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forord

Det kommunale ældreområde er disse år præget af stor udvikling. Kommunerne oplever både 
en betydelig vækst i kendte opgaver og mange nye opgaver som følge af sygehusenes udvikling, 
ligesom nye innovative metoder fx hverdagsrehabilitering præger området.
 
De mange nye opgaver udfordrer naturligvis medarbejdernes faglige kompetencer og der 
efterspørges derfor i stigende grad nye kompetencer på det store kommunale ældreområde. 
Samtidig opstår der et stort og ofte uigennemskueligt udbud af forskellige former for kurser og 
efteruddannelse.

Ældreområdet er karakteriseret ved nogle store og meget komplekse organisatoriske enheder. 
Der arbejder i alt ca. 100.000 medarbejdere på området, hvoraf ca. 80.000 er social- og sund-
hedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.
 
Når de mange nye og mere komplekse opgaver skal matches af nye faglige kompetencer hos 
så store medarbejdergrupper, er det helt afgørende, at der løbende arbejdes med at udvikle 
strategier, der sikrer fokus på mål og indhold for kompetenceudviklingen.

KL og FOA vil gerne bidrage med inspiration til kommunernes arbejde med strategier på kompe-
tenceudviklingsområdet. Derfor har vi i samarbejde med konsulentfirmaet Bindslev gennemført 
en 30 timers-camp under overskriften ”KOMpetencer VIDEREudvikling – camp 2010 – strategi der 
løfter opgaver og mennesker” for udviklingsmidler fra overenskomstforhandlingerne.

Rammerne og indholdet på campen kan du læse mere om i bilag 1.

På ”campen” deltog ledere og nøglepersoner fra både kommuner, ministerier, uddannelses-
institutioner, forskere og private leverandører af uddannelser. I bilag 2 kan du se en samlet over-
sigt over dem, der deltog i campen.

Vi vil benytte lejligheden til at sige de mange deltagere mange tak for deres meget store enga-
gement og de mange gode input.

Vi håber, at du som læser, vil blive inspireret og forsat bidrage til det løbende og vigtige arbejde 
med kompetenceudvikling til gavn for borgere, ledere og medarbejdere.

Derfor læs – tag stilling – diskuter – analyser og skab sammen handlinger, der løfter opgaver og 
mennesker.

Med venlig hilsen

karen Stæhr anny Winther
Sektorformand i FOA Formand for KL sociale udvalg



KOMpetenceVIDEREudvikling 3

indHoldSfortegnelSe

Præsentation af materialet  .......................................................................................................................................................4

Hvorfor ekstra fokus på kompetenceudvikling? ..........................................................................................................5 

Kompetenceudvikling er et forløb  ......................................................................................................................................7

Forud for campen 
”KOMpetencer VIDEREudvikling – strategi der løfter opgaver og mennesker” ...................................8

Præsentation af de fem modeller  ........................................................................................................................................9

Det kommunale strategiske niveau  ....................................................................................................................................9
– FUTURA – en model, der sætter kompetenceudvikling i et strategisk perspektiv .......................... 10
–  Læring er vejen til alt godt – men hvem viser vejen? ..................................................................................... 14
–  Bedre udnyttelse af færre ressourcer – den positive spiral  ........................................................................ 17

Kompetenceudvikling på arbejdspladsniveau ........................................................................................................... 21
–  Når behov taler sammen – hvordan skabes det perfekte match 
  mellem behov og kompetencer/medarbejdere? .............................................................................................. 21
–  Læring til deling – anbefalinger og tjeklister ....................................................................................................... 24

Opsamling af de vigtigste budskaber fra campen  ................................................................................................ 29

Bilag 1
Om campmetoden  ..................................................................................................................................................................... 30

Campopbygning  .......................................................................................................................................................................... 30

Bilag 2
Deltagerliste  .................................................................................................................................................................................... 31



KOMpetenceVIDEREudvikling 4

præSentation af materialet

Du sidder nu med KL og FOAs indspil til, hvordan ledere og medarbejdere på ældreområdet 
kan arbejde målrettet med kompetenceudvikling i kommunerne. 

