så det bliver der i hvert fald ryddet op på. 510 

Susanne: Er det samme billede hos jer? 511 

Medarb 1: Altså jeg vil sige, at det er det samme. Jeg synes, at der er et højt informationsniveau. Om det er 512 

den ene eller anden tovholder. Jeg synes for nogle år tilbage, der var mange nye tiltag, der var mange nye 513 

ting der blev implementeret og da det der teamdannelse skulle starte, der var mange ting der godt kunne 514 

gå i glemmebogen, eller ikke glemmebogen, eller det der med, at det lige popper op. Vi har i hvert fald 515 

aftalt oppe ved os, at når der kommer nye tiltag, eller nye strategier eller noget der skal, bliver der skrevet 516 

referat. Så har man ansvar for hinanden når man ikke er der, og overfor hinanden, man skal skrive under at 517 

man har læst det, også nyhedsbreve og med alt sådan noget. Det har vi lavet en aftale om oppe hos os. 518 

Også hvis der er noget man ikke forstår, man skriver ikke bare under på noget man ikke har forstået. Det 519 

synes jeg, har været rigtig godt.  520 

God ide. 521 

Susanne: Hvad gør i? Der hvor du slår dine folder 522 

Medarb 2 Vi har referat, selvfølgelig har vi det. Vi får også den briefing der. Vi er jo i teams. Der er papir på 523 

vores bord og det kan jo ikke undgås at vi læser det, og det gør vi jo så også. Vi minder også hinanden om, 524 

og vi ved også hvem der ikke har deltaget i mødet. F.eks. var jeg ikke mød i denne her uge eller i tirsdags, da 525 

jeg havde fri. Så sagde vores leder, at der kommer et referat, og ellers tager hun en med ind på kontoret og 526 

snakker. Jeg spurgte selv, jeg vidste jo, de havde møde tirsdag, det fik jeg at vide mandag, men jeg havde 527 

turnusfri, og så gik jeg tilbage, og det samme gør vi jo også i teamet eller i gruppen, vi er jo to grupper  i 528 

køkkengruppen kalder vi det, og der snakker vi om det, husk nu at læse det. Vi behøver ikke skrive under, 529 

det føler jeg lidt er en slags ufrivillig kontrol – føler jeg det. 530 

At man skriver under 531 
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Ja men det er min mening om det. 532 

Susanne: Er det din opfattelse at alle gør lige som dig, at jeg har haft turnusfri og så….. 533 

Medarb 2Nej, det er mig der gør det.  534 

Susanne: Er der mange der gør som dig 535 

Medarb 2: Det ved jeg virkelig ikke, jeg har ikke spurgt om det. Men der er mange der gør det der med at 536 

lige at sige, husk lige at læse referatet. Man hjælper hinanden, vi ved jo hvornår vi har fri, vi skriver i 537 

kalenderen hvornår vi har turnusfri og ferie og alt det her.Og vores leder siger også, husk nu at sige det til 538 

dem der ikke har deltaget i mødet, at sige det videre, at de skal læse referat fra mødet – og jeg tror at det 539 

fungerer, jeg tror ikke at der er nogen der har misforstået noget. Det hænger også på tavlen, der er ikke 540 

noget, vi skal nok, vi hjælper hinanden og det synes jeg, vi er gode til. 541 

Medarb 1: Det lyder også meget autoritært , det ved jeg godt, men det er faktisk et ønske fra os selv, fordi 542 

at så bliver der ofte sagt, det har jeg aldrig hørt, hvornår er det sket. Og det tror jeg, at der er på alle 543 

arbejdspladser, der er nogen der ikke kender noget til, eller aldrig har hørt om før, så det er faktisk os selv, 544 

der har foreslået det. Så har man et medansvar, så begynder vi og så skriver man under, det synes vi er 545 

ganske glimrende. Og så er der informationsniveauet, vi har fået nogle tavler op. Som vores leder sagde, 546 

hvad kan jeg gøre bedre, men man har jo også selv et ansvar, vi er jo voksne mennesker. Især med de der 547 

nyhedsbreve, dem har vi aldrig hørt om, det har vi aldrig hørt om ik. DE kommer ind og så skriver vi, det kan 548 

godt være det lyder lidt autoritært, men jeg har det godt med det. 549 

Medarb 3Og det er i alle sammen blevet enige om i teamet 550 

Medarb 1: ja ja, ja ja, ja selvfølgelig er vi det. Men det er fordi vi ofte hørte, det kender jeg ikke noget til, 551 

det har jeg ikke hørt om, men jeg kan huske at du var der. Men det er også det der, når der sker mange 552 

ting, så nogle gange må man gøre noget systematisk, før nogen kan huske det. Det er jo ikke alle der er 553 

sådan. 554 

Susanne: Nu tog du lige et spørgsmål fra mig, der er nemlig en kommentar her. Så nu kan jeg jo prøve at 555 

løfte den op til……Ja men det der kan være problemet er, hvis man ikke har været der, så er det ikke altid at 556 

man hører om nye tiltag. Udover dit eksempel, kan i så komme på nogle andre eksempler, hvad der kan 557 

gøres for at sikre at alle hører og forstår, hvad der skal ske. 558 

Medarb 3: Det er jo igen, det der med at tage ansvar, hjælpe hinanden, ja både hjælpe hinanden 559 

selvfølgelig, uden at blive sure og uden at dunke hinanden oven i hovedet, men altså det er jo også ens eget 560 

ansvar at få denne information, søge denne information, når man har været væk. 561 

Medarb 3Altså man kan jo godt sige, at det er bygget op med frihed under ansvar. 562 

Susanne: Meget og mere og mere 563 

Medarb 3: Og det gælder jo det hele. Det gælder jo også for, hvad der foregår på kontoret. Så det ved man 564 

jo, er de vilkår man er ansat under. Såe ja vi skal hjælpe hinanden, og det er også rigtig godt, alt tager tid. 565 

Og vi har også et stramt program. Hvis man nu f.eks. kører med mange vanskelige borgere på en dag, 566 
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jamen så er der ikke meget tid. Så er det lidt svært, at vi skal forklare om et nyhedsbrev eller noget andet. 567 

Det bliver man nødt til at tage ind i vores overvejelser, det er rigtigt at vi skal hjælpe og gøre ved, men 568 

tingene har deres begrænsninger for hvad vi kan og hvad vi har af tid.  569 

Jakob: Det er jo også en del af dialogen 570 

Medarb 2ne: Ja, så hvad gør vi så ja. Hvad gør vi så – hvad skal vi gøre. 571 

Medarb 4Altså vi gjorde det en overgang, at vi holdte et lille morgenmøde 572 

Det gør ikke noget, man hører ikke så meget om mig, jeg er jo snart på vej ud. 573 

Altså når vi samledes om morgenen i teamet, så tager vi lige 5 min og opsummerer de vigtigste ting der er 574 

sket, hvis der er nogen der har været væk. Det behøver ikke være noget stort eller langt osv, fordi der er tit 575 

og ofte kaos om morgenen, når alle møder og alarm og huske ting og sager, men det fungerede altså meget 576 

godt sådan lige, de fleste gange. 577 

Medarb 2: Jamen jeg synes også at det virker, vi har de 10 min fra 7.30 til 7.40. Der er der ro på, der får vi 578 

beskeder og bagefter snakker lige hurtigt, en lille briefing som vi kalder det, klarer lige det, og når så vi 579 

mødes igen til frokost, er der igen noget at snakke om, da vi har mange dobbelt besøg, så vi snakker meget 580 

med hinanden hele tiden, det er jo også en god måde at gøre det på. Det er det gode ved de dobbelt besøg, 581 

det er jo når man er sammen, så kan man hele tiden hjælpe hinanden med nogle ting, sådan ser jeg på det. 582 

Så har vi jo, det er jo også vores – som du selv nævnte vores ansvar at hjælpe hinanden, vi kører jo teams, 583 

vi er jo ikke selvstændige individer mere vel, nu er det jo sådan, at man lige kan prikke vedkommende i 584 

skulderen ik, hvis man kan se, at vedkommende er lidt forvirrende den dag, spørge om der lige er noget 585 

man kan hjælpe med – nej det behøves ikke eller jeg har styr på det, når man får svar. Vi hjælper hinanden 586 

hele tiden, hele tiden se på de der signaler vi hver især giver. Det er det samme med teamsmøder, det er 587 

ikke altid vi er lige, vi skriver altid i vores bog, men det er ikke altid man husker, når man ikke er der, så er 588 

det altså også rart, at man får at vide af sin makker, at når man kommer om fredagen, når jeg ikke er der 589 

om torsdagen, hvor jeg ikke deltager i dag f.eks. så er det rart, jeg ved at jeg har teamsmøde torsdag, så 590 

kigger jeg i den lille bog der vi har, ser lige hvad er der sket, hvad er der snakket om, det er igen ansvar ik. 591 

Og det synes jeg, at det fungerer, jeg synes ikke jeg ser nogle af mine kolleger være rundforvirrede, eller 592 

hvad man kalder det – jeg tror det er blevet implementeret ret godt det der. 593 

Medarb 3: Jeg vil sige det samme, også det der med referat. Man har selv ansvar, når man ikke har været 594 

der. Jeg synes heller ikke – det er min mening – at man skal sidde hele tiden og være obs på, at du var der 595 

ikke og du var der ikke, jeg har altså også nogle andre opgaver. Man har selv et ansvar og derfor synes jeg 596 

faktisk derfor den med underskriften – jeg har også et ansvar for, at jeg følger med, hvad er det der sker 597 

her. Du sagde om Gitte, at hvis hun forklarede om nye tiltag, hun sagde det ud i hele gruppen, der har vi det 598 

mere i teamsene, det giver en anden ro og det der med, at der er nogen der ikke så godt kan lide at sige 599 

noget, når der er et stort forum, derfor synes jeg, at alle kommer til orde når det er i teamsene, man får 600 

formidlet de nye strategier og tiltag ik.  601 

Susanne: Hvis i sådan skulle tænke på en  helt ny måde, hvad kunne så være den bedste måde at informere 602 

jer på – om når der skal ske noget nyt. 603 
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Medarb 2: Altså tænker du på, om man skal komme personligt  og fortælle….. 604 

Susanne: Hvis du sidder, hvis i bare hver især lige sidder og tænker, hvad er den bedste måde jeg kan få nyt 605 

at vide på. Ny strategi der skal implementeres , en ny måde at arbejde på, indsatskataloget er lavet om, nu 606 

skal vi have enkelydelser igen, hvordan skal vi gøre det her. Hvordan har I det bedste, hvordan får i den 607 

bedste metode til, hvordan i skal have alt det her nye at vide. 608 

Medarb 3: Der vil jeg sige, at det er i de små teams, for der er mest ro. Så det er der alt information skal 609 

gives 610 

Susanne: Så lederen skal rundt i alle små teams 611 

Medarb 4: For man kan jo godt se, at når vi har de store møder, så kan man jo godt se, at det er jo ikke alle 612 

der sidder og lytter, hvis man kigger rundt i lokalet. 613 

Susanne: Det er rigtigt, det har jeg også set. 614 

Nogle sidder med mobilen eller andet, der er nok mest fokus, når man ikke er så mange, det vil jeg tro. 615 

Medarb 2: Ellers kan man jo dele det op, hvor man kan dele det op, hvor man tager to teams, og så tager 616 

tre teams efterfølgende, eller deler lige over. Så er der stadig fokus, så er der ikke så meget uro. Den måde 617 

kan man også gøre det på, man kan godt tage 2 teams ad gangen. 618 

Medarb 4: Jamen vi er også 5 teams hos os, og vi holder jo igennem ugen teammøderne mere eller mindre 619 

hver dag, så hun kommer rundt til grupperne alligevel enkeltvis, så det kunne sagtens lade sig gøre. 620 

Susanne: Så den bedste metode – nu har jeg ikke hørt dig – at jeres leder er hos jer i teamsene, når noget 621 

nyt skal implementeres.  622 

Medarb 4Det synes jeg. 623 

Susanne: Men det var også sådan lidt det de sagde, og du foreslog at slå et par stykker sammen. Grunden 624 

er, at det skaber noget mere ro, og i som medarbejdere har bedre mulighed for at tale. 625 

Medarb 2: Stille spørgsmål. 626 

Susanne: Hvad siger du så 627 

Medarb 1: Altså personligt har jeg ikke noget imod, at vi sidder 5 grupper sammen, men som du siger, det 628 

er også fordi jeg ved, at der er nogle kolleger, der lige har brug for, at der skal stilles mere uddybende 629 

spørgsmål til nogle ting, de måske ikke lige kan lide, så derfor tænker jeg også tryghedsmæssigt for mange, 630 

tror jeg det er teamsene, og så kender vores leder os jo også individuelt tror jeg rigtig godt. Hun ved jo også 631 

godt, eller han, hvis det er en han, der er jo også nogle hanner her ik, ledere, af hvem der måske også vil 632 

have bøvl. Hun ved også hvad hun skal spørge ind til og ændre strategi, det gør hun. Men jeg kan godt lide 633 

når det er sådan et stort forum, det har jeg ikke nogen problemer med. Eller hvis det er noget på skrift. Der 634 

er jo også nogle gange nye tiltag der kommer på skrift. 635 

Susanne: ja nyhedsbreve 636 
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Lige præcis, hvor man kan spørge ind til hvis det er ik. Det er der jo også 637 

Susanne: Jeg vil også sige, at jeg tror ikke, at man skal tænke, at det ene udelukker det andet. 638 

Nej, næe 639 

Susanne: Tingene, det er jo meget godt, at nye informationer om nye tiltag kan blive fulgt op af forskellige 640 

metoder , at det kan være et kæmpe rum, hvor man lige får de overordnede ting 641 

Medarb 2: Det vil jeg også sige, at i fortæller overordnede ting til en hel flok , så splitter man stille og roligt 642 

og går ind i de teams og går i dybden med det. 643 

Medarb 1: Det var også det jeg mente, det kommer an på hvad det 644 

Susanne: Hvis det er noget man skal tage ind og arbejde med som team, så er det en metode man skal 645 

bruge, og er det en overordnet information om, det næste halve år, der skal vi gøre sådan og sådan og i 646 

hører mere. Så der er selvfølgelig flere. Hører jeg jer sige, at den måde det bliver gjort på i dag er sådan 647 

som i synes det skal være, eller er der noget i synes, der skal laves om, noget vi kan gøre bedre. Fordi det vil 648 

vi jo faktisk gerne, hvis det er. 649 

Medarb 1Altså jeg synes, at den information vi får, det er den rigtige måde at gøre det på, at dele tingene 650 

op i stort og små, og så siger hun jo til hver en tid, at mit kontor er altid åbent. Er der noget i skal have 651 

hjælp til eller ikke forstår, så kom.  652 

Helt enig. 653 

Så jo, jeg synes at vi får den information vi skal på den rette måde.  654 

Susanne: Tidligere talte vi om, at det var ikke alle jeres kolleger der arbejdede helt stringent efter dette, 655 

eller tog det ansvar, som i synes der skal tages, og ikke helt har forstået, hvorfor vi er her, for at bruge et 656 

højt ragende udtryk. Kan det have nogen sammenhæng mellem måden der bliver arbejdet med en ny 657 

strategi på f.eks. Informeret på. Eller er det deres egen skyld – ej det skal i ikke svare på. Forstår i hvad jeg 658 

mener. Vi kan ikke få alle med, det er også det i har siddet og talt om her i dag. Og har det noget at gøre 659 

med måden, som vi, som ledelse, nu siger jeg vi, for det kan både være Søren og mig, og det kan være jeres 660 

egne ledere, er der noget i den måde, vi videre formidler det på, der kan gøre, at nogen ikke bliver fanget af 661 

det vi skal have gang i? Bliver det gentaget nok 662 

Flere siger, det synes jeg da. 663 

Medarb 2. Det er meget forskelligt, det er igen det der, hvordan man fortolker det. Der er jo gerne nogle, 664 

der vil misforstå tingene, så er det lige meget, hvordan man pensler det ud, og de findes også på vores 665 

arbejdsplads, så er det som jeg sagde, så må man tage det på 2 mands hånd, det er der altså bare, og det er 666 

der ikke noget at gøre ved, og det er jo det der med tålmodigheden igen, med lederen og så med det 667 

individ det handler om. 668 

Medarb 3: Når vi nu sidder og taler sådan der, synes jeg ikke der er så meget brok mere, som der har været 669 

førhen. Det må jo skyldes, at folk føler at de har fået indflydelse på det, og de ved godt at de skal….. 670 
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Medarb 2Og vil hjælpe hinanden 671 

