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Ideer til nye veje

Hvem kan bidrage til at gennemføre ideerne, og hvad skal 

de gøre? 

 Vi kan alle blive bedre til at tale området op. 

 Folketinget kan sætte minimumsnormering for antal 

medarbejdere pr. leder.

 Man kan lokalt sikre, at alle enheder har de fornødne 

faglige kompetencer.

Vores vigtigste udfordring er:

Velfungerende enheder giver plads til sparring, inputs fra 

pårørende og tvivl blandt ansatte. Men der er ofte få ledere 

tilstede i det daglige til at skabe og facilitere den plads. Dels 

pga. ressourcer, dels kultur (faglig usikkerhed).

Vores forslag til konkrete, nye ideer, der bidrager til at løse 

udfordringen, er: 

 Reducere ledelsesspændet:

 Uddelegere den faglige ledelse.

 Skabe ledelsesteams og forholde sig aktivt til, om de 

har ledelseskraft nok. 

 Lederfællesskaber og mod:

 Den enkelte leder skal være en del af et 

lederfællesskab.

 Den enkelte leder skal turde gå aktivt ind i de svære 

situationer, sikre samspillet med beboeren og de 

pårørende samt være nysgerrig på, hvad der skal 

gøres anderledes.

Gruppe: 6

Tema: Faglig ledelse i en lærende kultur 



Udfordringsbilledet

Hvilke udfordringer er der inden for temaet? 
(Fx udfordringer på borger-, medarbejder-, leder-, samfundsniveau)

• Der mangler faglige miljøer. Det er svært at stå alene og skulle træffe beslutninger. Folk søger job på hospitalet, fordi de der finder 

• Der mangler kvalificeret arbejdskraft. Mange forlader faget pga. manglende faglig sparring.

• Ledelsesspændet er stort og lederne står for alene. Ingen tør høre problemerne. Vi har ikke et godt sted for kritik. Vi møder ikke pårørende på en god og konstruktiv måde. Hvis du 

har 70 medarbejdere 365 dage, hvordan skal du så vide, hvad der foregår? Hvordan bakker man medarbejderne op?

• Lederne bliver mere og mere presset. Man får at vide, at møder skal spares væk. Al rum til refleksion og møder fjernes. Giver mindre synlighed i dagligdagen.

• Hvis man hjælper på tværs af fagligheder. Tavlemøder. Kan være givet rigtig godt ud. Hjælperne har meget viden om beboerne, men ikke hvordan tingene hænger sammen.

• Jeg ville ønske, at man turde høre de pårørerende. 

• Vi modtager uendeligt mange bekymrede henvendelser. Nogle gange høres de først, når vi henvender os.

• I alle kommuner er der nogen, som er fantastiske og forfærdelige. De sidstnævnte er altid dem, der passer sig selv. Man kan ikke lykkes selv. Hvis lederen ikke er tæt nok på 

medarbejderen, så er der observationer fra pårørende mv. som ikke kommer ind i organisationen. Og heller ikke på tværs. Hvis kæderne ikke virker, så kommer gode inputs ikke ind.

• Lederen mangler rigtig tit, når der står pårørende. Der er ikke nogen til at tage imod os eller sige farvel til os som pårørende. 

• Politiske beslutninger misser, hvordan ting skal implementeres. Skal det følges op med kompetenceudvikling? Så bliver det på 98 forskellige måder. Det er en kæmpe udfordring. På 

pædagogområdet ser man det samme.

• Ældre lever længere og får mere komplekse sygdomme. Har vi de rigtige kompetencer? Burde der ikke være folk, som forholder sig til, hvilke kompetencer vi har på hvilke niveuaer?

• Yelva: Opsummere det Carsten siger: SÅ 

• Lone: Læring og tryghed, så personalet tør vise deres faglighed. Man skal forstå sine opgaver. 