Indspillet består dels af en indledende beskrivelse af de udfordringer kommunerne står overfor 
når nye og mere komplekse opgaver på ældreområdet skal mødes af medarbejdere med de 
rette faglige kompetencer.

Dernæst får du en præsentation af 5 forskellige modeller for, hvordan der i praksis kan arbejdes 
med strategier for kompetenceudvikling. De fem modeller er resultaterne af det arbejde, der 
foregik på campen og repræsenterer, hver sin vinkel af det strategiske arbejde.

Tre modeller har fokus på de overordnede strategiske udfordringer og opgaver.

To modeller har fokus på den helt lokale indsats i de enkelte plejegrupper.

Tanken bag materialet er, at det kan bruges både til at udvikle kommunens overordnede 
kompetencestrategi og til at sikre implementering og forankring af den kompetenceudvikling, 
der foregår i kommunerne i dag. De fem forskellige modeller kan både anvendes hver for sig 
og sammen.

FUTURA

– Systematisk at arbejde med både politisk og organisatorisk forandring

– Metode der sikrer sammenhæng til kommunens øvrige strategier og mål
– Metoden baserer sig på grundig analyse og efterfølgende fastsættelse  
 af mål og handlinger

– Fokus på effektiv implementering og opfølgning

LÆRINg ER VEjEN 
TIL ALT gODT

NåR BEhOV 
TALER SAMMEN

– Ny viden skal implementeres, fastholdes og udvikles

– Metode til behovsafdækning

LÆRINg TIL DELINg

BEDRE UDNyTTELSE 
AF FÆRRE 

RESSOURcER
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Hvorfor ekStra fokuS på kompetenceudvikling?

Kommunerne oplever i stigende grad, at de nuværende faglige kompetencer på ældreområdet 
udfordres. En betydelig vækst i nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver kræver 
nye og mere sammensatte kompetencer.

Der er flere forskellige årsager til, at kommunerne oplever en vækst i mere komplekse opgaver 
og derfor har opgaverne også forskellig karakter og fordrer forskellige kompetencer.

For det første, er der den demografiske udfordring, som medfører, at andelen af ældre stiger 
markant de kommende år samtidig med, at andelen af erhvervsaktive falder.

Den demografiske udvikling sammenholdt med de kendte økonomiske rammer medfører helt 
naturligt et øget fokus på mulighederne for at udvikle og effektivisere nye arbejdsgange og nye 
arbejdsmetoder.

Det arbejde er kommunerne allerede godt i gang med, hvilket ses gennem de mange projekter, 
der omhandler velfærdsteknologier og projekter, som ”længst muligt i eget liv” i Fredericia, 
hvor en ny arbejdsmetode, hverdagsrehabilitering, skal bidrage til, at borgerne i højere grad 
bliver selvhjulpne.

Med afsæt i disse to konkrete eksempler er der allerede afdækket en række behov for udvikling 
af nye kompetencer. Der er brug for faglige kompetencer, der bidrager til effektiv udnyttelse og 
udvikling af nye velfærdsteknologier og faglige kompetencer, der retter sig mod træning, egen-
omsorg, forebyggelse og sundhedsfremme og rehabilitering.

For det andet, får kommunerne en række nye opgaver som konsekvens af den aktuelle udvik-
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ling på sygehusene. Der sker bl.a en massiv omlægning fra stationær til ambulant behandling, 
det får den konsekvens ude i kommunerne, at de borgere som tidligere modtog pleje og be-
handling under indlæggelse på sygehuset nu får medicinsk behandling i eget hjem via egen 
læge og ambulatorium. Dette betyder, at de mange komplekse plejeopgaver i behandlingsfor-
løbet er blevet nye kommunale opgaver. De nye opgaver kræver, at de kommunale medarbej-
dere får flere faglige kompetencer til at håndtere de mere fagligt komplekse plejeopgaver.