Ny person: Førhen var det jo sådan noget brok med vi gør ikke og vi må ikke og vi skal altid, det synes jeg 672 

faktisk ikke, at man hører ret meget mere. 673 

Medarb 2Nej, det gør du ikke. 674 

Susanne: Så er vi jo nået langt. 675 

Medarb 4: Det der til gengæld fylder rigtig meget, det er, at vi dokumenterer rigtig meget og det tager tid, 676 

når man skal være virkelig, der er mange der kan læse det. Så der er rigtig mange ting i det, og borgerne, 677 

mange vælger at komme hjem og afslutte deres dage hjemme. Altså der sker virkelig nogle ting, der bliver 678 

stillet nogle andre krav, men jeg synes, at dokumentationstiden fylder rigtig meget. Altså vi er ikke 679 

assistenter, vi er ikke sygeplejersker, men det er os der ser borgeren mest, vi ser flere ting, vi kan reagere 680 

på mange ting. Jeg har det mere med dokumentationstid som hjælper man har i forhold til, synes jeg godt 681 

nok at der kunne ændres på. Men det er jo fordi man gerne vil sit arbejde. 682 

Susanne: Jo, og fordi du giver i hvert fald også udtryk for, at du har forstået, at det er hele vejen rundt, det 683 

er samarbejdspartnere der skal have besked, der skal bestilles nogle ting, der skal skrives advir til denne og 684 

hint og jeg skal komme efter dig. Så er det jo klart, at du har et andet behov, end hvis jeg skal sætte et 685 

flueben for, at jeg har været der. 686 

Medarb 4: Der er også forskel på teamsene, hvordan vi arbejder meget. 687 

Susanne: Interessant, det kunne være en anden opgave jeg kunne skrive. Men nu er det denne her. Så er 688 

der noget omkring lydhørhed, at ledelsen er lydhør, når medarbejderne er uenige i nye tiltag. Og det er folk 689 

også ret jævnt enige i, at det er vi – det er vi/det er vi. Der er svaret på min egen leder, altså jeres egen 690 

nærmeste leder. Og det er jo også godt, og der er også kommet nogle kommentarer til det. Der er en der 691 

har skrevet, at lederen er lydhør, hvis nye tiltag er brugbare. Og så kunne jeg ikke lade være med at tænke, 692 

hvad nu hvis de ikke er, hvordan er man så, altså hvordan modtages det så. Jamen jeg er helt uenig at vi 693 

skal arbejde efter reformsbord 2, fordi jeg kan altså slet ikke se det er nødvendigt bl.a bl.a bl.a. Hvis jeg nu 694 

siger det som medarbejder, og min leder så siger, det skal vi bare, det er bestemt, så vil jeg ikke føle mig 695 

hørt som medarbejder. Så synes jeg ikke, at min leder har været lydhør, hvis jeg bare bliver verfet af. Bare 696 

sørg for at give sådan lige. Men hvis han eller hun siger, jeg kan godt høre, hvad du siger, men sådan, sådan 697 

og sådan og går ind i en forklaring. Men hvis lydhør, hvis nye tiltag er brugbare. Så kan jeg ikke lade være 698 

med at tænke, at hvis lederen ikke synes at nye tiltag er brugbare, hvad – gider man så ikke høre på mig 699 

eller hvad 700 

Medarb 4: jeg forstår altså ikke helt den bemærkning der, altså det der med. Jeg har et rigtig godt eksempel 701 

på den der. Vi kan prøve, hvis det er: Da det der rehabilitering kom ud, teamet havde været her 1 år, da det 702 

så skulle ud på enhederne, og vi er enige om, at det er en lovgivning, det er noget politikkerne har bestemt, 703 

at det så blev implementeret ned på  fuldstændigt ik Der var der igen, så var der medarbejdere der 704 

igen….Det var en udfordring, at skulle arbejde på den måde. Og det blev så måske mere personrettet mod 705 

tovholderen og mod lederen, det er også fordi hun siger sådan og sådan. Og så er det som leder ”jeg kan 706 

godt høre hvad du siger, men nu er det faktisk ikke mig der har bestemt, det er simpelthen, men tænk på 707 
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hvorfor vi skal arbejde sådan osv” Så den der har jeg hørt, men det er hvis man ikke forstår de nye tiltag, og 708 

man kan selvfølgelig ytre sig, men 709 

Susanne: Ja for alle har forskellige måder at komme til udtryk på. Hvis jeg er utilfreds med noget, kan jeg 710 

måske godt være god til at fortælle hvorfor jeg er utilfreds med det her. Men hvor Søren måske bare siger, 711 

det er noget lort. Han er måske ikke så god til at udtrykke sig – altså sådan er det jo ikke. Men det kunne 712 

godt være, vi er forskellige alle sammen og det samme med dokumentationen, at man har forskellige 713 

måder at gøre tingene på og komme til udtryk, så det er ikke  - nej. Oplever I en forskel i, hvordan ledelsen 714 

er lydhør, hvis det er noget centralt besluttet eller om det er noget, der er besluttet her lokalt i BBH. Er der 715 

forskel på, at han eller hun vil lytte til jeres modstand – det er lige meget, om det er noget Søren beslutter, 716 

at nu skal vi have – jeg ved ikke hvad det skulle være 717 

Medarb 3Er det det der ekstra rengøring 718 

Susanne: Ekstra rengøring 719 

Medarb 1: Det er sådan en dejlig varm kartoffel det der. 720 

Susanne: Den er ond 721 

Ny person: Ja den er ond ja 722 

Medarb 3Jeg synes ikke, der så meget folk brokker sig over. Nu er det sådan, nu er der mere på. Det er 723 

mere den der, at der er mere på.Jeg synes ikke, at man kan mærke forskel om det er det ene eller andet. 724 

Altså det er jo nogle ting, der er på programmet. 725 

Medarb 1: Måske vi bare er de forkerte at spørge altså – men hvis du spørger om min kollega med 726 

dokumentation, jeg ved for mit team, hos os, der fylder dokumentation meget. Fordi det er nogle 727 

medarbejdere der rigtig gerne vil det her, og det tager tid at lave noget ordentlig dokumentation, altså ikke 728 

kun med journaler, jeg taler om dokumentation i alle afskygninger lige nu. Og så kan det godt være, at der 729 

kan man også godt sige, at der ved jeg, at der kan være noget. Og lederen anerkender også, at hun ved at vi 730 

bruger bam bam bam. Det er sådan det eneste jeg lige. 731 

Susanne: Jeg kommer til at tænke lidt på døgn-ugeplan og dokumentation  i det hele taget på hjælper 732 

niveau. I har  ikke været vant til at skulle dokumentere så meget, det kan man jo godt kalde at være et nyt 733 

tiltag, ikke nyt mere, men det er i hvert fald af nyere dato. Det kan vi vel godt. Der var engang i var K1`ere. 734 

Hvis I tænker tilbage, hvordan blev det modtaget  - kan i huske det? 735 

Medarb 4: jeg tror folk var nervøse for at skrive i journaler, for hvis jeg nu skriver forkert. Jeg tror den 736 

lægger lidt der. 737 

Medarb 1: Det tror jeg du har ret i, jeg tror bare, folk er blevet bedre til at spørge hinanden. 738 

Medarb 4: Der er også stadig mange der har udfordringer ved at skrive i journalen 739 

Medarb 3Og det kan være af den ene eller anden grund 740 



 

23 
 

Medarb 1: Lige præcis. Men jeg tænker, når du siger helt tilbage, altså når man, hvordan med krav og 741 

dokumentation, det med at man skulle skrive seddel for afhandlinger ind til disponenten, der havde 50000 742 

ting, og den dag de sagde, nu må du godt selv skrive. De var glade for, at de ikke fik de der. Det er fordi, jeg 743 

er sådan en nørd med de der ord, jeg elsker det. Altså det der univers ik. Men det er bare sådan som jeg er, 744 

jeg kan se en mening med det.  745 

Medarb 3: Men de kan også blive så lange de afhandlinger vi skriver 746 

Ny person: Det skal det være, kort og præcist 747 

Medarb 4: Men det kan også være svært at korte noget ned, fordi vi går hen ad gaden, vi går ind til 748 

bageren, vi går op ad trappen – sådan er der nogle der har det ik. Det er for forskelligt  igen, hvem der 749 

noterer. 750 

Susanne: Der er nogen, der er uenige i – nej undskyld, XXX 751 

Medarb 4: Må jeg godt lige tilføje en bemærkning. Altså jeg kan huske i starten, der synes jeg at det var 752 

rigtig rart, at aflevere de der sedler og så var der nogen der gik hen og skrev det. Og da vi så fik at vide, at vi 753 

selv skulle – jeg var helt vildt utilfreds, virkelig utilfreds. Fordi det havde man slet ikke tid til, og det var ikke 754 

vores job og vi var jo ikke administrative osv. Men altså efterhånden, altså så var det jo bare noget vi skulle 755 

og det er jo bare lige så stille gledet ind, og i dag synes jeg det er fint og det fungerer. Og vi får jo tiden til 756 

det hver eneste dag, vi har jo fået et bestemt minuttal til det hver eneste dag. 757 

Susanne: Hvad gør du, hvad gjorde du, da du blev utilfreds  - kan du huske det? 758 

Medarb 4: Jamen jeg tror, at det var fordi, at man ikke rigtig lige vidste hvordan man skulle gøre det. 759 

Susanne: Hvad sagde du til din leder 760 

Medarb 4: Jamen der er faktisk en eneste bemærkning, som er meget sigende, som hun stadig minder mig 761 

om i dag, ja hvor jeg tror, at jeg kom til at sige en gang, skal vi gøre det hele selv, altså og den minder hun 762 

mig stadig om i dag. Og den griner vi sådan set  meget af stadigvæk. Og det skal vi jo faktisk, og det er fint 763 

nok nu. Men jeg tror, at det er den der usikkerhed. 764 

Susanne: Så tiden gør også noget, og at man arbejder med det. 765 

Medarb 4: Absolut, både for en personligt, er det jo også ens personlighed der sker mange ting på 5-10 år, 766 

men også os 3 fagligt. 767 

Medarb 3: Jeg kommer lige til at tænke på, hende vi skal ud og smøre mad med, borgeren der skal med ud 768 

og smøre mad, men hun vil ikke, men vi sniger hende til det. 769 

De er på snigerkursus, når de skal implementere nogle, hvor de skal finde nogle, til at deltage i projektet ik. 770 

Det står på side 1 i lederuddannelsen – snigerteknikken. 771 

(der er lidt meget snik snak og grin, kan ikke lige adskille det, men det lyder som sjov) 772 
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Susanne: Det var bare lidt flere kommentarer, der var nogle der var uenige i det her med lydhørhed. Og 773 

grunden til at de er uenige er, at det der bliver vedtaget er jo bestemt. Men det er faktisk ikke det, jeg 774 

prøver at spørge ind til. Det kan godt være, at jeg har  - at Søren fortæller mig, at nu skal du gøre sådan her 775 

i dit job – hvis jeg er uenig og jeg fortæller ham min uenighed, selvom det er bestemt, der er ikke nogen vej 776 

udenom, men derfor kan jeg jo stadigvæk godt være uenig. Og derfor kan jeg stadigvæk godt sige det til 777 

ham. Så vil jeg jo håbe, at han lytter til mig. 778 

Medarb 2: At han har forstået – altså jeg er jo bare uenig 779 

Medarb 1: Og nogle gange der kan man godt gøre noget inden for de tiltag, vi må jo godt være innovative.  780 

Det er jo det. 781 

Tænke ud af boksen 782 

Lige præcis. 783 

Susanne: Præcis. Jeg tror, at vi skal til at runde af – eller runde af, vi er i hvert fald nået til punkt nr. 5, som 784 

er ordet er frit. Hvis det er i har noget på hjertet, som I ikke synes vi har fået talt om her.  785 

Og larmende tavshed. 786 

Medarb 3: Altså jeg synes, at det har været spændende. Jeg var ikke helt sikker på, hvad det var jeg gik ind 787 

til. Jeg synes ikke, at jeg fik så mange informationer, men jeg synes, at det har været spændende. 788 

Medarb 2: Jeg håber, det er brugbart. 789 

Susanne: Det  er jeg sikker på. Altså i har virkelig givet mig et godt fundament at skrive ud fra Jeg glæder 790 

mig meget til at læse det.  791 

Medarb 2: Hvor meget må det fylde, det du skal aflevere 792 

Susanne: Maks. 50 sider. 793 

Medarb 2Så det er bare noget af processen det her 794 

Susanne: Det er bare noget af processen, det er simpelthen basis for den vigtigste del af processen  kan 795 

man sige. Det er spørgeskemaerne, det er interview med jer, det er interview med lederne. ……. 796 

småsnak 797 

Susanne: I skal i hvert fald have stor tak for hjælpen! 798 



TID PUNKT HVORDAN MATERIALER FORMÅL 

08.30 

– 

08.35 

Introduktion til 

dagen  

  

Velkommen og tak fordi I 

vil deltage i dette 

interview. 

Indledningsvis orientering 

om baggrund og formål 

med interviewet. Samt at 

interviewet vil blive 

optaget, transskriberet og 

anonymiseret ved 

gengivelse i 

masteropgaven. 

Herefter startes optagelse 

af samtalen. 

iPhone og 

diktafon 

At give 

deltagerne et 

overblik over 

dagens program 

08.35-

08.40 

Introduktion til 

Fokusgruppe 

interview  

Baggrunden for dette 

interview er en 

spørgeskemaundersøgelse 

blandt 18 af Jeres 

medarbejdere. Jeg vil 

gerne have at I hjælper 

mig med at fortolke 

svarene. 

Derudover er to 

spørgsmål gående på 

ledelse jeg gerne vil tale 

om. 

Jeg har skrevet 4 temaer 

op på flipover og det er de 

4 temaer jeg gerne vil tale 

med Jer om.  

Hvert tema vil forløbe 

som en runde, hvor I alle 

vil få ordet. Det skifter fra 

runde til runde hvem der 

er på først. 

 

Der findes ikke rigtige og 

forkerte svar. Der findes 

de svar i vælger at give. 

Målet er ikke at være 

enige, men at I giver 

udtryk for jeres 

holdninger. Og har 

respekt for, at andre kan 

mene noget andet end jer  

Jeg håber, at I vil give 

udtryk for hvad i virkelig 

mener – og ikke hvad i 

tror jeg gerne vil høre  

I er velkomne til at tage 

ordet, men gør det helst 

på skift af hensyn til 

optagelsen. 

 

At gøre 

deltagerne 

opmærksomme 

på måden 

hvorpå 

information og 

debat skal foregå  

 

08.40- 

09.05  

Ledelse  

Påstand 4+5 

 

Er resultatet også det 

billede I kan genkende?  

 

Ark med 

resultat af 

temaet fra 

At indsamle 

erfaringer, 

oplevelser og 



 

 

2 vinkler: fra sig selv og 

oppefra. 

 

Hvordan håndterer I en 

implementeringsopgave, 

som eksempelvis 

Ældrepolitikken? 

 

Hvordan ved I at I er 

lykkedes med Jeres måde 

at implementere? 

 

Hvilke tegn viser sig i 

gruppen? 

 

Træk eksempler fra 

spørgeskemaet ind 

spørgeskema  

Både ledere og 

medarbejdere 

holdninger til 

forretningsforstå

else, 

oversættelse og 

strategisk 

sigtelinje  

09.05- 

09.30  

Lederrollen 

Påstand 8+9 

Tema – genkender I 

billedet? 

 

Hvordan arbejder I 

sammen med 

medarbejderne omretning 

deres opgaver?  

 

Kan I give eksempler på 

hvornår I typisk er 

involveret i 

opgaveløsningen? 

 

Træk eksempler fra 

spørgeskemaet ind 

Ark med 

resultat af 

temaet fra 

spørgeskema 

At indsamle 

erfaringer og 

oplevelser med 

at arbejde med 

egen lederrolle i 

forhold til at 

skabe plads til 

medarbejdernes 

selvledelse 

09.30– 

09.55 

Organisationens 

mål 

Tema – genkender I 

billedet? 