Gruppe: 6, Tema: Faglig ledelse i en 

lærende kultur



Udfordringsbilledet

Hvad er den vigtigste udfordring – og hvorfor? 
(Bliv enige om, hvilke(n) udfordring(er), I vil arbejde videre med)

• Det er mere kompliceret end flere varme hænder og færre kolde hænder.

• Der mangler faglige miljøer. Både for ledere og medarbejdere. Det er svært at stå alene og skulle træffe 

beslutninger, som bliver mere og mere komplekse.

• Folk bliver derfor usikre på deres opgaver. Derfor hjælper mere kritisk tilssyn ikke. Det øger kun 

usikkerheden og tendensen til at holde kritik, udfordringer og tvivl for sig selv.

• Der mangler vidensdeling, faglig sparring og tid til at være leder. Men det er der ikke tid til. Der er for få 

ledere og møder sparret væk.
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lærende kultur



Udfordringsbilledet

3) Hvad er det for en type udfordring– og hvad betyder det for eventuelle ideer til nye veje? 
(Handler det fx om koordinering, kultur, uddannelse, rammer, lovgivning, manglende tiltag osv.?)

• Bery: Det handler helt klart om, at der ikke er ressourcer nok. Lederne skal væk fra kontorarbejdet og ud til borgerne. Førhen havde man 

kontorpersonale til den slags.

• Randi: Jeg er usikker på, om det er et rent ressourcespørgsmål. Det handler også om en kultur og kompetencer. Nogle steder lykkes man 

med ressourcerne, og andre steder lykkes man ad helveds til.

• Lone: Vi kommer forskellige steder hvor kulturer gør en forskel

• Carsten: Vi kan se, at når det handler om strukturer, kompetencer osv., men kompetencerne kommer ikke i spil de steder, hvor 

samarbejdet ikke er på plads. Dem, der har høj kvalitet i det tværfaglige samarbejde.

• Ingrid: Det er svært at rekruttere faglært personale for lederne. Der, hvor lederne tør uddelegere ansvar, så fungerer det bedst. 

Gruppe: 6, Tema: Faglig ledelse i en 

lærende kultur



Udfordringsbilledet

Vores vigtigste udfordring er (og hvorfor):

Vores vigtigste udfordring er manglende faglige miljøer. Verden er ikke så sort hvid som varme og kolde hænder. For det er 

svært at stå alene med beslutninger og opgaver, som bliver mere og mere komplekse. Både for medarbejdere og for ledere. 

Nogle steder er der ikke tid til faglig sparring og videndeling på tværs og mellem ledere-medarbejdere og ledere-ledere. De 

steder bliver folk fagligt usikre på deres opgaver. Det er ødelæggende, for det er den faglige sikkerhed, der gør, at man tør

åbne sig for pårørendes bekymringer og læringer fra tilsyn. 

Derfor hjælper det heller ikke med mere kritisk tilsyn. Det øger kun tendensen til at lukke sig inde.

Der mangler plads til vidensdeling, faglig sparring og tid til at være leder. Det er både et ressourcespørgsmål og et 

kulturspørgsmål. Der er for få ledere tilstede i det daglige. 

Gruppe: 6, Tema: Faglig ledelse i en 
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Forslag til nye veje

Hvilke konkrete, nye forslag skal der til for at bidrage til at løse udfordringen? 

 I juni 2019 forsøgte lederen, der hvor min mand er, at lave månedlige samtaler for at starte samarbejdet op. 

Der oplevede jeg at blive hørt for første gang. At vi får en fast inddragelse. Lederen følger ikke op på det. Jeg 

bliver kastet tilbage og tilbage. Når jeg hele tiden oplever, at et liggesår. Både faste møder og gode måder at 

få implementeret inputs på. Ansvaret for relationen og samarbejdet bliver lagt på beboerne. 