For det tredje, får kommunerne nye opgaver som konsekvens af nye behandlingsmuligheder. 
Den medicinskteknologiske udvikling sker med lynets hast og teknologien åbner helt nye veje i 
behandlingssystemet. Konkrete eksempler på dette er, at det nu er muligt at foretage dialyse i 
eget hjem, at overvåge hjerte- og cOL patienter og at diagnosticere og ordinere behandling 
gennem videoteknik. Alt sammen udviklingsinitiativer som øger behovet for nye faglige kompe-
tencer på ældreområdet. Ud over de kliniske faglige kompetencer er der også behov for flere 
kompetencer til at udføre skriftlig dokumentation af behandlings- og plejeforløb, at formidle og 
kommunikere mundtligt til både borgere, pårørende og samarbejdspartnere internt og eksternt 
i kommunen.

Med afsæt i de få eksempler ovenfor er det tydeligt, at efterspørgslen på faglige kompetencer 
er stor og kompleks. hertil kommer, at der er et sandt ”hav” af forskellige muligheder for at 
erhverve de eftertragtede kompetencer. De mange og ofte meget forskellige tilbud om kursus 
og efteruddannelse kan være meget svære at navigere rundt i særligt, hvis man også gerne vil 
forholde sig til det faglige indhold i tilbuddet.

Opgaven kompliceres yderligere af, at ældreområdet (heldigvis) består af 100.000 medarbejdere 
med forskellige grunduddannelser og forskellige erfaringer og dermed ikke identiske behov for 
uddannelse.

Endelig ligger der ganske store udfordringer i at vælge og anvende de rigtige metoder til kompe-
tenceudvikling. Skabes den bedste læring gennem ”skolebænkslæring”, sidemandsoplæring, 
undervisning på jobbet, mentorordninger eller jobrotation – mulighederne er mange, men hvad 
virker bedst og hvornår?
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kompetenceudvikling er et forløB

Det er væsentligt at fastslå, at kompetenceudvikling ikke er én enkelt indsats, der alene består 
i at gennemføre/formidle undervisning og ny viden.

Kompetenceudvikling sker i forløb, der kan skitseres som før – under – efter.

Før der sker kompetenceudvikling, skal der fx konstateres et behov for nye kompetencer. Der skal 
foretages en analyse af kompetencebehovet både organisatorisk og på individniveau ligesom det 
skal vurderes, hvordan de nye kompetencer skal prioriteres i forhold til opgaver og ressourcer. 
Når de formelle rammer er på plads, skal der fokuseres på den eller de medarbejdere, der skal 
erhverve nye kompetencer. Der skal sikres god motivation og vilje til at få nye kompetencer, og 
der skal afklares forventninger både til de nye kompetencer, og til hvordan de skal anvendes. Ved 
at sætte konkrete mål for hvad kompetenceudviklingsforløbet skal bidrage med før det sættes 
i gang, kan det efterfølgende måles om aktiviteten har haft den ønskede effekt. 

Under-fasen er den periode, hvor selve kompetenceudviklingen foregår. her handler det om 
fokus på det rigtige faglige indhold, kvaliteten af undervisningen/læringen og metoden. Er der 
tale om længere forløb skal der også være fokus på, at medarbejderen har brug for både at 
blive set og hørt af leder og kollegaer.

Efter at den nye viden er indhentet, skal der ske implementering, videreformidling og udvikling 
af den nye viden. Det er helt afgørende, at der er klare aftaler om, hvordan medarbejderen skal 
bruge den nye viden, og hvordan man sikrer, at denne viden bliver delt mellem kollegaer. 