 

Hvad gør I for at 

medarbejderne har 

forståelse for 

organisationens 

overordnede mål? 

 

Hvordan sikrer I at 

medarbejderne har det 

fulde billede af den 

strategiske retning i 

organisationen? 

Eksempler? 

 

 

Træk eksempler fra 

spørgeskemaet ind 

 

Ark med 

resultat af 

temaet fra 

spørgeskema 

At indsamle 

erfaringer, 

oplevelser og 

holdninger i 

forhold til LOS 

og strategisk 

selvledelse, samt 

ledernes evne til 

at skabe rammer 

og retning 

09.55 

– 

10.20 

Faglighed og 

ansvar 

Tema – genkender I 

billedet? 

 

Hvordan oplever I at 

medarbejderne har fået 

Ark med 

resultat af 

temaet fra 

spørgeskema 

At indsamle 

erfaringer, 

oplevelser og 

holdninger til, 

hvordan 



større ansvar for 

opgaverne hos borgerne? 

 

Hvordan kommer 

ansvaret til udtryk? 

 

Hvordan tror I 

medarbejdernes øgede 

brug af faglighed kommer 

til udtryk hos borgerne? 

I dokumentationen? 

 

I BRUS fra 2015 viser 

det sig at ”kun” 48 % af 

borgerne oplever at 

hjælperne støtter dem 

i at kunne klare flest 

mulige dagligdags ting 

selv.  

Hvordan mener I det 

hænger sammen med 

de svar medarbejderne 

og I selv giver i 

spørgeskemaet? 

 

Vurderings- og 

besøgsblokke. 

 

Træk eksempler fra 

spørgeskemaet ind 

nærmeste leder 

håndterer 

oversættelse af 

strategier, samt 

skaber plads til 

medarbejdernes 

selvledelse. 

10.20-

10.30 
 Ordet frit og afslutning   

  Tak for i dag   
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BILAG 6 1 

Interview med ledelsen den 5. oktober 2016 2 

Introduktion jvf guide 3 

Susanne: Jeg har printet resultaterne fra spørgeskema undersøgelsen, jeres står nederst, medarbejdernes 4 

står øverst. Og der står også, hvad det er for en påstand de har svaret på og dem vil jeg gerne have at I 5 

forholder jer til..  6 

Der bliver informeret om nye strategier, 13 er helt enige, 5 er enige. 7 

Ledelsen er lydhør, når medarbejderne er uenige i nye tiltag, der er 6 helt enige og 9 er enige og 3 er 8 

uenige. 9 

Så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer, om det er et billede i kan genkende.  10 

Leder 1, hvad siger du, hvis du forholder dig til medarbejdernes besvarelser. Er det besvarelser du kan 11 

genkende på dine medarbejdere? 12 

Leder 1: Ja, det vil jeg sige umiddelbart hos mig. De bliver informeret om rigtig mange ting, om de så kan 13 

skelne det ene fra det andet, men at de bliver orienteret om tingene. Vi er lydhøre når medarbejderne er 14 

uenige i nye tiltag. Noget kan ændres og noget kan ikke ændres, altså det er rammen og det vilkårene, men 15 

der er også en justering hos os. Jeg kan godt genkende mine i det her. 16 

Susanne: Hvis du så går ned til ledernes besvarelse, hvad tænker du så? 17 

Leder 1: Der kan man jo så se, at der er en helt uenig i, at man ikke bliver informeret om ny strategi. Jeg 18 

tænker, strategierne er der jo, men måske er de ikke defineret helt klart og tydeligt, hvis man er helt uenig.  19 

Tiltag synes jeg vi drøfter meget på vores møder.  20 

Leder 1: Det står nedenunder, det er jeg slet ikke kommet til. Så var der ikke nogen der var helt enige i den 21 

der, den første, så det er 0. Jeg vil sige, jeg ved ikke, nogle gange tror jeg ikke vi drøfter strategi nok på en 22 

eller anden måde. Jeg ved godt vi drøfter en masse emner på vores ledermøder, men strategien i det den 23 

mangler måske, det er nok derfor, den ikke er så tydelig og man er lidt uenig. Og så i nye tiltag, igen her er 24 

der rammer, så er der måske ting vi kan have indflydelse på. Der tror jeg bare, at vi har det mere hver i sær 25 

ude i vores grupper end at vi måske drøfter det nok på møderne. 26 

Susanne: Mener du, at man ikke behøver være lydhør, hvis der er nogle meget stramme rammer, er det 27 

det? 28 

Leder 1: Nej det tror jeg ikke. Man kan altid drøfte tingene, så kan man sige rammen er sådan her, men det 29 

kan vi ikke lave om på, men hvad kan vi putte ind i rammen, så vi bliver hørt, det er mere det jeg tænker. 30 

Jeg tænker ikke, at man ikke er lydhør, men spørgsmålet er, hvor stor påvirkning kan man have på det her, 31 

og det kan vi vel have i en stor grad ved at åbne op og fortælle, hvad vi tænker om tingene.  Sådan ser jeg 32 

lidt på det. 33 

Susanne: Tak for det. Hvad siger  du, Britt 34 
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Leder 2: På medarbejderne tror jeg også, at jeg vil have sagt, at de lå meget med enig eller helt enig i hvert 35 

fald. Ikke at der var nogle der var uenige.  Det tror jeg også, at ledelsen er lydhør, når medarbejdere er 36 

uenige i nye tiltag. Der lægger måske også flere enige end helt enige, og det tror jeg også - det som Gitte 37 

også siger, jeg kan godt forestille mig, at man oplever os, jamen der er nogle ting der ikke er til diskussion, 38 

det er nogle skal-opgaver, så dem skal vi, og ikke fordi, som Gitte også sagde, at man ikke snakker om det. 39 

For det er lige så vigtigt at snakke om det, selvom det er nogle skal-opgaver. Men at man kan sige, at man 40 

ikke kan gøre så meget ved den, så – nu er det bare tanker, vil det så, hvad hjælper det så at vi brokker os, 41 

hvis det er en skal opgave, så den måske ikke bliver diskuteret, jeg ved det ikke. Altså tænker om det kunne 42 

være det – i hvert fald 43 

Susanne: Kunne man forestille, hvis jeg nu er din medarbejder og du kommer og præsenterer 44 

ældrepolitikken, og jeg synes, at det er noget være bavl det her, det giver overhovedet ingen mening for 45 

mig og jeg så siger det højt. Hvordan vil du takle mig, at jeg sidder og brokker mig eller giver udtryk for mine 46 

frustrationer, at jeg synes, det her er håbløst 47 

Leder 2Jamen jeg tror vi har prøvet det, måske ikke lige med ældrepolitik, men med nogle andre ting, hvor 48 

at der har været nogle, der har været uenige, og det skal der også være plads til, fordi det er rigtig godt at 49 

få den her dialog. Det er meget godt, at når alle medarbejderne er samlet, ligesom at få dialogen,  jamen 50 

hvorfor tænker du som du tænker, er der andre medarbejdere –jamen det her er derfor og derfor. Få den 51 

her dialog, hvorfor er du negativ over for det, hvordan skal vi få den vendt. Når der er de her spørgeskema, 52 

forstår vi det rigtigt, hvad skal der til, altså det er der også i trivselsundersøgelsen, hvorfor giver det sådan 53 

et forkvaklet skema eller besvarelser nogle gange, jamen hvad er det  du forstået og jeg har forstået på en 54 

anden måde, det tror jeg også kan gøre  det på mange af medarbejderne. Når vi så når til ledelsen er det 55 

interessant at se, at der er sådan en stor forskel, både med helt uenig og enig. Det kan godt være, at jeg 56 

bliver lidt overrasket over måske helt uenig i forhold til måske så uenig, hvis det var.  Jeg synes, at vi bliver 57 

informeret om de her nye strategier i ældrepolitikken, ikke at jeg ikke synes, at vi kan gøre mere i det. 58 

Nogle gange synes jeg, at der kommer rigtig mange tiltag og mange bolde i luften, så vi måske ikke helt får 59 

den landet, og måske som vi så mange gange har sagt på ledermøderne  – ikke får spurgt nok ind til det, før 60 

vi skal ud og præsenterer det for medarbejderne.   Det samme med lydhør, der tror jeg, at det billede jeg 61 

måske giver af medarbejderne, det kan også godt være, at ja der er nogle opgaver der bare skal laves, det 62 

her en skal opgave. Så kunne vi måske tage Call centret, måske var vi ikke oppe at ringe over det, men det 63 

er en opgave vi skal tage, og så må vi få det bedste ud af det. Men det er også vigtigt at snakke om den, der 64 

gik det lidt langt, det trak lidt lang tid. Det trak ud, vi skulle undersøge en masse ting, hvad har vi så egentlig 65 

fået ud af det , så skulle vi mødes, og det har vi faktisk gjort osv. Vi kan nogle gange spænde ben for os selv, 66 

og måske ikke nå at gribe fat i bolden mens den lige er der. Hvad er det egentlig vores frustration lige er, 67 

eller hvad kan vi gøre, eller er der andet vi kan gøre. 68 

Susanne: Den frustration i har, oplever du så, at du kan komme ud med den frustration overfor din ledelse 69 

Leder 2:Ja og nej,  ja og prøver at sige, at det vil være godt at holde et møde, og så synes jeg måske at så 70 

kunne den, nu tager jeg lige det her ene eksempel, fordi så kan det være, at det er skide godt med nogle 71 

andre ting, men lige hvor der er sådan en. Jeg skrev måske som det første, kan vi holde et møde om det 72 

her, fordi vi hører rigtig mange frustrationer – også fra vores medarbejdere. Jamen så var der den her 73 

undersøgelse, så skulle vi have den tilbage igen, det trak rigtig meget ud, og som sagt  har vi aldrig hodlt det 74 

her møde. Og det fungerer vist meget  godt nu ik. Det kan man også vende om, gør det  det eller hvad. Jeg 75 
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hører ikke medarbejdernes frustration på samme måde som jeg hørte det i starten. Så hører vi måske nogle 76 

andre ting fra medarbejdere eller borgere. Jeg var til møde med årsmåltider, der hørte jeg også en borger 77 

sige, at man aldrig kom igennem, at det var så svært, hvorfor kunne man ikke bare komme direkte til den 78 

man gerne ville snakke med oppe på kontoret, i stedet for at man skulle til Vanløse, og så rykkes rundt og 79 

sådan noget. Så den proces synes jeg måske var lidt lang. 80 

Susanne: Tak, Lone vil du give dit besyv med her. 81 

Leder 3: Altså, jeg synes det er ret interessant, at der er 13 helt enige og 5 enige, fordi hvad er det man 82 

skelner imellem når man svarer på et spørgsmål. Fordi hvornår er man er helt enig, altså det kan være 83 

medarbejdere der stadigvæk arbejder med det her inde i sig selv. Jeg er sikker på, at de fleste vil tage 84 

eksemplet ældrepolitikken, fordi det står der. Det er noget vi er i gang med.  Det er meget op lige nu. Men 85 

jeg tror også, at der er mange der har svært ved at pårører det spor, og hvad er det egentlig for noget. Det 86 

her med at borgerne kan vælge, hvad tid de ønsker, det er sådan ved at fodfæste sig nu. Derfor tror jeg, at 87 

det kan være sådan lidt, jamen hvad er det egentligt helt præcist de svarer på i det her – det er fint der er 88 

enig om, det er da en cadeau til  89 

Susanne: I skal forholde jer til , at jeres medarbejdere oplever at de bliver informeret på den måde de 90 

svarer. Så er det sådan, hvad de har forstået, det kan vi ikke gå ind og tolke på. 91 

Leder 3: Og så tror jeg generelt, at alle synes der er for meget, kort og godt, de kan ikke skelne det ene fra 92 

det andet, fordi der bliver ved med at komme nye tiltag og det fylder. 93 

Susanne: Når de skriver om, at der bliver informeret om nye tiltag, så har de også været rigtig gode til at 94 

komme med en masse kommentarer: Der er meget fokus på at personalet bliver ordenligt orienteret om 95 

nye tiltag, f.eks. er der fokus på spor 2 og spor 7 i ældrepolitikken, skærmbesøg og UR forløb. Der bliver 96 

informeret igennem nyhedsbreve og møder. . Vi har i teams haft ældrepolitikken i fokus, Hver medarbejder 97 

har fordybet sig i hvert kapitel.  En siger de har gennemgået det fra A-Z. Alle har erklæret sig enige på et 98 

eller andet niveau, så er der nuancer. Der er en der skriver, ja men det kan være problemet, hvis man ikke 99 

har været der, så er det ikke altid at man hører om nye ting. Hvad tænker i om sådan nogle svar. 100 

Leder 3: Det kan også være en udfordring, vi har i hvert fald prøvet på et tidspunkt at skrive op, hvem var til 101 

stede. Man har også selv et ansvar for at være opsøgende. Kolleger har også et ansvar for at give videre, 102 

hvad der har været, de er der jo aldrig alle på samme tid. Det snakker vi meget om, du har jo selv et ansvar, 103 

har du spurgt hvad der er sket siden sidst. Det er da noget, der er ved at udvikle sig, men der er da også 104 

nogle, der sætter sig ned og siger, jeg skal lige se hvad min dag handler om og så er alt det andet lukket 105 

ude, og så kommer det måske hen ad vejen. Men det handler om den her store ansvarsfølelse 106 

Susanne: Vi kommer til at tale mere ansvar senere 107 

Leder 2: Det er da interessant, at man ikke har gjort mere, lige præcis det der har vi gjort, der bliver 108 

selvfølgelig skrevet referat hver gang og der bliver også skrevet, hvem der er der. Men vi har lavet en regel  109 

om, at dem der ikke er der skal gå ind og læse referatet og  skrive under på, at de har læst referatet.  110 

Leder 3: Det havde vi på et tidspunkt 111 



4 
 

4 
 

Susanne: En del af informationen er jo også de referater i laver fra møder – det er klart. Alle har et ansvar, 112 

det er vi også helt enige om.  113 

Leder 3: Det udvikler vi jo mere og mere at du har selv et ansvar, vi snakker jo om det hele tiden. Det bliver 114 

de også nødt til.  Vi er holdt op med at skrive under på, for jeg tænkte nej, hvis vi aftaler at vi selv har et 115 

ansvar, må selv være opsøgende. Ellers blev det sådan meget at skrive under. Jeg har fravalgt det nu. Men 116 

jeg synes et eller andet sted, at det er en god model, hvis man som leder skal sikre sig. Men man kan jo 117 

også bare have læst det og så – ja jeg synes man har et ansvar. 118 

Ny person:  Man skal kunne komme tilbage som leder så….. 119 

Susanne: Jeg tror vi runder  den her af og taler ansvar om lidt….. 120 

Susanne: Omkring de besvarelser i er kommet med blandt lederne, hvad tænker du om det, er det et 121 

billede du kan genkende, at ja – det der står 122 

Leder 3: Informere om nye strategier og tiltag, jeg synes også vi mangler at snakke strategier, hvordan er 123 

det vi gør fra nu af og frem. Det bliver sådan meget sådan og værsgo. Næste gang så er det, hvad har i gjort 124 

eller hvordan.  Der er ikke det der samarbejde omkring, hvordan gør vi det her helt præcist. Vi mangler  125 

Susanne: Så du tænker, det bliver lavpraktisk, hvordan får jeg omsat det her i min gruppe er det det? 126 

Leder 3: Måske mere en sparring med hinanden om, hvordan kunne vi gøre det her, men ja det bliver 127 

meget lavpraktisk på den måde, men nogle gange synes jeg, hvordan gør andre det, fordi vi har snakket om, 128 

at vi skal gøre det fælles, og alligevel ikke helt ens, men stadig mangler vi det der forum hvor vi snakker 129 

strategi på den gode måde. Hvordan gør vi det, vi gør det i forhold til Qura, det bliver meget struktureret og 130 

det synes jeg er fint, for det er så stort. 131 

Susanne: Så den proces eller metoder men du at vi måske kunne trække ind i andre sammenhæng. 132 