 Det lykkes der, hvor man inddrager de pårørende og borgerne fra starten. Man kan tage drøftelserne fra 

start og hen ad vejen. Hvad er behovene og hvad kan man trække på? Det har noget at gøre med, at man tør 

bruge hinanden aktivt.

 Hvis noget af det er kulturett. Så kunne man have en idé om, at alle kommuner beder hjemmeplejen forholde 

sig til, hvordan de gerne vil have faglig sparring og supervision i deres del af butikken.

 Ledere bliver bedømt på det de gør og ikke det, de siger. 
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Forslag til nye veje

 Når en leder har 70 medarbejder så også skal samtale med X antal pårørende. Det er ikke den bedste vej. 

Men hvad er det vi kan se, at de succesfulde ledere gør? Det er dem, der har stærke fællesskaber og kan dele 

med hinanden, når tingene bliver svære. At de bruger hinanden til at oversætte strategiske mål. At en leder 

kommer et andet sted hen og fortæller hvad det her går ud på. Ledere kan blive i tvivl om, 

 Lederne skal også være tæt på. Når vi spøger, hvad der stopper medarbejderne, hvad der stopper dem i det 

gode arbejde, så er det helt banale ting. SÅ lederne skal stå helt tæt på, så de kan se de banale ting. 

 Pas på med dokumentation, projekter og indsatser. Én af de førerende forskere på tillid, Tingaards motto: 

Kontorl er godt, tillid er billigere. Der hvor man har høj tillid og gensidig respekt, der har man ikkebrug for 

administration og kontrol. 

 Han siger også, at hvis ikke man kan se meningen med dokumentationen, så opfattes det som kontrol.
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Forslag til nye veje

 Ingrid bakker op om alt, hvad Carsten har sagt. Har skrevet ned:

 Fokus på stærk faglig ledelse. Lave noget systematik. Delegere det ud og få gode fagpersoner til at være 

med. Fire R-modellen. Der skal kigges på det hele, hver

 Faglig supervision og fagligt fællesskab til lederen.

 Hjælpefunktioner. Mere fokus på at belønne ledere, som overholder budgettetr og ikke fglig kvalitet.

 Bery: Jeg var bisidder for en dam,e hvor jeg havde set, at hun blev behandlet rigtig dårligt. Hun fik lov at 

dække bord, lægge tøj sammen osv. Lederne skal mere ud på gulvet.

 Yelva: Det her skal løses lokalt ved at man forpligtiger sig. Vi har lige lukket et budhet, hvor der stod flere 

ledere. Man kan også prioritere at have en sygeplejerske med rundt og løse 
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Forslag til nye veje

Hvilke konkrete, nye forslag skal der til for at bidrage til at løse udfordringen? 

 Ledere skal være tæt på problemerne og skabe faglige fællesskaber, hvor man deler med hinanden, når 

tingene bliver svære. Det kræver tillid og respekt. Hvordan gør man det? 

 Man skal turde prioritere ledere og faglig sparring lokalt. Både personaleledelse, men også faglige ledelse –

fx sygeplejersker, der går med rundt og vejleder.

 Lederen skal sikre inddragelse af de pårørende og borgerne, når de kommer ind. Dét ansvar må ikke ligge 

hos borgeren. Behovene skal afdækkes, så leder kan matche med de rigtige kompetencer i huset.

 Kommuner skal bede hjemmeplejerne forholde sig aktivt til, hvordan de arbejder med faglig sparring og 

faglig supervision. Ikke som kontrol, men som plads til refleksion og forskellighed.

 Den enkelte leder skal systematisk uddelegere opgaver til dygtige fagpersoner.

 Ledere skal have et levende netværk at dele tvivl og udfordringer med. Ledere skal besøge hinandens 

institutioner og give inspiration til, hvordan man kan håndtere projekter, indsatser, tvivlsspørgsmål osv.
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Ideer til nye veje

Hvilke konkrete, nye forslag skal der til for at bidrage til at løse udfordringen? 