Finn van hauen har i sin bog ”læring med bundlinjeeffekt” konkluderet, at ”Når kompetence-
udviklingsforløb og efteruddannelse ikke har virket efter hensigten, skyldes det som regel ikke 
selve kurset, men derimod indsatsen før og efter kurset. Når et kursus ikke har den ønskede 
effekt, peger 40% i en undersøgelse blandt HR-folk på, at det skyldes indsatsen før kurset, 
20% peger på selve kurset, mens 40% peger på indsatsen efter kurset”. 
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forud for campen ”kompetencer videreudvikling
– strategi der løfter opgaver og mennesker”

campen tog udgangspunkt i en række forskellige udfordringer og dilemmaer i forhold til kom-
petenceudviklingsforløb.

udfordringer
Udviklingen af en strategi for et kompetenceudviklingsforløb indeholder en række udfordringer:
		At afdække det reelle behov for hvilke kompetencer, der skal til i forhold til de opgaver og  

udfordringer, den enkelte kommune står overfor
		At kunne prioritere hvilken kompetenceudvikling, der skal sættes i værk holdt op imod 
 kommunens mål og opgaver
		At sikre opfølgning, den rigtige effektmåling og videndeling efter efteruddannelsesforløbet 

holdt op imod f. eks opgaveglidning
		At sikre hverdagslæring mellem dem der har lært, og dem der skal lære
		At sikre anvendelse af den læring medarbejderne opnår på efteruddannelsesforløbet 
		At den enkelte medarbejder kommunikerer ny viden til kollegaer 
		At integrere og udnytte viden i kommunen eller på arbejdspladsen, når ledere eller medar-

bejdere kommer tilbage fra efteruddannelse
		At medarbejderne forventer lønstigninger efter et kompetenceudviklingsforløb, inden deres 

nye kompetencer er implementeret i deres daglige arbejde 
		At sikre en god start med nye opgaver

dilemmaer
Udviklingen af en strategi for et kompetenceudviklingsforløb indeholder en række dilemmaer.
		På den ene side bruges et kompetenceudviklingsforløb til at imødekommende den enkelte 

medarbejders individuelle kompetenceinteresser/-behov, og på den anden side skal et kom-
petenceudviklingsforløb kvalificere medarbejderne til at løfte de nye opgaver/borgerbehov, 
de står overfor hver dag, arbejdspladsernes behov og kommunens behov

		På den ene side udbydes der mange rigtig gode efteruddannelsestilbud i forvejen og på 
den anden side skal man sikre, at der er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel/

 behov både lokalt og nationalt 
		På den ene side kan efteruddannelsestilbud kompetenceudvikle medarbejderne, og på den 

anden side vil der være tilfælde, hvor kompetencerne allerede findes på arbejdspladsen, 
men ikke videregives internt  
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præSentation af de fem modeller

grupperne udarbejdede som sagt fem konkrete forslag til metoder og værktøjer, der kan styrke 
det strategiske arbejde i kommunerne. De fem forslag bliver herunder præsenteret under grup-
pernes egne valgte overskrifter.
		Futuramodellen
		Læring er vejen til alt godt
		Bedre udnyttelse af færre ressourcer
		Når behov taler sammen 
		Læring til deling

De tre første metoder og værktøjer retter sig mod det overordnede kommunale strategiske 
niveau og de to sidste metoder og værktøjer retter sig mod det strategiske arbejde i den enkelte 
enhed / plejegruppe. hver model præsenteres under følgende overskrifter:
		Formål
		Præsentation
		Aktiviteter

det kommunale StrategiSke niveau

her præsenteres tre forskellige modeller/metoder til at styrke det overordnede strategiske arbejde 
med kompetenceudvikling. Meningsfuld kompetenceudvikling skabes ved at kende organisationens 
og omverdenens behov og forventninger, og ved at sikre kontinuerlige processer, der fastholder 
den nødvendige faglige og personlige udvikling blandt de mange medarbejdere på ældreområdet.

De tre nedenstående eksempler er karakteriseret ved, at der sættes tydelig fokus på nødvendig-
heden af et grundigt forarbejde, herunder analyse af behov - ikke bare på den korte bane, men 
også på den lange bane. Det tager meget lang tid at implementere nye generalistkompetencer i de 
meget store organisationer på ældreområdet. De tre eksempler er også karakteriseret ved at sætte 
fokus på, at målrettet kompetenceudvikling kræver tydelig politisk og organisatorisk forankring.