Leder 3: Det ville man sagtens kunne, hvor man får snakket om, hvordan er det så at vi går ud og gør det 133 

her. 134 

Susanne: Vi skal til at videre. Jeg har nogle spørgsmål der lægger udover medarbejdernes besvarelser. Og 135 

der sådan en der går på, hvordan håndterer i en implementeringsopgave. Og så kunne jeg godt tænke mig, 136 

at du lægger ud Helle. 137 

Leder 4: Jamen jeg starter med at sætte mig ind i hvad den her opgave går ud på, sikrer mig at jeg selv har 138 

forstået det. Ikke fordi vi skal snakke om den her, men jeg vil bare lige drage en parallel til den, for hvis det 139 

er, at jeg oplever at ledelsen ikke er lydhør , hvis jeg er uenig i forhold til nye tiltag, så ser jeg ikke 140 

sætningen som, at jeg er uenig, så ser jeg i virkeligheden mere sætningen som,  så er jeg usikker på 141 

opgaven og så handler det rigtig meget om tillid, fordi så vil jeg jo sige,  hvordan håndtere jeg den her 142 

opgave. Så arbejder jeg efterfølgende i min gruppe rigtig meget med forståelsen. 143 

Susanne: Hvordan gør du det? 144 

Leder 4: Jamen det gør jeg ved at forklare, vi har fået den her opgave, vi skal i gang med det her. F.eks vi 145 

kan bare tage det med at borgerne har mulighed for at kan præge, hvornår de vil have deres rengøring 146 
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udført. Der hørte jeg rigtig mange medarbejdere sige, hvordan kan det komme til at hænge sammen, fordi 147 

vi har travlt om morgenen, så skal vi så have flere ansigter og kan vi så ikke være på fuld tid. Alle de her helt 148 

naturlige frustrationer, som vi jo selv har haft dialog om i ledergruppen. Det jeg gjorde der, det var,  at jeg 149 

valgte at høre på det og anderkendte det  og selvfølgelig den tanke de har, og så drog jeg  ældrepolitikken 150 

ind. Igen den her fortælling om forretningsforståelsen, hvem er det vi er her for, og hvis vi som 151 

udgangspunkt tager udgangspunkt i borgeren og ser det ud fra borgerens  behov, hvad tænker i så om det. 152 

Prøver at fjerne opmærksomheden mere fra det du oplever der kan være problematisk i forhold til dig 153 

personligt, men i håb om, at jeg kan få dig til måske at hæve dig op og se det ud fra  borgerperspektivet. 154 

Det synes jeg faktisk, fungerer rigtig godt. Der sidder som regel nogle medarbejdere i lokalet, som har set 155 

det og kan jeg på den måde få dem med også, så de bidrager til, jamen lige meget hvad så giver det skide 156 

god mening for borgeren. Hvis jeg en dag skal have hjemmehjælp så vil jeg også rigtig gerne have gjort rent 157 

kl. 9. Så er de i virkeligheden med til at bane vejen for en forandring, som for nogen kan være rigtig svært. 158 

Det er måske også det vi oplever i ledelsen, hvis vi sidder med en opgave, som vi skal føre videre ud til 159 

medarbejderne, så skal vi jo selv igennem en proces, hvor det begynder at give mening for os, fordi hvis 160 

ikke den har givet mening for os kan vi ikke formidler budskabet videre. Jeg gør det meget Susanne, med at 161 

arbejde hvorfor, arbejde med at få medarbejderne til at se det ud fra borgerens synspunkt. Jeg gør også 162 

rigtig meget ud af, ikke elimere deres personlige følelser i det. Der komme føle-ledelsen ind, der kommer 163 

alligevel ind strategisk tænker jeg. Fordi jeg tror på… 164 

Susanne: Hvordan mener du at følelser kan blive strategiske? 165 

Leder 4: Det tror jeg de kan, fordi man føler sig set, når man har følelser i klemme, så er det fordi man et 166 

eller andet sted har et håb om, forstå mig. Jeg har mange snakke med Søren omkring f.eks.– hvor er det 167 

sjovt, bare sådan en medarbejder kontinuitet, hvor mange udefra kommende tiltag der i virkeligheden 168 

modarbejder det. For mig giver det rigtig god mening, når jeg hører, at han siger, at han giver mig 169 

fuldstændig ret, sådan er det nogle gange. Så behøver han i virkeligheden ikke sige til mig, sådan noget pis, 170 

det gider vi sgu ikke-agtigt. Fordi jeg føler mig set og hørt, og det gør, at så kan jeg godt se meningen med 171 

det. 172 

Susanne: Du taler meget ud fra, hvordan du vil implementere, og du har også fortalt om, hvordan du 173 

ligesom får medarbejderne til at forstå forretningen, eller have forretningsforståelse. Kan du give et 174 

eksempel på,  hvordan et forløb være, helt konkret, med at skulle implementere et tiltag som 175 

Ældrepolitikken? 176 

Leder 4: Hvis vi tager ældrepolitikken, jamen så har vi jo haft, jeg har haft sat dem til – hvordan –skal jeg 177 

fortælle hvordan vi har gjort, er det det du gerne vil høre– hvordan gjorde vi. Jeg gjorde det, at jeg bad 178 

hvert team om til næste teamsmøde havde jeg en forventning om, at de havde læst spor 2 og spor 7. Og 179 

hver person lige som havde reflekteret lidt over, hvad er det vi ser, når vi læser det her. Det gjorde de, så 180 

havde vi en dialog i teamet, hvad har i tænkt i forhold til de to spor. Hvilke tanker har i gjort jer, så lavede vi 181 

brainstorming ud fra spor 2 og ud fra spor 7, hvad tænker i i forhold til det, og det gjorde vi i plenum i 182 

teamsniveau.  Der kom fordele og ulemper og bekymringer, hvor er det fedt, alle mulige forskellige syn på 183 

hvad kan det her gøre. Så arbejdede vi på dem enkeltvis. Efterfølgende blev vi enige, jamen hvis det så er vi 184 

tager fat i nogle af de ting, der bekymrer og nogle af de ting, vi synes der giver rigtig god mening, hvordan 185 

kan vi så drage paralleller, så det måske i virkeligheden kan komme til at hænge sammen. Så vil jeg sige, at 186 
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der skete faktisk noget i den proces, for der var flere af medarbejderne der begyndte at komme med 187 

eksempler på, at det her gør vi i virkeligheden rigtig meget. Men vi gør det jo….. 188 

Susanne: Hvad gjorde du så der? 189 

Leder 4 Så bad jeg dem om at fortælle, prøv at fortælle, hvad det er for nogle eksempler. Så anerkendte jeg 190 

selvfølgelig og sagde, at det er fuldstændig korrekt, vi har jo fat i de her. Men vi har måske i virkeligheden 191 

mest fat i dem i de hjem, hvor der f.eks. er demente borgere, der giver det mening for rigtig mange 192 

medarbejdere, at de pårørende er inddraget, fordi de er også lidt afhængige af de pårørende. Det giver 193 

super god mening. Det giver også rigtig god mening med fleksibiliteten, hvis en borger skal på dagcenter og  194 

borgeren kan blive hentet kl 8, så kan medarbejderne mange gange godt forstå, at det giver mening at de 195 

møder kl. 7, så var det de eksempler vi tog fat på. 196 

Susanne: Okay, tak, så går vi videre. Hvordan håndterer I andre det? Ja, Gitte 197 

Leder 1Jeg vil sige, det lægger nok meget i tråd med de andre. Man gør sig nogle overvejelser, hvordan gør 198 

vi her.  Jeg går nok meget direkte på og siger, vi gjorde det  at vi tog hvert et spor, i hele ældrepolitikken, 199 

alle sporene ikke kun 2 og 7. De fik simpelthen spor for hver især – og skulle fremlægge for teamet, så 200 

enkeltvis. Det var en god, tryg  - altså man er jo tryg i sit team og tilliden til – også hvis man ikke havde 201 

forstået, hvad er det jeg sidder og læser her, så hjalp de hinanden. Sådan ser jeg det meget, det er vigtigt at 202 

de forstår hvad jeg siger og ikke forstået – ja det oplever vi også nogle gange, prøv at hør her, opgaven ikke 203 

forstået, men så får vi rettet ind på det her spor igen. Jeg tror det handler meget om den der tillid, at kunne 204 

sige til hinanden, Det kan jeg ikke rigtig forstå det her, hvad er det , det betyder og så får vi skilt det ad. Når 205 

de har haft de her små oplæg, hver især, og vi hjælper og støtter, for mange er sådan lidt 206 

præstationsangste – skal jeg. Men det er en god måde at gøre det på, for så kan man se om folk har 207 

forstået det. Så arbejder jeg simpelthen videre med det i dagligdagen.  Jeg bruger det hele tiden, i forhold 208 

til teammøder- når vi har, hvad er det lige du tænker her og så sporet der, kan du se en sammenhæng . Jeg 209 

tror jeg drager den ind i, jeg prioriterer jo temaet meget højt, får jeg synes, at det er nogle fede faglige 210 

sparringer vi får. Og med udgangspunkt i de ting i ældrepolitikken, så giver den jo rigtig meget, men det er 211 

svært for dem at forstå, det er rigtigt,  det er et stort materiale, og noget er relevant, og noget er ikke så 212 

relevant. Men de fik simpelthen  et spor for., og jeg tror det er sådan lidt, det er nok det jeg gør når jeg 213 

implementerer noget. Vi har et oplæg sammen. Igen, hvor er vi henne, skal vi bruger K´erne, er man på K1 214 

eller K4, altså hvor er det jeg skal tage fat. Jeg kan bare høre det, de bliver faglige dygtigere, når man drager 215 

dem meget ind i hele  seancen. Og de ikke bare får lov til at , når ja så er det læst eller ikke læst, nogle er 216 

gud det har jeg glemt at læse. Ellers er der andre der hjælper til, igen vi hjælper hinanden med at 217 

implementere tingene. 218 

Susanne: Hvordan ved i, om i er lykkedes med en implementering. Hvad er det for nogle tegn i gruppen  der 219 

viser sig –  hvis du ved xxx, nu er den ved at være hjemme – hvad er det så du ser? 220 

Leder 1 Det ved jeg ikke om jeg kan sidde og sige, at det ved jeg helt sikkert, jeg vil sige, nu er det blevet 221 

sagt,  hvor meget man snakker om det, det er hvert fald vigtigt, at alle ligesom kender den her ældrepolitik. 222 

Vi gennemgik også den hele første gang og gik så ind på spor 2 og 7. Her skiftes de til at læse det højt, for 223 

ligesom at forstå det, så prøvede vi på den her måde. Men om jeg kan se, hvordan det er lykkedes, det kan 224 

jeg vel med nogle vil jeg sige, men der er også nogle hvor jeg kan tvivle på, om det stadig er lykkedes. 225 
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 Susanne: Hvad får dig til at tvivle 226 

Leder 2 Jamen det kan være, når man hører i forhold til, har du inddraget pårørende.Der er nogle der gør 227 

det ganske naturligt, der kan man se det meget tydeligt, Hvor nogle ringer på kontoret hvad skal jeg gøre i 228 

den her situation. Det er der man kan tvivle lidt. Der vil være nogle få, hvordan er det, gøre noget mere ud 229 

af at forstå princippet. Det skal være en anden måde, end måske den måde jeg har implementeret på. Så er 230 

der nogle der skal hives lidt mere ud og have lidt mere, så det er – jeg ik lige hvordan. 231 

Leder 1: Når vi lykkedes, så er det det jeg hører, der kommer ud af munden på dem, det er lidt det vi har 232 

arbejdet med og det er det vi kan høre os selv sige, når Søren og du, så ved jeg, at jeg er lykkedes med det. 233 

Det kan godt være, at det er en skal- opgave først, men på en eller anden måde, når man kan begynde at 234 

henvise til spor det og det, eller har du overvejet det, så tænker man jamen ting tager tid, det kommer og 235 

det er lagret i dem 236 

Leder 2:  Jeg tror også der , hvor man kan sige at de tager ansvar, det er det med rengøring, hvor de selv 237 

siger, kunne det hjælpe at jeg møder kl. 7 også, forstået et det. Lige nu lægger der 45 rengøringer, der er 238 

lagt ind om formiddagen, altså hvor de virkelig har taget  de her godt, og de prioriterer at de lægger fast 239 

egentlig. Der er flere der kommer, om det passer at  møde kl. 7, så kan jeg godt selv have de her borgere 240 

som egentlig ønsker at få det, så kan det passe med min liste. Det synes jeg er meget fint, det er der rigtig 241 

mange der også har gjort.  242 

Susanne: Lone, hvordan ved du, at du lykkedes med at få implementeret en eller anden form for strategi? 243 

Leder 3: Det synes jeg, jeg gør – ligesom Gitte sagde, når de begynder selv at sige det, når de begynder at 244 

snakke om, når vi tager ældrepolitikken, som jo lige er den der fylder meget nu, når de selv begynder at 245 

sige det. Vi har haft mange seancer på møderne, hvor vi snakker om, hvordan bruger du det så. Det er ikke 246 

nok at du kan fortælle, hvordan går du ud helt specifik og bruger det hos en borger, og det er noget der 247 

breder sig, det kan man høre, det der med, at  der er en, der er altid nogle i teamet der breder alt ud og kan 248 

det hele, og så kan man jo høre, hvordan de andre begynder at lytte. Og dem der ikke er med  fra starten 249 

begynder at snakke om det, så er vi ved at være i mål. Så synes jeg, at man kan mærke en forskel, det der 250 

med, at de selv begynder at fortælle om det, men også dem der har det lidt svære at de begynder at sige 251 

det, man begynder at se lys i øjnene- jeg  har faktisk forstået det, det tog tid, men det lykkedes. Så synes 252 

jeg, at vi er ved at være der.  253 

 254 

Susanne: Tak. Vi har jo en tidsplan, så vi må videre. Det næste er lederrollen og bare jer selv, der har svaret.  255 

Der er 2 helt enige det er korrekt, så er der 1 enig og 1 der uenig/helt uenig. Lederrollen har ændret sig, 256 

den er god nok ik. Ved påstand 2 er der 4 helt uenige. Kan I give nogle eksempler/ eller uddybelser? xxx? 257 

Leder 3: At lederrollen har ændret sig.  Ja det synes jeg da i den grad den har. Jeg tænker i dag, er vi jo langt 258 

mere sparringspartnere for hjælperne end vi var før, der var det mere sådan og så gik alle ud og gjorde 259 

sådan næsten. I dag når jeg ser hjælperne hvordan de kommer ind og spørger i dag, så er det fordi de har 260 

brug for noget, som jeg kan give.  261 

Susanne: Hvad kunne det være? 262 
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Leder 3: Det kan være I forhold til borgere, i forhold til opgaver og i forhold til kolleger. Det her med at vi 263 

har fået team, har i den grad ændret lederrollen. Når en hjælper kommer ind til mig og spørger om et eller 264 

andet, så vurderer jeg lige opgaven, har du været inde og snakke med teamet om det her. Sådan så det er 265 

den vej man går først inden man går til lederen, og ellers vil jeg selvfølgelig gerne spare på alt det der er.   266 

Susanne: Hvad har lederrollen ændret sig fra og til? 267 

Leder 3Jamen den har jo ændret sig fra, at førhen var det sådan mere synes jeg, nu skal vi gøre sådan her 268 

og så var det egentlig planlagt hvordan vi gjorde. I dag er der jo blevet langt mere frirum til, hvordan kan vi 269 

så gøre det her, man tager også mere udgangspunkt i den enkelte medarbejder, hvordan har du brug. 270 

Førhen var det sådan meget, at så gør vi sådan, og så var vi sådan at alle kunne det samme. I dag 271 

differentierer vi jo i forhold til den enkelte. Vi kigger også på, hvad er det for nogle læringsroller der er brug 272 

for, hvilke modeller der skal bruges i det her. Vi står ikke bare og fortæller ud i luften 273 