Ledere skal være tæt på problemerne og skabe faglige fællesskaber, hvor man deler med hinanden, når 

tingene bliver svære. Det kræver tillid og respekt. Hvordan gør man det? 
 Man skal prioritere ledere og faglig sparring lokalt. Både personaleledelse (dialog mellem ledere) og faglig ledelse (fx tid 

til at sygeplejersker går med rundt og vejleder).

 Lederen skal sikre inddragelse af de pårørende og borgerne fra start. Afdække behov og bekymringer, så leder kan 

matche med de rigtige faglige kompetencer i enheden.

 Kommuner skal bede alle lederne forholde sig aktivt til, hvordan de arbejder med faglig sparring og faglig supervision. 

Ikke for at lave ekstra kontrol, men for at gennemtvinge plads til refleksion og forskellighed.

 Den enkelte leder skal systematisk uddelegere opgaver til dygtige fagpersoner, fx ansætte sygeplejersker til at vejlede 

andre medarbejdere.

 Der skal være en grænse for, hvor mange medarbejdere den enkelte leder skal være leder for. Ledelseskommissionen 

anbefaler 20, mens forskning taler om 25-35 som maks.

 Ledere skal have et levende netværk at dele tvivl og udfordringer med. Ledere skal besøge hinandens enheder og give 

inspiration til, hvordan man kan håndtere projekter, indsatser, tvivlsspørgsmål osv.

 Lærende tilsyn. Læringsperspektivet ved tilsyn skal styrkes.
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Ideer til nye veje

Udvælg de bedste konkrete, nye ideer, der bidrager til at løse udfordringen 

 Reducere ledelsesspændet:

 Uddelegere den faglige ledelse til andre fagpersoner – fx kan sygeplejersker støtte, vejlede og 

kompetenceudvikle SSH’er og SSA’er.

 Begrænse antallet af medarbejdere, som den enkelte er personaleleder for, så lederen kan være 

tilstrækkeligt tæt på.

 Skabe ledelsesteams og forholde sig aktivt til, om de har ledelseskraft nok. Alle enheder skal have de 

rette faglige kompetencer.

 Lederen skal forholde sig aktivt til, hvordan lederen inddrager forskellige inputs fra pårørende, faglig 

viden og andre ledere.

 Den enkelte leder skal være en del af et lederfællesskab.

 Den enkelte leder skal turde gå aktivt ind i de svære situationer, sikre samspillet med beboeren og de 

pårørende samt være nysgerrig på, hvad der skal gøres anderledes.
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Ideer til nye veje

Hvem kan bidrage til at gennemføre ideerne? (Medarbejdere, ledere, myndigheder, kommunen, regionen, 

Folketinget, borgeren selv) Og hvad skal de bidrage med? (ressourcer, ledelseskraft, ændrede regler etc.)

 Man kan centralt (Folketinget) lægge en fast grænse for antallet af medarbejdere pr. leder.

 Man kan lokalt give alle ledere mulighed for at være en del af et leder-fællesskab på tværs (mindre 

teams).

 Man kan lokalt indrette sig sådan, at alle enheder har de rette kompetencer i ledelsesteamet (fx 

sygeplejersker).

 Vi kan alle dele best practice og være med til at tale det her fagområde op. 
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Forslag til nye veje

Hvilke barrierer kan der være for at komme i mål? (vaner, kultur, tid, ressourcer, medarbejdere, kompetencer 

etc.) 

 Økonomi og rekrutteringsudfordringer.

 Fokus på økomoni overskygger fokus på konsekvens og alvor i arbejdet med ledelseskompetencer, arbejde 

med miljø osv.

 Den måde, man taler om området. Hvis en læge laver en dårlig behandling, så er det lægen, der er galt 

med. Sådan er det ikke i ældreplejen.

 Nye tiltag der hele tiden skal implementeres. Og satsppuljer der pludselig løber ud.
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