Den første model ”futura” giver et bud på, hvordan der kan arbejdes med kommunens 
mål for området sat ind i et strategisk perspektiv, samtidig med at der foretages en analyse af 
området. Der skal på den baggrund opstilles mål, og modellen giver anvisninger på konkrete 
handlinger og veje.

Den anden model ”læring er vejen til alt godt” – er overskriften på, hvordan der systematisk 
kan arbejdes med den politiske og organisatoriske forankring. Der præsenteres en gennem-
tænkt konference, der kan være startskuddet til et efterfølgende kontinuerligt arbejde med 
strategiske og systematisk kompetenceudvikling bygget op omkring en projektorganisering. 
Modellen kan anvendes i kommunens årlige budgethjul.

Den tredje model ”Bedre udnyttelse af færre ressourcer – den positive spiral” sætter fokus 
på, hvordan man arbejder målrettet med implementering og opfølgning for at sikre, at investe-
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ring i kompetenceudvikling bidrager til bedre kvalitet og højere effektivitet. Når medarbejdere 
har deltaget i kompetenceudvikling, skal det sikres, at den viden bliver udviklet og fastholdt i 
organisationen. ”Den positive spiral” med en planmodel sikrer dette.

futura – en model, der sætter kompetenceudvikling  
i et strategisk perspektiv

formålet med modellen
At øge velfærd og produktivitet gennem fremtidssikret kompetenceudvikling
Samfundets øgede kompleksitet og de dermed meget foranderlige krav til arbejdspladser gør, 
at der er brug for en model, som kan hjælpe med at planlægge effektive og fremtidssikrede 
kompetenceforløb.

Modellen giver overskuelighed omkring kompetenceudvikling i kommunerne.
		Det synliggøres – hvad er samfundets behov på området om 10 år?
		hvad er samfundets / organisationens behov om 5 år?
		hvad er organisationens, brugernes og det politiske niveaus behov om 2 år?
	hvordan kan man rent kompetencemæssigt forberede sig på disse behov?

caSe

eksempler på væsentlige kommunale udfordringer 
på ældreområdet i en kommune i fremtiden.

—
Bjergkøbing anno 2020

		Vi har sagt velkommen til “68-generationen” som nu udgør en stor andel af borgere, 
 der modtager hjemmepleje
 	
		Vi har gennem de seneste 10 år haft en vækst på 7% i andelen af borgere som er +75 år
  I samme periode er den samlede arbejdsstyrke blevet 3% mindre 	3% af vores social- og
 sundhedsmedarbejdere er gået på pension
		
	Antallet af ældre borgere med kroniske sygdomme er steget og stiger fortsat
 	
		Vores ældre borgere bliver endnu ældre – vi har et stort antal 100 årige
 	
	Vores arbejdsopgaver er blevet mere komplekse 
 – flere opgaver er flyttet fra sygehusene til kommunerne
 	
	Der er mange nye teknologiske pleje- og bahandlingsmetoder
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præsentation af modellen

Modellen stimulerer til involvering, benhård prioritering og kobling til det politiske niveau.

FUTURA består af 4 delelementer, som ledelsesniveauet skal forholde sig til. 

Områderne er:
 En analyse – der består af 3 analyseområder. Analysens resultat kobles 
 til den politiske målsætning og organisationens ledelsesfilosofi 
 Afgræsning af kompetenceudviklingsindsatsen
 Refleksion over pædagogiske metoder
 Sikring af medejerskab i organisationen

aktiviteter

analysen
Omverdensanalyse 
Der skal udarbejdes et datagrundlag baseret på fakta, som fx nøgletal og indgåede aftaler om 
opgavevaretagelse. Datagrundlaget skal sikre, at der forefindes et ordentligt beslutningsgrund-
lag med henblik på målrettet kompetenceudvikling, der spiller sammen med samfundets og 
arbejdsmarkedets behov.