Susanne: Når du siger vi, hvem tænker du så på? 274 

Leder 3Jeg står ikke bare og fortæller i dag, jeg visualiserer det, jeg giver papir, kigger på hvad virker, og jeg 275 

ved jo godt hvordan det er forskelligt, så derfor gør jeg det på forskellige måder, men alligevel til alle, i håb 276 

om at få alle med. Så på den måde har det ændret sig, altså der er blevet meget mere  fokus på, hvordan 277 

agerer jeg som leder, hvordan er jeg  rollemodel i forhold til teamet/gruppen. Hvordan kan jeg fagligt bruge 278 

min ledelse. 279 

Susanne: Hvordan vil du mene, at du arbejder sammen med medarbejder omkring en opgave? Eller 280 

bedre,er det anderledes nu? 281 

Leder 3: Ja hvis vi sidder til teammøde, og vi har en borger oppe, så  spørger jeg ind til, spørger jeg teamet 282 

hvordan vil i løse denne her opgave. Førhen var det mig, der sagde, jeg synes du skal gøre sådan og sådan, 283 

men det gør jeg ikke mere. Jeg kommer selvfølgelig med noget,hvis vi når derud, at man ikke  kan blive 284 

enige, eller jeg får en anden til at hjælpe ved dialogmøder er det sygepl. Der bliver trukket ind alt efter – nu 285 

er det Gitte vi bruger rigtig meget også på faglighed, for at finde ud af, hvad skal der til. Det er meget, 286 

jamen hvad tænker du selv, hvad kunne du forestille dig der var den rigtige løsning, eller teamet sådan så 287 

de også øver sig i at spare med hinanden. 288 

Susanne: Hvordan oplever du lederrollen ændret sig ,xxx? 289 

Leder 4: Jeg er jo en af dem, jeg tror det er mig der har skrevet at jeg er lidt uenig, men det er fordi jeg 290 

tager udgangspunkt i lederrollen og det ledelsesrum jeg har her i BBH. i. Jeg har ikke været her i så mange 291 

år, men jeg har alligevel været her i så mange år,  at jeg selvfølgelig er blevet en del af BBH og kulturen og 292 

det ene med det andet. Men hvis jeg ser min lederrolle og min måde at være leder på og det ledelsessprog 293 

jeg har og har taget mig fra mine 12 i SOF og så i forhold til her, så har det ændret sig. Så har den har 294 

ændret sig, men den har ændret sig  til en fed måde,fordi  jeg kan godt lide det her med at vi inddrager 295 

medarb. Bare sådan en ting som, at jeg deltager ikke på alle mine teammøder, og det synes jeg faktisk,  det 296 

gør rigtig meget, både i forhold til min måde at se, hvor er de henne  i forhold til K1,2,3 og 4. Hvor meget 297 

kan de i virkeligheden arbejde selvstændigt i de her teams, og når jeg så deltager, så er det meget i forhold 298 

til at mærke efter, hvor er de, men jeg synes, at hvis jeg skal kunne lave ledelse, som jeg synes giver 299 
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mening, i forhold til organisationen, det her med at arbejde med forretningsforståelse, arbejde med det 300 

store,  hvorfor er det vi skal implementere alle de her udefra kommende evige tiltag der kommer. 301 

Susanne:  At det er der nogen der siger vi skal?  302 

Leder 4: Det er der nogen der siger vi skal. Nogle af dem skal vi også arbejde med, for at de ligesom 303 

forandrer sig hos os. Men det er vores rolle, det er det at være mellemleder, vi skal give noget videre til 304 

medarbejderen, som er til gavn for borgeren. Vi får noget fra Søren, han får noget oppefra. Der kører 305 

ligesom sådan en proces hele vejen nej, og hvis jeg skal kunne have fokus på det, så bliver jeg også nødt til 306 

at slippe noget af det her, hvor som du taler om, før i tiden var man oraklet forenden af bordet, der svarede 307 

på alle ting, og jeg har til stadighed sådan en lille håndfuld medarbejdere, når jeg så deltager så kigger de på 308 

mig, så er det mig de taler til, det siger i virkeligheden rigtig meget fordi det svarer til,  at jeg sidder og 309 

kigger på dig hele tiden nu, i stedet for at vi kigger på hinanden. Fordi det gør noget om, vil i gerne se os 310 

som en helhed eller er det Susanne jeg taler til. På den måde synes jeg ikke, at den har ændret sig, og 311 

alligevel så ændrer den sig jo løbende lige så vel som vores kerneopgave ændrer sig. 312 

Susanne: Du sagde på et tidspunkt, at du ikke deltog på alle teammøder, hvordan kan du så vide, hvor dine 313 

medarbejdere så er i forhold til at agere i det her team. 314 

Leder 4:: Det kan jeg jo vide, ud fra hvilke henvendelser jeg får. Jeg kan mærke det meget, det første ½ år 315 

måske det første år jeg var ansat her i BBH, primært det første ½ år, der var det hver mandag, når jeg kom 316 

efter weekend, så var der en 4-5 mennesker der stod i kø foran kontoret og skulle fortælle om, hvad der var 317 

sket i weekenden. Det havde de brug for, det var den måde de havde været vant til, de skulle aflægge 318 

rapport, det handlede rigtig mange gange om kolleger, sådan ikke fordi jeg skal sige noget-agtigt men jeg 319 

synes lige du skal vide-agtigt. Det har jeg arbejdet rigtig meget med det her, ved du hvad prøv at tale med  320 

dit team omkring det her, hvad tænker du at du kunne gøre med det, og der hvor jeg kan mærke, hvor det 321 

er, er i forhold til hvor mange henvendelser får jeg. 322 

Susanne: Kan du så mærke om de er kompetente …ved om du får mange henvendelser eller ej 323 

Leder 4: Ikke nødvendigvis, det  handler meget om tillid. Det er jo der, hvor når vi viser tillid, gør vi os i 324 

virkeligheden  sårbare, man risikerer også at få nogle hak i tuden, nogle gange får jeg også en øjenåbner. 325 

Men jeg tror på, at ved at vise tilliden får jeg også tilliden tilbage, og jeg har teams, der er mere  326 

selvledende end andre, men jeg har også i de teams nogle små ambassadører uden at de ved at de er 327 

ambassadører, men som bidrager til at have forretningsforståelsen. Så har jeg da også enkelte teams, hvor 328 

der bliver arbejdet på et andet niveau, hvor jeg måske i virkeligheden er mere med. Det er jo også en 329 

proces de skal igennem. Jeg har jo ikke bare teams, og nu kan de arbejde. 330 

Lederrollen, men min lederrolle er jo også at klæde teamsene på til at kunne…. 331 

Leder 1: Når jeg siger, at jeg er med, så er det den ene gang om ugen jeg har en time med mine 332 

medarbejdere face to face. Så er der 4 dage, hvor de klarer sig selv, der kører de jo selvledende og den time 333 

hvor jeg er der, kan jeg bare mærke så meget, hvor jeg skal træde ind, og hvor jeg skal understøtte dem i, 334 

altså jeg tror det giver rigtig meget at vide, hvor er deres kompetencer henne. 335 
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Susanne: Så kan jeg ikke lade være med at spørge, hvad har gjort, at du er nået til, at du kan tale med dem 336 

1 time om ugen, hvilken proces har været igennem der, der gør, at du er sikker på, at det er godt nok? 337 

Leder 1Jeg tror bare, at det er den der team,  - hvad får vi ud af teammøde, går vi derfra og har fået noget 338 

ud af det, og det er nok til at vi kan arbejde videre derfra. Det er en lang proces, vi har også arbejdet med 339 

team rigtig længe og i starten er man måske også lidt mere på hver dag. Men jeg tror bare, så har vi været 340 

nogle forløb igennem med Carsten også, hvor også vi delegerer nogle opgaver, altså jeg ser lidt på det 341 

sådan, at for  10 år siden da jeg startede var jeg mor, nu er jeg far.Mor er denne her, kom i mine arme, vi er 342 

meget følsomme og nu skal du sætte dig her og så skal jeg hjælpe dig, det er også det i sidder og siger. 343 

Susanne: Hvordan er far? 344 

Leder 1: Far er en der vil have sine børn kommer frem. Du skal blive til noget. Og jeg tror det er det som jeg 345 

har gjort det klart for dem, at de skal blive noget. Jeg bruger den, altså jeg er ikke  jeres mor, jeg er jeres far. 346 

Så på denne her måde så vil jeg gerne have, at de kommer frem og tager nogle selvstændige beslutninger. 347 

Igen som jeg siger, når vi er derhjemme gør vi det også. For 10 år siden når jeg tog en test var jeg meget 348 

føle-leder, i dag der er jeg mere målbevidst. Jeg ved hvor vi skal hen, det tror jeg også at mine 349 

medarbejdere ved. 350 

Susanne: har det noget at gøre med de strategier vi rent faktisk implementerer, at din lederrolle har 351 

forandret sig? 352 

Leder 1Det tror jeg også den har, er blevet mere bevidst om, vi kommer ikke så langt med at føle så meget. 353 

Ved at være målrettet og det tror jeg, at sætte nogle mål, det tror jeg også vi gør oppe fra, at i gør ned til 354 

os. I sætter nogle mål – der vil vi gerne hen og så er det vores opgave, at finde ud af hvordan når vi det mål. 355 

Jeg laver jo selv mål for mig selv, der vil jeg gerne hen, så kan det godt være, at jeg ikke lige lykkedes efter ½ 356 

år, men jeg fortsætter bare. Jeg laver simpelthen mål for mig selv. Vi har også mål i teams eller i gruppen, 357 

hvad er det for nogle mål. Mere målbevidst om,  det driver altså folk mere end de sidder. Jeg kan godt se, 358 

når de har møder selv, hvad talte i om. Det er lavpraktisk ik, jeg siger vi skal prøve at hæve os op i et andet 359 

niveau. Jeg tænker bare, at jeg er blevet mere målbevidst om at få opgaverne i hus. Netop understøtter 360 

dem som ikke, dem der har det svært ved det. Ikke pusse nusse om dem, det tror jeg ikke at de bliver. 361 

Susanne: Hvad siger du om lederrollen, xxx?  362 

Leder 2Jeg synes også, at den har forandret sig i forhold til, at der bliver mange flere ting, der bliver 363 

delegeret ud, og jeg synes også, det er den måde jeg har kunne se, at nogle er vokset, de tager selv lige 364 

præcis det her ansvar. Jeg er heller ikke med på alle teammøderne, jeg er måske med i 15 min. For at være 365 

med. Lige nu har vi også lavet noget andet, med sygepl. Hvor de også er, ligesom tror jeg, i stadigvæk  gør 366 

det hos jer, et kvarter. Der tror jeg, at jeg får en meget god indsigt, og i hvordan løber mødet afsted.. Det 367 

kan jeg se ved at læse referater, hvad har de egentlig været igennem, der får jeg også en føling på det. Det 368 

er ikke som før i tiden, at jeg var med på de 45 min det var, som nu er en time.  Jeg tror, at de der opgaver, 369 

hvor de får delegeret ud, altså jeg kan godt huske i starten, da jeg i hvert fald var der, alt det man sad og 370 

lavede. Det var ferieplanlægning, det var helligdage, det gør de selvfølgelig selv i dag. Igen at tage ansvar, 371 

det her skal lykkedes. For nogle år siden kom de, at nu bliver du nødt til at komme med,fordi vi kan slet ikke 372 

finde ud af. Så kan det godt være, at jeg kom ind i starten og sagde så må jeg jo prøve, så må i flytte det. 373 

Sådan er det heller ikke i dag. I må finde ud af det i teamet, hvem skal flytte. Jeg kan godt være med på 374 
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mødet og er lydhør, og hører hvordan er processen egentlig med, hvordan får de det løst, og det lykkedes. 375 

Og det er også sådan en succes for dem, man kan godt selv. Måske behøver vi heller ikke dig hele tiden til 376 

de her opgaver. Så kan der være nogle andre, hvor det vil være godt at du er inde og er lydhør med.  Mange 377 

flere delegerende opgaver til teamsene.  378 

Susanne: hvad er trådt i stedet for i din lederrolle? 379 

Leder 2Det er en lang proces, der har været mange ting. Så kom der det med, der var en periode det med 380 

at besøge alle borgerne, som jeg havde projekt i, og som jeg synes var rigtig godt. Jeg kan rigtig godt stadig 381 

væk lide at komme ud. Det er måske sværere måske at nå nogle andre opgaver.  Der er kommet andre 382 

møder på. Vi har skåret ned på måske nogle ledermøder, men jeg synes, der er rigtig mange andre møder. 383 

Hvis man ser kalenderen er der møde på møde på møde, så er der UTH møder som ikke var der før, der er 384 

hele tiden møder, jeg synes det er mange møder.  385 

Susanne: Oplever du, at du er mere eller mindre nærværende nu i forhold til gruppen end for 5 år siden 386 

ledelsesmæssigt. 387 

Leder 2 Mere tror jeg faktisk. Ja det tror jeg faktisk at jeg gør. Selvom man var mere inde på teammøderne, 388 

så tror jeg, at man er mere nærværende, fordi jeg er der hele dagen, hvis man ikke er ude til møder, så er 389 

man i huset. Jeg hører også rigtig meget, fra 6.45 Folk møder jo halv 7, møder meget tidligt. Når jeg møder 390 

6,45 er der jo fandme allerede gang i den. Så sidder de og tager ansvar igen med at åbne computeren, i dag 391 

kom den første sygemelding kl 7. På den måde kan jeg godt se, at der er en stor forskel i forhold til før, hvor 392 

jeg også som leder igen, var inde over og skulle sige, at nu skulle vi have delegeret dem her ud – måske 393 

sammen med disponenten.  394 

Susanne: Kunne I prøve at give nogle eksempler på, hvornår er i typisk inde over en opgave med en 395 

medarbejder? 396 

Leder 3Der hvor jeg synes, at jeg bruger rigtig meget tid det er, når der opstår nogle udfordringer ude i 397 

hjemme. Der er jeg meget inde over.  Tager ud i hjemme, det kan være en eller anden opgave, der er svær 398 

at løse med borgeren,  fordi borgeren ikke ønsker samarbejdet. Eller at borgeren simpelthen og hjælperen 399 

simpelthen ikke ved hvad de skal gøre. Der synes jeg, at jeg bruger meget tid. 400 

Susanne: Hvad gør du så, hvis der nu kommer den her medarbejder til dig, og siger: jeg ved ikke hvad jeg 401 

skal gøre her. 402 

Leder 3Så tager jeg med ud, og ser sammen med hjælperen,  og siger hvad sker der her, og hvordan kan vi 403 

løse det her. Og alt efter hvad det er for en opgave. Vi har lige haft en med en borger,som bare vil have, at 404 

hjælperen  skal gøre det på en helt bestemt måde. Et glas skal stå der, det hele bliver så besværliggjort af, 405 

og det er en hel time de er på. Der er jeg simpelthen inddraget, der var jeg nede og kigge på det og tænkte, 406 

at der skal noget mere til her. Der blev visitationen inddraget, vi holdte alle sammen et møde, som endte 407 

ud i noget supergodt. Altså alt efter hvad det kan være, det kan være, at der så er brug for en ergoterapeut, 408 

det kan godt være, at jeg også, og det sker nogle gange, denne her hjælper skal bare ikke på her. Der er 409 

noget i kemien og i samarbejdet, der mangler noget forståelse for denne her opgave. Så snakker vi 410 

selvfølgelig om det, og snakker om, hvordan kunne den evt. løses.  Men man kan også nå dertil, hvor man 411 
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siger, det her er ikke en opgave for dig. Vores borgere bliver jo tungere og tungere og sværere og sværere 412 

for hjælperen at håndtere. 413 

Susanne: I fortæller, at lederrollen har ændret sig, i har givet nogle gode eksempler på, hvor det er i ser, 414 

den har ændret sig.Jeg vil gerne høre lidt om hvad er det i gør sammen med den her medarbejder der 415 

eksempelvis har brug for hjælp til en opgave , forstår i hvad jeg mener.  416 

Leder 3: Hvad er det for en opgave hjælperen står i. Kigger på, hvordan  er samarbejdet  med 417 

borgeren/hjælper. Hvordan bruger hjælperen sin faglighed. Hvordan kan jeg spare med hjælperen omkring 418 

denne opgave. 419 

Leder 1Jeg tænker lidt mere, når de fortæller mig et eller andet, går vi på opdagelse. Selvfølgelig er der 420 

hjem, hvor man er med ude, men det kan være noget med arbejdsmiljøet derude i forhold til det.. Men jeg 421 

går på opdagelse i det de siger, og hvordan kan man understøtte dem og prøve det. Jeg har f.eks. et 422 

eksempel i dag, hvor en står og siger, prøv at hør her, jeg havde en rollator køretur for første gang i dag 423 

med en nybegynder eller i går. Okay tænkte jeg, fortæl mig noget mere om det. Så man kunne sige, fortæl 424 

mig noget mere om det. Og så fortalte de, det var en fysioterapeut der skulle lave den her opgave, hvorfor 425 

var det det. Jo fordi, det var første gang konen skulle gå med den her rollator, og hun skulle gå på gaden, og 426 

jeg var så nervøs.  Hvad er forskellen i at du har gået med en anden, jamen jeg var bare så nervøs. Og det jo 427 

også igen det her med, hvordan kan vi løsne op for den her nervøsitet, fordi tro på dig selv, den opgave kan 428 

du sagtens klare. Så kunne hun godt høre, måske var det ikke så voldsomt alligevel. Måske det er lidt, at gå 429 

på opdagelse i det de siger.  430 

Leder 3Men også at de får sat ord på 431 

Leder 1: Ja det var lidt sjovt. Hun tænkte hold da op. Jeg kunne have sagt visse vasse, men nej gå ind og find 432 

ud, så handlede det om, at de var kørt lidt ned ad en bakke, og hun var bange for at borgeren skulle falde, 433 

Jeg var så nervøs for at borgeren skulle falde. Jamen falder hun, så falder hun, sådan er det jo. Men det var 434 

denne her opgave som vi gik lidt på opdagelse i. 435 

Leder 2Forleden dag havde jeg en borgers pårørende der ringede – ikke for at klage, men hun synes bare at 436 

denne her borger, at det var gået ned ad bakke, der var kommet ny medarbejder på, hvad kunne vi gøre 437 

der. Kunne vi snakke sammen. Jeg siger, jeg synes det er en god ide, jeg synes at det er godt, det er en elev 438 

der går deroppe, kunne tage med ud. Vi gjorde det allerede dagen efter. Det var der jeg gik ind som leder 439 

og sagde godt, jeg læser døgn-ugeplanen og eleven fortalte mig lidt om denne her borger, hvordan det 440 

egentlig gik ned ad bakke. Denne her pårørende/datteren havde synes, at hun fandt bleer flere steder med 441 

afføring på, hvad skete der egentlig i det her hjem. Hvor jeg snakkede med den her elev, og vi går derop, og  442 

borgeren er dement, og så datteren og fik en rigtig god dialog, hvad var det lige der var sket her. Både med, 443 

at hun var blevet tiltagende dårligere, men også med, at hvordan fandt man nu de her bleer. . Så kom 444 

datteren – ved i ikke at der lægger ekstra bukser der. Hvor vi virkelig fik vendt denne her, og stod der det 445 

rigtige i denne her døgn-ugeplanen.Var der noget der skulle skrives ind, som egentlig ikke var skrevet, for 446 

det gjorde man bare.  Der var noget, eleven ikke vidste, hvor lå der penge, hvis de stod i en akut situation, 447 

det havde hun aldrig vidst. Det var en meget mærkelig sted, også at de lå de der penge, som heller i stod i. 448 

Jeg tror bare den der, måske lidt frustrerede datter, hvad sker der lige med min mor. 449 

Susanne: Hvordan ser du  din rolle her som leder i sådan en situation? 450 
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Leder 2Jeg synes min rolle var, i forhold til medarbejderen og som måske kunne opleve, bliver hun sur på 451 

mig den her kone , datter, får den her sparring, tager der ud og sidder og snakker. Hvad er det egentlig det 452 

drejer sig, for hun kunne ikke rigtig fortælle hvad det drejede sig om. Skal vi sammen høre her, hvad er det 453 

og lade eleven også være med ind over, jamen hvad er det egentlig hun gør dernede, hun gjorde super 454 

mange ting. Det endte også med, at datteren sagde, at hun var så glad for den her elev, og hun kunne også 455 

se, hvordan øjnene til hinanden. Så jeg tror den der sparring med, at hun gjorde det faktisk rigtig godt den 456 

her elev.  457 

Susanne: Så det er typisk opgaver med jeres medarbejdere, elever eller faste, det er hvor der er nogle 458 

udfordringer. Oplever i jer som sparringspartner på medarbejdernes  opgave?. Hvordan arbejder i med 459 

jeres egen lederrolle i forhold til den vej vi efterhånden har trådt i en hel del år. 460 

Leder 4 Altså kunne jeg godt tænke mig lige at tilføje, vi har alle sammen de her hjem med 461 

tvangshandlinger. Man skal stå der.  Før i tiden tog jeg også rigtig meget mere med ud. Men det oplevede 462 

var, at så var det lige som mig, der sad og fortalte hvordan tingene skulle være, og hvordan tingene skulle 463 

stå. Jeg tager også med ud, men jeg har faktisk mere fokus på at tale med teamet. Hvad er det der sker hos 464 

denne her borger. Simpelthen får denne her brille, lad os se det med borgerens øjne. Vi kan sagtens synes 465 

at det er frustrerende, at vi kommer i nogle hjem, hvor borgeren har nogle tvangshandlinger i forhold til, at 466 

– vi har også en, hvor opvaskebørsten skal ligge på en bestemt måde eller også skriver hun en klage. Men 467 

det er måske at gå lidt for meget ned i detaljen. Der ser jeg mere min rolle i hvert fald i forhold til at arbejde 468 

med medarbejderens forståelse. Hvordan bevæger vi os rundt i de her hjem, i stedet for måske , hvordan 469 

ændrer vi på borgeren, for vi kommer ikke til at ændre på borgeren. Hvad er det der sker, når vi ikke er 470 

klædt på til, hvor pengene lægger og dem har vi jo også alle sammen. Så er der noget i forhold til 471 

forståelsen af vigtigheden i, hvorfor vi har en døgn-ugeplan. Så der får jeg i virkeligheden rigtig meget 472 

feedback i forhold til, har denne her forandring forandret sig tilstrækkeligt til, at de er selvledende nok på 473 

opgaven. Det var de så ikke, så må vi have en snak i forhold til det. Hvorimod jeg kan opleve, at tager jeg 474 

med ud for hurtigt, så er det symptombehandling, fordi så får vi lige lukket ned for en kort bemærkning, 475 

fremfor måske  i virkeligheden at finde frem til, hvad er det der, at vi måske ikke har forståelse for, at de 476 

her hjem skal vi komme i, så må vi tage os nogle forholdsregler for at rumme dem. Jeg har også oplevet 477 

meget det første stykke tid, nogle gange oplever jeg det lidt stadigvæk,Jeg kan altså ikke gå i det der hjem, 478 

jeg vil gerne have mig frabedt at gå i det hjem. I stedet for at sige, ved du hvad det skal der også være plads 479 

til, så må det blive dig Gitte det næste halve år, fordi Britt skal ikke gå deroppe, så synes jeg i virkeligheden 480 

mere, at det er min rolle, at give teamet nogle redskaber til, at de kan støtte hinanden i forhold til, hvordan 481 

de kan gå i det her hjem. Det havde jeg bare lige brug for. 482 

Susanne: Fint, tak. Du markerede Lone? 483 

Leder 3 Jeg havde bare brug for at sige, at jeg går ikke ud og symptombehandler, der hvor jeg har været 484 

med ude, det er virkelig der hvor vi  har fundet nogle løsninger. Jeg går ikke med ud bare for at gå ud, så 485 

kunne jeg ikke bestille andet. Det er virkeligt der, hvor at det er borgere der gentagne gange er oppe på 486 

møder, og hvor diverse løsninger bare ikke er lykkedes. Så det er der, hvor det er massivt, og hvor vi virkelig 487 

finder løsninger på den ene eller anden måde, for lige som at få lukket ned eller gøre noget helt 3. Det der 488 

med, at teamene er altid involverede, men ikke en til en, men nogle gange kan det være super godt at gå 489 

ud og se, hvad er det, det her handler om. Nu er der fem der har snakket om det her. 490 
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Leder 1: Jeg tror også bare, at vi har svært ved at definere den der rolle. Hvad er det jeg laver i dag, fremfor 491 

hvad jeg lavede før. Og igen jeg synes  vi har fået rigtig meget frihed og ansvar, men altså også til at arbejde 492 

med tingene og hvordan vi lykkedes med det. Jeg ser det i hvert fald at vi har fået den her anden - og det er 493 

en god rolle, det er på en anden måde, end mand gjorde før i tiden. Nogle af os har været i det her fag rigtig 494 

længe og været ledere også, det er rigtig spændende. Men at få sat ord på, jeg synes det er svært. Hver 495 

gang jeg er blevet interviewet, hvad er det du gør Gitte. Hvad er det jeg gør. Jeg er bare mig, jeg gør jo bare. 496 

Vi får ikke skrevet ned, hvad det var vi gjorde, men prøver at starte på en dagbog, nu skal jeg skal skrive lidt 497 

ned hvad jeg gør, så når Susanne kommer og spørger så kan jeg fortælle hende det. Vi er jo der, det er jo 498 

lavpraktisk. Hvad er præcis vores rolle præcis i dag, den har ændret sig – jamen til hvad og hvorfor. 499 

Leder 1: Det der resultat har man bare ikke nogle gange og så er der bare nogle andre der skal sige det. Det 500 

er da det du gør - ja det er jo det. Det er sådan en teori, det er jo det jeg gør, prøv at hør her, det har de da 501 

opfundet i jeg ved ikke hvornår, det er da det jeg gør. Prøv at hør her, har de også fundet ud af det – er der 502 

også teori for det. 503 

Susanne: Vi skal nu snakke om mål, og vi kunne blive ved med at snakke om lederrollen, det er jeg helt med 504 

på. Vi bliver også nødt til at komme videre med de andre temaer jeg har planlagt. Det er medarbejderne.  505 

Det er jo et positivt billede medarbejderne har. Er det også det i hører, ved de hvor de skal hen alle 506 

sammen?  507 

Leder 1: Jeg vil nok sige 10 er meget overraskende. 508 

Leder 4: Jeg vil sige, det er jo ikke ret mange der er blevet spurgt. 509 

Susanne: Det er sandt, men det er det billede vi kan forholde os til. 510 

Leder 2: Det overrasker mig, at der er 10 helt enige, jeg ville tro, at der var mere sådan uenig, flere på den 511 

Susanne: Det kan jeg godt løfte sløret for, at det troede jeg også. Men sådan er det ikke. Der er mange 512 

forskellige udtalelser om, at det er meget tydeligt at vi arbejder på at fremme hverdagsrehabilitering, 513 

ældrepolitik, medarbejderkontinuitet osv. Så er der et par stykker der ikke har lavet nogle kommentarer, 514 

ældrepolitikken er arbejdet meget fokuseret med og alle kender den. Jeg er helt klar over hvilke rammer, 515 

retningslinier og mål vi arbejder under – høje informationsdele til medarbejderne. Så er der en der skriver, 516 

vi arbejder ud fra 4 mål, udredende, udviklende, fastholdende og lindrende/understøttende– og det er jo 517 

lidt interessant hvad er det folk ser. Det er fint nok, fordi det er jo deres opfattelse af, hvad er målene. 518 

Leder 1: Hvad er det for mål 519 

Susanne: Hvad gør i for at medarbejdere for at få forståelse for organisationens mål? Hvad gør du Lone? 520 

Leder 3: Vi tager det jo op med jævne mellemrum, hvad er det for nogle mål vi arbejder efter. Jeg bruger 521 

meget storskærmen for så er jeg sikker på, at alle kan se, og så taler jeg så kan de høre, så har de et stykke 522 

papir, så man ligesom kan vælge hvilken model. Vi snakker meget om, hvad er mål, hvorfor har vi mål og 523 

hvad er det vi skal. Det bruger vi meget sådan, at teamene sidder og snakker, hvad er mål for dig, hvad er 524 

mål for team. Jeg synes ikke, at vi snakker om andet næsten nogle gange. 525 

Susanne: Bliver der så skabt forståelse for de mål? ved at tale om dem? 526 
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Leder 3: For nogle gør der, for nogle gør der ikke, for nogle er det rigtig svært at forstå målene Der er nogle 527 

stykker der har rigtig svært ved at, hvorfor skal vi have mål og hvad skal vi bruge det til. Jeg skal egentlig 528 

bare gå ud og passe mit arbejde. 529 

Susanne: Hvad er målene for dig? 530 

Leder 3Ja og hvad er målene for mig. Hvad er målet. Målet er ligesom, at vi opfylder de krav og 531 

forventninger der stilles til os og det som vi i organisation har opsat som mål. Så kan vi jo gå længere og 532 

længere ned, der er rigtig mange mål, og der er mange ting vi bliver målt på i dag. Målet af 533 

medarbejderkontinuitet, x-antal UR besøg, skærmbesøg, der er mange mål hele vejen igennem. Og så er 534 

der hele det organisatoriske mål 535 

Susanne: Alle de mål, hvordan ser du alle de mål, ser du dem som selvstændige mål eller 536 

Lone: Det er ligesom en paraply, hvor der kommer en hel masse nedenunder, og overordnet bliver det jo 537 

samlet, altså det er jo lidt som en tragt, hvor alt kommer igennem, men det er stadigvæk et mål for hele 538 

organisationen. For hjælperne tror jeg de overordnede mål svinder lidt i alle de her små ting vi skal nå, som 539 

UR og skærmbesøg, altså det er jo mindre mål. Men alligevel medarbejder kontinuitet har vi også nogle 540 

mål.  541 

Susanne: Hvad mener du alle de her mål er en del af? 542 

Leder 3Det er en del af vores organisation. Det er en del af hele hjemmeplejen af VBH, der sådan er bidt ud 543 

i små stykker, men det er jo noget af det vi arbejder meget med, det fylder meget i dagligdagen for 544 

hjælperne i hvert fald, det er jo de her mindre mål. De bliver meget lav praksis eller praksis i deres verden. 545 

De overordnede mål kan være svære at sælge. 546 

Susanne: Prøv at sige noget mere om det, hvordan kan de være svære at sælge, hvad kan eksemplet være. 547 

Lone: Fordi tingene bliver meget lavpraktiske, hvad betyder det her for mig, når vi skal noget stort. 548 

Susanne: Hvad gør du så, når de synes at det er et stort mål 549 

Leder 3: Så tager vi det op og snakker om det, lige som vi gør med alt andet, indtil jeg ligesom har en 550 

oplevelse af, at nu forstår de hvad det her handler om, men stadigvæk vil jeg jo vove og påstår, at nogle har 551 

svært ved det - stadigvæk. 552 

Susanne; Tak .  Hvad siger du, hvad gør du? – for at skabe forståelse  553 

Leder 4 Jeg gør igen det her med, jeg bruger rigtig meget krudt på vores fællesmøder, jeg har sådan i 554 

forhold til at få medarbejderne til at forstå at vores kerne opgave ikke står stille, at den ændrer sig hele 555 

tiden. Sådan så jeg ikke hører denne her sætning, der var engang eller det gjorde vi ikke, eller hvad skal det 556 

nu. Jeg tror på, at hvis jeg kan arbejde, og det er jo igen forretningsforståelse, med, at de forstår at vores 557 

opgaver ændrer sig, så tror jeg på, at det er lettere for mig at forandre de her strategiske tiltag der kommer 558 

som UR-forløb, skærmbesøg, ældrepolitik, pårørende inddragelse, fleksibilitet. Alle de her, det er jo spor, 559 

som har hver deres mål, som vi bliver målt på, som forhåbentlig er til gavn for borgeren, men jeg vender 560 

den altid på hovedet og arbejder med selve opgaven, hvad er det for en opgave vi er her for.  Vi har rigtig 561 
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meget snak, og det bliver lettere, men i forhold til vores -  det kommer vi nok også ind på omkring den der 562 

punkt 4, det her  opgaveløsning, indsatskatalog, assistent og sygepl., sosu hjælper, fremtidens 563 

hjemmepleje, hvem skal løse opgaven. Der arbejder jeg igen rigtig meget på, vi skal måske ikke have så 564 

meget fokus på, hvem der skal løse opgaven, men mere i forhold til,  hvad er det for en opgave vi skal løse. 565 