I analysen bør indgå demografital, sundhedsprofiler, økonomianalyser med afsæt i opfølgning 
og effektvurdering af indsatser, sundhedsaftaler, relevante visioner og mål fra det øvrige strate-
giske udviklingsarbejde i organisationen skal indarbejdes i analysen.
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Både politikere, ledelse og MED-udvalg skal involveres i udarbejdelsen.

Analysen skal udarbejdes årligt og indgå i det kommunale ”budgethjul” og det samlede strate-
giske arbejde i kommunen.

Interessentanalyse
hvert andet år udarbejdes en systematisk dialog med interessenter med efterfølgende data 
indsamling. Denne dialog skal sikre fokus på interessernes behov og forventninger til fremtidig 
velfærd og produktivitet. Dialogen skal afdække interessenternes ønsker og behov for at bid-
rage til beslutningsgrundlaget om den fremtidige kompetenceudvikling.

Involvering af relevante interessenter sikrer gode rammer for implementering, det er afgørende, 
at alle interessenter og aktører oplever kompetenceudvikling som meningsfuld og relevant.

Dialogen kan gennemføres ved mødeaktivitet – evt. som cafémøder eller workshops. Mulige 
interessenter kan være: MED-udvalg, politikere, ældreråd, bruger-pårørende råd, faglige organi-
sationer, Regionen, praktiserende læger, apotekere og uddannelsesinstitutioner.

Intern behovsanalyse
Med afsæt i analyser af udviklingen i borgernes behov og de deraf afledte indsatser udpeges 
behovet for nye faglige kompetencer på ældreområdet. herefter afdækkes de eksisterende 
kompetencer i organisationen. Det kan ske gennem udarbejdelse af kompetenceprofiler og 
kortlægningsundersøgelser af medarbejdernes ønsker og behov for nye faglige kompetencer.

afgrænsning af kompetenceudviklingsindsatser
Når behovene for kompetenceudvikling er kortlagte er det væsentligt, at der reflekteres over, 
hvordan den påtænkte indsats passer sammen med de politiske målsætninger og organisatio-
nens egen ledelsesfilosofi.

Det er afgørende for en succesfuld kompetenceudvikling, at der er sammenhæng og en rød 
tråd mellem de forskellige beslutninger i organisationen. Det skal være tydeligt, hvordan et 
kommende kompetenceudviklingsforløb bidrager til både politiske og faglige korte- og lang
sigtede mål. gennem sammenhæng skabes der de bedste forudsætninger for ejerskab og 
meningsfuldhed.

Ledelsen og MED-udvalget skal ved alle større kompetenceudviklingstiltag sammen vurdere, 
hvordan det besluttede tiltag spiller sammen med andre mål og strategier og sørge for, at det 
bliver kommunikeret bredt i organisationen.

refleksion over pædagogiske metoder
For hvert initiativ om kompetenceudvikling er det vigtigt at sætte fokus på, hvilke pædagogiske 
metoder der skal anvendes for at opnå de forventede resultater. 

I overvejelserne kan indgå omfanget af ”skolebænksundervisning”, e-læring, mentorlæring, 
bedsidelearning, praksislæring, modulopbyggede forløb med afsæt i egne borgercases o.s.v.
De pædagogiske metoder bør i størst mulig omfang tage udgangspunkt i konkret viden og 
erfaring for at sikre bedst muligt læringsudbytte.
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Organisationens krav til de pædagogiske metoder skal aftales med de undervisere, som skal 
varetage undervisningsforløbet. En evaluering af de pædagogiske metoder bør ligeledes indgå 
i alle aftaler om undervisning og kompetenceudvikling. gennem kontinuerlige evalueringer af 
metoder opnår organisationen stort kendskab til hvilke metoder, der giver de bedste resultater.
Overvejelser om pædagogiske metoder bør foregå forud for ethvert kompetenceudviklingsforløb.

kompetenceudvikling vedkommer hele organisationen – ejerskabet er vigtigt
En kommunikationsplan er ”limet” for hele processen omkring kompetenceudvikling. Kommu-
nikationsplanen skal sikre ejerskab såvel horisontalt som vertikalt i organisationen. En kommu-
nikationsplan skal bidrage til implementering og opfølgning på gennemført kompetenceudvikling.