Jeg har rigtig meget fokus på opgaven.  566 

Susanne: Er det målet – opgaven? 567 

Leder 4: Målet for mig er, at få mine medarbejderne, få medarbejdere i VBH, altså os alle sammen, at BBH 568 

får en personalestab der har forstået hvorfor vi er her.  569 

Susanne: Og hvordan vil du gøre det 570 

Leder 4 Det gør jeg ved at arbejde med, og vise retningen  til at vi har denne her kerneopgave, der ændrer 571 

sig, vi har nogle remedier vi kan trække på, som kan bidrage til, at borgeren bliver mere selvhjulpen. Der 572 

har vi skærmbesøgene, lade os se dem som en fordel, for at højne borgerens selvstændighed. Vi har nogle 573 

pårørende som bidrager til, at borgeren føler sig mere hørt og set. Vi har nogle samarbejdspartnere i 574 

forhold til at borgerne bliver dårligere og dårligere, hvem kan vi trække på i vores organisation, så det ikke 575 

kun er Kirkebjerg, men der er nogle sygepl., der er en faglig leder  576 

Susanne: Jeg bliver nødt til at stoppe dig, det er meget spændende, men , vi har ikke så meget tid. Jeg bliver 577 

nødt til at være stram lige nu med forståelsen og organisationsmål.  Hvad tænker du? 578 

Leder 1: Meget målrettet igen. Vi har holdt TUS Ud fra de 4 hjørneflag. Hvad er det der lægger i det, det er  579 

borgerne, medarbejderne, fagligheden og økonomien. Og der har de simpelthen haft 2 timers seance hver 580 

især, hvor man ligesom har defineret nogle mål inden i det. Vi arbejder med borgeren her, hvad er jeres 581 

mål, vi har lavet delemål, ud fra det, at borgeren skal have et trygt og godt ældreliv. Det er meget kort 582 

fortalt, men arbejde på den måde, men så får de forståelse for at sætte mål, apropos hvad skal vi med de 583 

mål. Jamen vi skal nå vores mål. Hvis der er nogen der siger 100% faglighed, jamen hvordan når vi så det. Så 584 

jeg har systematiseret det lidt på den måde og sagt, at vi arbejder ud fra de 4 hjørneflag. Det er en god 585 

måde at gøre det på. Vi har noget der hedder en virksomhedsplan, den hænger lidt i bremsen. De mål der 586 

er, er måske ikke tydelige eller noget der lægger lige til højrebenet at arbejde med.  Det er lidt flowy, 587 

selvom de selv har været med til at lave og definere, hvad er det vi gerne vil arbejde med, så synes jeg den 588 

hænger meget, og jeg har selv haft svært ved at fastholde dem i den.  Men hvordan kan man bruge den, ud 589 

fra hjørneflag, det handler om noget mål, så hvad er målet, hvad mål sætter i inde de her rammer. Det 590 

synes jeg har været en god måde at gøre det på. Det handler også om, at man skal arbejde med mål, og 591 

lære nemlig, hvad er målet. Nogle gange er vi heller ikke så tydelige, hvad er vores mål i BBH. Jeg har taget 592 

udgangspunkt i hjørneflag vi har. Det mål vi arbejder ud fra, er at borgeren får et trygt og godt ældreliv, og 593 

så er der nogle parametre.  594 

Leder 2Det er meget af det Gitte siger, et godt og trygt ældreliv som overskrift stadigvæk, og så kommer 595 

der alle de her grene ud. Men jeg vil også sige virksomhedsplanen, også fordi der er lige præcis de her 4 596 

hjørneflag, altså også med borgerne, det kan godt være den er lidt floffy lige nu, men jeg synes - den har 597 

været lidt stille, men det er ikke så lang tid siden, at jeg havde den fremme for at sige Gud ja, dengang vi 598 

arbejdede med det, der var nogle klare mål, det var rigtig godt egentlig dengang og gå ind og sige, hvad er 599 

det vi har aftalt hver især på hvert team ud fra det her og så arbejde ud fra det her mål. Skal måske 600 
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revideres en lille smule, men altså jeg synes, at det var en god måde egentlig  at gøre det på. Jeg synes, at 601 

de var meget med ud fra de her mål, altså jeg synes faktisk den var god at gå efter. Hvad er det, og så havde 602 

vi også samlet det både på hvert team og på hele gruppe, hvad er det så, - du havde på hvert team, vi 603 

gjorde det i samlet team, hvor er det så – hvad er det så vi gerne vil måle os selv på. 604 

Leder 3: Men den støttede også op i forhold til sundhedsfaglig dokumentation og  605 

Så den synes jeg også, men som udgangspunkt et godt ældreliv. Jeg tror igen også, at når de har svaret 606 

medarbejderne på det her så er det fordi,  nå men hvis du siger kender du ældrepolitikken, ja det gør jeg 607 

godt, jeg ved godt hvad det er for en, jeg kan også godt finde den. Men om alle kan gå ind og sige det, så 608 

hvis de bliver spurgt så tror jeg også, at samtlige medarbejdere vil sige ja ja de ved hvad er UR er osv. 609 

Leder 1og hvad virksomhedsplanen er  610 

Leder 1: men det har vi ikke tid til nu. 611 

Derfor tror jeg ud fra svaret der, jamen så har de alle sammen, ahr det ved vi i hvert fald noget om. Men 612 

altså ved de alle sammen godt, at de skal  gå ind og evaluere på handlingsplan, halter måske, men glemt 613 

den har vi ikke. 614 

Susanne: Hvis vi fortsætter lidt i det med mål Britt, hvordan sikrer du, at dine medarbejdere har det fulde 615 

billede af den strategiske retning i organisationen?  616 

Susanne: Hvilken vej skal vi, hvad er det for en vej vi går. hvordan sikrer du, at dine medarbejdere har den 617 

fulde forståelse for det? Brit, vil du… 618 

Leder 2Jeg synes det er meget oppe på personalemøderne, om det så har været ældrepolitikken, hvilken 619 

vej er det vi alle sammen skal vi gå i retning af. Vi har de her to spor f.eks, så er det oppe på 620 

personalemøde, derefter i teamet. Så jeg håber, at alle går den rigtige vej, det er den vej vi skal, og det her 621 

er noget vi skal. Det er det samme vi tænker, nu får vi QURA lige om lidt. At det også er den måde vi vil gøre 622 

det på, nu skal vi holde personalemøde lige om lidt. Det er igen også  inddrage, hvad er det her QURA, ikke 623 

fordi de skal ind og åbne pakkerne, hvad er det egentlig det her. Aftale igen, jeg går med på alle 624 

teammøderne hver gang, også for at der et punkt hver gang der hedder QURA. Det kan være spørgsmål. 625 

Susanne: Er det du siger, at når der nu kommer noget nyt, ændrer du strategi og så er du med på alle 626 

teammøderne.  627 

Leder 2 Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, at det er her , hvor der måske er noget nyt. Vi havde før et eller 628 

andet, det var måske en meget god strategi, at vi gør det her virkelig målrettet med QURA, altså vi mødes,  629 

har vi forstået denne her pakke,  vi pakker op sammen osv. så vi alle sammen kan gå tilbage, er der noget vi 630 

ikke har forstået. Vi sidder i et lille team nu her på 3, for virkelig at få det ind under huden med det samme. 631 

Det kunne man måske godt have gjort med nogle andre ting.  Så nej, det gør jeg ikke med hver enkelt, men 632 

det kan godt være i en opstartsfase her.  For at have forstået den her opgave, her er der rigtig mange 633 

medarbejdere der skal ind og screenes og der ind og tage e-learning osv. Altså for at få dem alle sammen 634 

med, jamen så kan det godt være i en periode, jeg siger ikke at det er i et helt teammøde, men i hvert fald 635 

igen at vær inde over, så jeg er sikker på at den 2. maj forhåbentlig,  at det er  alle medarbejdere der kan 636 

det her. Og som vi jo har snakket om så mange gange før, virkelig gøre det, det er nu i kan få hjælp, om det 637 
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så er dokumentation eller hvad det er omkring der, det er nu – altså  2. jan.  Eller 2. maj. I morges f.eks kom 638 

en der sagde, jeg har glemt min håndholdte,  jeg har ikke fået den opladt, kære venner sådan går det altså 639 

ikke. Til 2. maj kan vi ikke trække en ud. Hvad vil i så gøre. Altså virkelig prøve at få den forståelse ind, nu er 640 

det nu, nu har i altså lige det ½ år. Det er den måde jeg prøver at vise vejen. 641 

Susanne: Det var et godt eksempel. Hvad med jer, er der nogle der kan komme med eksempler på, hvordan 642 

i skaber retning, så jeres medarbejdere har et billede af, hvilken retning de skal gå, vi skal gå? 643 

Leder 3: Jeg synes, at vi har været inde på det sådan på flere måder, hvordan vi gør med at skabe retning. 644 

Leder 1: Jeg tror det handler meget om dialog, og som vi snakkede om, at have det på møder, altså vores 645 

personalemøder eller vi bruger, hvor at vi taler retningen, så alle kommer med mere eller mindre. Det 646 

handler også igen om, hvordan får jeg som leder solgt det her, man skal også være sælger her og have folk 647 

med de gode dialoger der kommer op.  Det er nok min strategi at involvere medarbejderne i, hvad det er 648 

der ligger foran os og så høre, og derfra også gøre mig mine tanker bagefter. Hvor er det så at jeg skal sætte 649 

ind henne. Strategien er måske fra start netop, at man holder møder, at man får noget tilbage, den kan 650 

godt ændres lidt, fordi jeg er nødt til at høre, hvor er de henne i den her opgave. 651 

Susanne: Måske skal jeg spørge på en anden måde. Vi har haft talt om og arbejdet med strategisk 652 

selvledelse igennem et par år efterhånden. Hvis I  tænker på teorien, så er det er noget med, at en 653 

strategisk selvledende medarbejder skal have  forretningsforståelse. Hvad er det i gør, for at de kan gå ud 654 

og være strategisk selvledende medarbejdere. 655 

Leder 1: At være klar og tydelig i mælet , altså hvad vej skal vi. Netop gå forrest, fortælle dem, hvor skal vi 656 

hen. Det tror jeg, er der vi skaber trygheden hos medarbejderen.  Hvis de oplever, at jeg har styr på det, så 657 

siger de, dig følger vi, du har styr på det, vi går med dig. Så kan der opstår nogle ting hen ad vejen, som man 658 

så ændrer på. Det er, at man er meget klar i, hvor skal vi hen. 659 

Leder 2Jeg tror også det der med gentagelse og gentagelse. Altså er det ikke så længe siden, måske for et 660 

par måneder siden, lige nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad det var for en ting, det er nok også lidt 661 

ligegyldigt. Det var i hvert fald en eller anden ting, hvor jeg gik ind og spurgte igen og alle kiggede på alle og 662 

de havde forstået, det havde de osv. Jeg går ud og det var igen, og husk nu igen og spørger og spørger. Jeg 663 

går ud og så kommer jeg ind igen. Forstod i det helt, så var der en der sad og spurgte, og jeg tænkte gud jeg 664 

har lige spurgt om det her, hvad er det. Jeg spørger igen, var der noget, jeg kan ligesom høre der måske lige 665 

som var noget, der ikke var forstået. Jo jo, nå men jeg synes bare at jeg hørte, at i snakkede lidt om det, nej 666 

det havde de forstået. Jeg  gjorde det faktisk to gange. Og så er det jeg tænker, hvad er det der gør, at man 667 

ikke igen siger, ej gider du ikke lige forklare det en gang til. Er det fordi man er bange for at sige, jeg forstod 668 

det ikke. Hvor jeg siger, vil i ikke godt være søde igen, der er ikke nogle dumme spørgsmål. I må meget 669 

gerne, altså gerne prøve at forklare det, og nogle gange kan det også være godt:  Gitte du har forstået det, 670 

prøv du at forklare hvad det er, jeg har forklaret. Det har jeg gjort nogle gange, for lige som at prøve, at 671 

lade andre, i stedet for det er mig, der forklarer igen. Så 3. gang lykkedes det.  672 

Susanne: Gentagelse, gentagelse 673 

Leder 2Ikke at tro, at det er godt, at de alle sammen sidder og nikker 674 



19 
 

19 
 

Leder 3: Men også at bruge den man synes der har fanget den, der er ambassadør. 675 

Leder 1: Det lidt interessante kan være nogle gange, at de tror, at de har forstået, så sætter de noget i gang 676 

selv og så er det, at jeg nogle gange – så kommer det tilbage, og det var ikke det jeg sagde. Så hvad er der 677 

sket, jamen hun sagde til mig at sådan var det. Hvorfor kommer i ikke til hovedet, hvorfor spørger i ikke mig 678 

igen, nåe ja det er også rigtigt, det var fordi hun sagde det og hun havde helt sikkert forstået det. Det er så 679 

sjovt. Så havde hun ikke forstået det. 680 

Leder 3: Det er også vigtigt at man får spurgt, hvordan har du så forstået det. 681 

Leder 1:  Er opgaven forstået, ja ja siger de 682 

Leder 2Det gør jeg også nogle gange til nogle af dem, hvor jeg tænker, at de måske ikke har forstået det, vil 683 

du ikke prøve at forklare – altså ikke for at hænge nogen ud. 684 

Leder 1: Vi har hørt, at vi ikke må holde fri hele julen, det må vi ikke, okay hvem har sagt det. Jamen det var 685 

der en der sagde, og det måtte vi altså ikke, jeg sagde hvad plejer jeg at sige enten. Nåe ja det er også 686 

rigtigt, hvorfor spurgte du så hende. Jae det ved jeg heller ikke. Men det er jo igen sådan det foregår hele 687 

tiden uanset hvad ik. 688 

Susanne: Nu varer det ikke så længe, så er vi ved at være færdige. Vi går til sidste tema og det er Faglighed 689 

og ansvar. Medarbejderne har fået større ansvar for hvad der skal udføres hos borgerne. Det er der 690 

klokkeklar enighed om. De skal bruge deres faglighed mere efter besøgsblokkene er indført. Det er der også 691 

et meget overvejende positivt billede af, at det mener de, at de skal. Det samme gør sig egentlig gældende 692 

ibland jer. Hvordan oplever i, at medarbejderne har fået større ansvar for opgaverne hos borgerne? Britt, 693 

vil du lægge ud? 694 

Leder 2: Jeg tror jeg oplever det mere, at det er dem der skriver til f.eks. til visitationen, hvor det var meget 695 

disponenten eller gruppelederen der gjorde det før i tiden i hvert fald. De kigger ud synes jeg, endnu mere 696 

ud fra de her blokke, hvad er det og bruger indsatskataloget.  Der er mange flere, måske næsten alle hvem 697 

ved, at der er et indsatskatalog, og kigger i det ud fra ydelserne. Det er blevet mere synligt synes jeg. 698 

Dialogen med borgerne tror jeg, og det at der skal stå en døgn-ugeplan der skal være opdateret, tror jeg 699 

også er med til det. De ved, at deres kolleger også kigger i de her døgn-ugeplaner og kommer tilbage, 700 

virkelig kommer tilbage og siger, jeg forstår ikke, det er ikke mange dage siden jeg havde, at de kom tilbage, 701 

at det der stod i døgn-ugeplanen passede overhovedet ikke i forhold til det, jeg har oplevet. Det synes jeg 702 

at de tager større ansvar for at gå ud og sige. Det her er et ½ siden hun fik den her hjælp. Det skal vi 703 

sammen opdatere i gruppen. Der var også en i det her team, der sagde, jeg synes, at jeg har alle de her 704 

borgere, og det er jo ikke mine borgere, det er vores borgere, så fordi jeg har ferie i 3 uger, skal man jo ikke 705 

lade være med at gå ind og rette i den. Det havde vi en meget god dialog om, men det er selvfølgelig den 706 

der kommer derop, må man gerne rette i den, selvom det er en anden der  primært har denne  borger,fordi 707 

hvis det står helt skingrende skørt. Så det oplever jeg, at der bliver taget mere ansvar, de bruger deres 708 

faglighed ud fra….. 709 

Susanne: Hvad er jeres billede? 710 
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Leder 3: Borgere er blevet mere komplekse, og allerede er der lagt et  langt større ansvar ud 711 

medarbejderne.  De påtager sig ansvar i forhold til medicin, som jeg ikke synes der har været på samme 712 

niveau som tidligere, som det er nu. De inddrager flere andre fagpersoner, sygepl., visitation end de har 713 

gjort tidligere. De er blevet meget bedre til at hjælpe hinanden. De tager ansvar for kolleger også. 714 