gode råd til kommunikationsplanen:

 MED-udvalgene skal have en del af ansvaret for og med, at informere om opgaven
 Der gennemføres altid et informationsmøde for relevante parter
 De fremmødte informerer videre til kollegaer i deres arbejdsgruppe
 Der skal være særligt fokus på mellemlederens rolle i forhold til at skabe ejerskab
 Mellemledere skal give rum og mulighed for at vende tilbage og stille tvivlsspørgsmål 
 historiefortælling og konkrete cases skal været et væsentligt element i den
 løbende kommunikation
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læring er vejen til alt godt – men hvem viser vejen?

Model for en projektorganisering og en kick-off konference, der sætter kompetenceudviklingen 
i kommunen ind i en strategisk sammenhæng.

formålet:
At skabe en klar ramme og retning for videreuddannelse og udvikling, så målet med kompe-
tenceudvikling giver værdi for borgerne og mening for lederne, mellemlederne og medarbej-
derne i kommunerne.

Vejen begynder med, at lederne tager rattet og styrer.

Mellemlederne geares, så de kan omsætte målene til handlinger. Og medarbejderne får en klar 
retning for deres udvikling af kompetencer. På den måde styrkes sammenhængskraft og gen-
nemskuelighed i organisationen.

Det skal være meningsfyldt, forståeligt og begrundes, hvorfor vi gør, som vi gør.

Vi skal arbejde med retning og tydelighed i forhold til den kommunikation, der foregår i en 
organisation mellem det politiske niveau, topledelsen, mellemlederniveauet og medarbejder-
gruppen.

Forudsætningen for at lave kompetenceudvikling i den enkelte enhed er at kende udgangs-
punktet for hele sundheds- og ældreområdet: eksisterende politikker, vision, mission, værdier, 
strategi. Desuden at kende organisationens nuværende kompetencer, behov, osv. – sammenholdt 
med forestillingen om, hvor er vi henne i fremtiden i forhold til opgaver, rekruttering og be-
manding (faggrupper, uddannelse).
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Alle de meget store organisationer på ældreområdet rummer allerede en bred palet af forskel-
lige kompetencer, men det kan være svært at opnå det fornødne overblik over organisationens 
kompetencer og vurdere, hvilke kompetencer der skal udvikles eller måske bringes i spil på en 
ny måde. Som udgangspunkt er det derfor væsentligt at tænke på de store medarbejdergrup-
per som en stor ”bank” af faglige ressourcer og kvalifikationer. Banken skal indimellem tilføres 
nye ressourcer, men ofte handler det også om at få gevinsten stor nok i forhold til de mange 
eksisterende ressourcer.

En lærende kultur som grundlæggende metode til udvikling i organisationen er vigtig.

præsentation af metoden
Det strategiske arbejde med kompetenceudvikling forankres i en projektorganisation. 
Arbejdet indledes med en konference med eksterne og interne oplæg og deltagelse af alle 
relevante aktører.

Projektorganisationen arbejder videre med konferencens resultater og sikre, at beslutninger 
og initiativer indarbejdes i kommunens (budget)årshjul.

Metoden: 
 Skaber mulighed for langsigtet planlægning og prioritering
 giver mulighed for politisk ejerskab
 giver fælles fagligt indhold
 Skaber klarhed over proces og forebygger tab af fokus
 Styret og målrettet proces til forebyggelse af tilfældige løsninger

aktiviteter
Etablering af projektorganisation ”Styr på kompetenceudviklingen”
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Der etableres en projektorganisation med en projektleder og en projektgruppe med tre – fire 
fagspecialister, inkl. en repræsentant for efter- og videreuddannelsesområdet. Projektleder og 
projektgruppe udarbejder en projektbeskrivelse, der godkendes af styregruppen Projektejer er 
direktør eller ældrechef.

MED-udvalg er reference gruppe.

Styregruppen for projektet er socialdirektøren, ældrechef og en plejecenterleder, hjemme-
plejelederen, leder af visitationen og leder af sundheds- og træningscenteret.