Susanne: Hvordan tager de ansvar 715 

Leder 3Hvis de kan se, hvorfor har du gjort sådan, hvis en kollega sidder og fortæller, at det her har været 716 

svært, eller det her kan jeg ikke finde ud af. Så er der altid nogle, der kan komme med hjælp og gode råd, 717 

fagligt. De tager større ansvar for hinanden og deres faglighed. 718 

Susanne: Hvordan tror i medarbejdernes øget brug af faglighed kommer til udtryk hos borgerne. Der er 719 

skrevet også, at det bruger de helt klart deres faglighed, det er i også helt enige i.  720 

Leder 3:De bruger ikke så meget det her at føle synes jeg, det er i hvert fald det jeg hører, at de kigger på 721 

borgeren på en anden måde. Før var det følelserne der styrede. 722 

Susanne: Kan du prøve at give et eksempel på, hvordan tror du denne her faglighed mærkes ude hos 723 

borgeren 724 

Leder 3: Sådan noget som UR-forløb er jo noget af det, der er rigtig meget fokus på nu .De sidste 2 år har vi 725 

arbejdet rigtig meget med, hvordan kigger du på borgeren på en anden måde. Hele denne her forståelse 726 

for, hvor vigtigt at borgeren kan klare så mange opgaver selv, det synes jeg i hvert fald har ændret sig 727 

meget. Hvor de i dag selv italesætter, hov skal der ikke et UR-forløb til. Før tænkte jeg, ej det skal jeg, det 728 

klarer jeg for dig. På den måde er der koblet en anden faglighed ind. 729 

Susanne: Så borgerne oplever at blive trænet mere måske til at klare sig selv. 730 

Leder 3: Jeg tror også at i starten var borgerne meget var imod det her, men mange borgere kan i dag jo 731 

også  se en succes i det her, at kunne selv. Det har været  en kæmpe opgave at få den her forståelse fra 732 

begge sider. 733 

Susanne: Hvad siger i andre, med medarbejdernes øgede  brug af faglighed? hvordan kan borgeren mærke 734 

det. 735 

Leder 4: Jeg tror borgerne kan mærke det i forhold til deres øget refleksion,fordi ved at de er meget mere 736 

ind over jr. notater, tilrette sig døgn-ugeplaner, vurderingsblokke, vurderer hvad borgeren har brug for 737 

hjælp til og skrive det til visitationen, gør jo også at de selv begynder at reflektere over det. 738 

Susanne: Hvordan kan borgeren kan mærke det? 739 

Leder 4: Det tror jeg, at borgeren måske kan mærke ved, at de på den måde bliver nødsaget til at have 740 

fokus på, at borgerens behov ændrer sig. Så på den måde, tror jeg borgeren oplever, at de ikke bare bliver 741 

set som en opgave der skal løses. 742 

Leder 1: Jeg tror det handler mere om, at de bliver medinddraget borgeren ik. Det er den måde man løfter. 743 

Ansvaret for opgaven har der altid været. Hvis jeg igen kigger tilbage på min historie. Man har jo altid taget 744 

ansvar for sin opgave, det er bare blevet meget mere tydeligt. Jeg tror det der med, ja vi er helt enige vi har 745 
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fået større ansvar, det tror jeg ikke de har. Men det er nogle andre opgaver. Der var engang det hed hjælp 746 

til selvhjælp, det hedder det faktisk stadigvæk. Og så var der lige en overgang, hvor vi havde masser  af 747 

millioner på kontoen, så gav vi dem bare væk omsorg, prøv og hør hør, sæt dig tilbage. Og i dag skal vi 748 

bruge den faglighed vi har glemt lidt og tage ansvar for opgaven. Og det kommer i, at de medinddrager 749 

borgerne, og de netop guider dem mere end de laver tingene for dem. Det kan jeg høre i hvert fald de siger, 750 

så fik jeg denne her til, og det er jo små mål de sætter sammen med borgeren, der er måske ikke lavet et 751 

UR-forløb, men så sætter de små mål med borgeren. Det tror jeg faktisk, at det er der borgeren kan mærke 752 

det. Vi har swasch-handsken???? Den er jo super god her, fordi hvad skal jeg med den, den skal du vaske 753 

dig med, jamen kan jeg det, ja selvfølgelig kan du det. Hvor er den dog dejlig. Der er nogle ting og med 754 

skærmbesøgene også efterhånden, som vi har fået rigtig gode tilbagemeldinger. Ansvaret og fagligheden, 755 

men det har med at forputte sig lidt ligesom vi snakkede lidt om virksomhedsplanen før også, det forputter 756 

sig lidt. 757 

Leder 4: Det tror jeg du har ret i at den der inddragelse, det er jo det samme der sker med vores 758 

medarbejdere, når vi inddrager dem. 759 

Susanne: Hvis i prøver at kigge på det andet omkring ældrepolitikken, så har både i og medarbejderne 760 

svaret på, at borgerne er blevet mere selvhjulpne. Alle er stort set enige i dette. Der er mange der fortæller 761 

alt muligt her. Borgerne bliver trænet op til at kunne klare sig selv. UR-forløb har været medvirkende til, at 762 

flere borgere er blevet mere selvhjulpne. Det er blevet meget mere klart, at vi arbejder med 763 

hverdagsrehabilitering. Der bliver også skrevet om at pga. tiltag som skærmbesøg og UR-forløb er borgeren 764 

blevet tvunget til at bruge og styrke deres egne ressourcer og fysiske evner, det er bare en pointe. Jeg 765 

synes, at det er lidt interessant, for der er faktisk ret mange der drager skærmbesøg ind i alt det her 766 

selvhjulpenhed, som om det er derfor. Det er bare et interessant lille hjørne man vælger, og det var bare en 767 

kommentar. Der er i hvert fald mange der har fokus på, at borgerne er blevet selvhjulpne. De har mere 768 

indflydelse på, hvad der skal ske hos dem. Jeg og kiggede på brugerundersøgelse fra 2015. Der viser det sig, 769 

at kun 48% af borgerne oplever, at hjælperen støtter dem i at kunne flest mulige dagligdags ting selv– 770 

hvordan mener i, at det hænger sammen med de svar medarbejderne og jer selv i har givet på 771 

spørgeskemaet. 772 

Leder 1: Vi har talt meget om det der, og det har også været oppe på 1000??? I forhold til 773 

brugertilfredshedsundersøgelse – lige netop det her med rehabilitering. Jeg tror simpelthen bare, de har 774 

fået forståelsen af det nu. Det har været svært for dem at slippe. Jeg tror, når man laver den undersøgelse i 775 

2015, så er det  rigtigt, at borgerne har tænkt, jamen jeg er ikke inddraget. Når man nu spørger næste gang, 776 

vil jeg  i hvert fald håbe, at det ændret sig, at borgeren oplever at de er medinddraget. Men det kan også 777 

være på døgn-ugeplanen, der skal de også være med, for der har de også indflydelse på. Jeg håber, at vi ser 778 

et andet billede, når vi kommer så langt, fordi borgerne….. 779 

Susanne: Tror du vi ser et andet billede? 780 

Leder 1: Ja 781 

Leder 3:Der har været så mange igennem det sidste år. Det må vi gøre. 782 

Susanne: Hvad siger i andre til svarene 783 
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Leder 2: I forhold til spørgeskemaerne da de blev spurgt sidste gang omkring døgn-ugeplan, der vidste de, 784 

altså det var et helt nyt ord for dem.  Jeg tror og håber også, at det er blevet meget mere in, at de skal sidde 785 

enten og lave den derude med dem , de skal læse den op for dem, langt de fleste af dem er demente osv. 786 

Jeg tror bare, at nu er det ord er kommet mere ind, at det er deres handleplan og døgn-ugeplan, og det 787 

kunne måske også være, når de spurgte, hvad er du, er du blevet medinddraget, har du fået læst noget op 788 

fra denne her plan, som er lavet sammen med dig. Så tror jeg bare, at der flere i næste undersøgelse, der 789 

siger, det er klart min forventning at den er steget. 790 

Leder 1: Men også tilbage til ældrepolitikken, hvor man kan høre, at nu involverer de også pårørende, 791 

hvorfor skal min mor det her, og der kommer det også til udtryk, så når der kommer en undersøgelse i gen. 792 

Vi taler jo om det her - Ja man skal bruge sine ressourcer, der er ikke blevet talt nok om det.  793 

Leder 3: Så tror jeg også generelt, at hjælperne er blevet meget bedre til denne her, altså  støtte borgeren i 794 

at blive mere selvhjulpen. Jeg oplevede i hvert fald sidste år, at der var flere, sådan lidt i smug, stadigvæk 795 

hjalp borgeren, fordi de ikke helt havde forstået hvad det var. Men jeg synes da helt klar, nu vil jeg ikke 796 

lægge hovedet på blokken – alle i dag ved hvad UR forløb er, og hvor vigtigt er det at borgeren…. 797 

Susanne: Men er det kun UR-forløb? 798 

Leder 3: Nej nej, men nu var det lige. Nej, men igen det her selvhjulpenhed, træning - du skal i gang, gå lige 799 

rundt om bordet mens jeg er her. Hjælp lige med at tørre af, mens jeg vasker op. De der små ting som Gitte 800 

også sagde, som de er begyndt at gøre i dagligdagen, ikke kun UR forløb, man kan sige  mikro-UR forløb, 801 

hvor de hele tiden inddrager dem på en helt anden måde end de har gjort før. 802 

Susanne: Du siger, at du opdagede på et tidspunkt en medarbejder, som i smug gik og gjorde det hele for 803 

dem, hvad gjorde du der? 804 

Leder 3: Jeg snakkede med medarbejderen, det var faktisk kollegerne selv der kommenterede, at denne her 805 

hjælper blev ved  med at gå og gøre noget andet end aftalt. Så tog jeg selvfølgelig en snak med hende og 806 

spurgte, hvad er det der gør, at du ikke overholder de her aftaler vi har lavet i det her borgerhjem. Jamen 807 

hun synes at det var synd for borgeren. Okay, hvordan tænker du så at borgeren skal få det bedre. Så havde 808 

vi en snak om det og det endte selvfølgelig ud med, at det her det er altså en skal-opgave, så det bliver du 809 

nødt til. Hun er også kommet med på vognen nu, men der er stadigvæk et par stykker der skal overbevises 810 

ind imellem om, at det er altså det her, der er den rigtige vej. 811 

Leder 1: Den gode snak de får omkring – vi havde også et dialogmøde, hvor en kunne godt høre, hvad det 812 

var hun sagde, altså vi har omfattende støtte hos en borger, som vi faktisk kan skære ned til let støtte, men 813 

nogle gange har han det lidt skidt, der er en kone, jamen så hjælper jeg…. Hunkunne godt høre ik, altså det 814 

er den der. Okay jeg hører det godt. Jeg skal nok tage mig sammen. Arbejde med det selv også. Sådan så 815 

man kan høre, når de engang laver denne her nye undersøgelse, det der kommer ud af munden på 816 

hjælperen, kommer også ud af munden på borgeren på den gode måde. Ikke noget med at jeg bliver 817 

tvunget, det er sgu fedt at få lov til at være med. 818 

Leder 4: Men det giver jo i virkeligheden også en fantastisk feed back til os selv i forhold til, om de har 819 

forstået opgaven. Om de har forstået hvorfor det er, at vi gør de her ting. Så på den måde giver det os en 820 
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feedback, i forhold til, det kan godt være at jeg synes at de har skide godt styr på, at de har forstået det, 821 

men der er alligevel nogle ting vi skal arbejde med her. 822 

Leder 1: Jeg synes det lægger lidt op ad det her projekt vi også kører ” Øget medarbejder kontinuitet”. Fordi 823 

det der med, at hvem er sød af hjælperne der kommer og hjælper mig . Er jeg ikke sød fordi jeg træner dig, 824 

Naahr men Britt er sødere fordi hun gør lige de her ting. Altså er der nogle ting…. 825 

Susanne: Hvordan får vi og I skabt en medarbejderskare – som ikke er søde på den forkerte i forhold til de 826 

mål vi arbejder efter, men som er søde i forhold til de mål vi arbejder efter. 827 

Leder 2: Det tror jeg at medarbejderne er meget bedre til end de var før….. 828 

Susanne: Hvordan kunne i arbejde med at de bliver endnu bedre? 829 

Gitte: Jeg synes det ligger lidt op ad det vi snakkede om i går også omkring kvaliteten i den hjælp vi skal 830 

udføre. Vi ser ikke så meget på, at det kun er dig og mig, men at den kvalitet der leveres derude hos 831 

borgeren er ens. For så er vi alle ens om opgaven, det kan godt være vi ser forskellige ud og hun kan bedre 832 

lide dig fordi hun har rottehaler og jeg ikke har, men det må vi bort fra. Borgeren skal opleve det godt og 833 

det tror jeg den der kvalitet i hjælpen som skal være mere ens. 834 

Leder 2: Italesætte det her, at det er ensartet og tage op på team. Det var det jeg ville sige før, at det er 835 

teamet, og det er der hvor jeg sagde, at der kom en medarbejder tilbage og sagde, når der kommer en 836 

anden, så siger hun altid at hun tager altid det hele og gør rent, den er meget klassisk. Og nu kommer jeg og 837 

ligesom siger, at der er noget du selv kan. Jamen så må man gå ind igen og sige, jamen hvad er det der gør, 838 

at vi ikke gør det ud fra det, der er aftalt igen. Igen fokus på det, og det, og det er skide godt, at de kommer 839 

tilbage igen synes jeg, ind til teamet og sige, hvad er det. Hvorfor er det hver gang, at du kommer så er hun 840 

så glad fordi du gør det hele, og når jeg så kommer er jeg en værre en. 841 

Leder 1 : Det er en interessant måde at arbejde på, altså fordi vi arbejder –altså det er lige meget, Britt er 842 

smaddersød, hun gør ikke sit arbejde, jeg må gøre det for hende, men det er lige meget, hun er SÅ sød, hun 843 

har tid til at drikke kaffe. Det er det de ser på og det er det man skal lidt bort fra, og det er det vi også 844 

prøver at belyse i vores lille projekt. 845 

Leder 4: Jeg tor jeg har sagt det så mange gange, men igen tænker jeg forretningsforståelsen, hvad er det vi 846 

er her for, hvorfor er det vigtigt at vi tænker virehabiliterende og alle de indsatser, som man nu skyder ud, 847 

som faktisk er til gavn for borgeren, måske ikke have så meget fokus på dem – men det skal vi jo – men i 848 

virkeligheden have fokus på det overordnede. Det har jeg sagt så mange gange, forretningsforståelse hele 849 

tiden. 850 

Leder 1: Vi taler meget om kompetencer i øjeblikket. Vi kigger meget, som Lone sagde, det her med 851 

kompetencer, har de de fornødne kompetencer, failer vi med alle UR forløbene, hvis vi sætter de forkerte 852 

kompetencer ind. Der bliver man nødt til at lægge en plan for det, det duer ikke, hvis der er nogle der ikke 853 

kan det. 854 

Leder 4: Det hænger jo i tråd med forretningsforståelsen, fordi du kan jo godt være en  god træner og en 855 

god motivator, men hvis ikke du har forstået, hvorfor du skal lave de her UR forløb, så får du jo ikke i 856 

motiveret optimalt. Jeg synes, det hænger meget sammen. 857 
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Susanne: Vi skal til at slutte af. Er der noget i synes, at vi ikke har fået talt om eller noget i ikke har fået sagt, 858 

som i gerne vil sige, så er ordet hermed frit? 859 

Leder 1: Jeg synes, at vi har været inde om mange ting. Jeg synes specifikt det er den der vores rolle der har 860 

ændret sig til, altså som jeg siger, ikke at være mor til at blive far. Få noget mere tid til ledelse 861 

Susanne: Men du holder dog i familie metaforer 862 

Leder 1: Ja ja sådan er det. Men den har jeg tænkt meget over, den har ændret sig meget. Og hvad det er vi 863 

skal ku ku og ved vi hvad vi skal ku ku. 864 

Susanne: nu er tiden gået og jeg vil gerne sige tak for Jeres hjælp I har været meget engagerede og jeg har 865 

fået masser af gode input og kommentarer 866 
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