Projektgruppens første opgave bliver at planlægge kick-off konferencen, som skal resultere  
i et konkret beslutningsgrundlag om behov for kompetenceudvikling.

afholdelse af konference
Konferencen: formål, ramme og spilleregler
 At forstå hvad ”før kompetenceudvikling” går ud på
 At få et nødvendigt og bedre kendskab til alle involverede 
 At vise hinanden anerkendelse og nødvendig respekt 
 At være fremadrettet
 At fremme arbejdsglæden og arbejdskvaliteten fremadrettet

Målet for konferencen 
Målet for konferencen er at skabe en fælles forståelse og synliggørelse af vision,  
mission og værdier med henblik på at skabe ejerskab fra begyndelsen via en fælles  
brændende platform.

Deltagere på konferencen kan være:
Politikere, medarbejdere, ledere, administrationen, lokale interessenter, fx lokaludvalgsmedlemmer,
Regionen, sygehusrepræsentanter, praktiserende læger, lokalafdelingen for Ældresagen, Ældreråd, 
bruger- og pårørenderåd.

Emner og indhold til konferencen
hvor er vi? Nuværende udfordringer og udviklingen de næste 5 – 10 år (økonomi, demografi, 
sygelighed, opgaveflytninger fra region til kommune, borgernes forventninger og krav, sund-
hedstilstand og sundhedsprofil i kommunen).

På den baggrund diskuterer vi: hvor vil vi hen? Vi finder de tre til fem vigtigste indsatsområder, 
der skal arbejdes videre med efter konferencen.

det videre forløb
Efter konferencen udarbejder projektgruppen en plan for, hvordan de udvalgte indsatsområder 
kan blive fulgt op af målrettet kompetenceudvikling.

Projektgruppen er ansvarlig for at komme med et oplæg, der kan prioriteres og integreres i det 
samlede strategiske arbejde på området.
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Bedre udnyttelse af færre ressourcer – den positive spiral 

Denne model fokuserer på, at der i dag ikke i tilstrækkelig grad opnås effekt af kompetence-
udvikling. Der er brug for i langt højere grad at arbejde målrettet med at benytte og udnytte 
nye kompetencer til glæde for borgere, medarbejdere, ledere, kommune og samfundet.

formål
”Bedre udnyttelse af færre ressourcer”
Strategisk og målrettet kompetenceudvikling bidrager til ”den gode spiral”

Mange oplever, at viden erhvervet gennem efteruddannelse og deltagelse i kurser ikke bliver 
implementeret i hverdagen, konsekvensen er manglende motivation for deltagelse.

Der findes i dag mange overordnede initiativer, guidelines, retningslinjer og forskningsresultat-
er, som fx. Sund By Netværket, og Fredericia kommunes projekt ”Længst muligt i eget liv ”, 
hvilket der mange steder ikke er kendskab til, og som derfor ikke implementeres. Dermed 
får borgerne ikke i tilstrækkelig grad glæde af ny viden om forebyggelse og behandling.
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Der bliver på sigt færre hænder til flere brugere.
En del af opgaven er at skabe ressourcer til at social- og sundhedshjælpere og social- og 
sundhedsassistenter kan tilegne sig de kompetencer, der kræves for at nye opgaver kan 
løses, blandt andet i forbindelse med kortere indlæggelsestid på sygehusene.

forudsætninger for kompetenceudvikling:
	Lavt sygefravær (højt sygefravær underminerer enhver planlægning)
	Ledelsesmæssige forudsætninger
	Ledelsesmæssig forankring 
	Motiverede medarbejdere
	Kompetencebehov skrives eksplicit ind i kommunens strategiplan for ældreområdet

præsentation af metoden

Metode til kompetenceudvikling og videndeling:
	Behovsanalyse
 Netværksdannelse
 Lokalt tilpasset undervisning, herunder E-læring (learning management system = LMS)
 Opfølgning – kvalitativ og/eller kvantitativ kvalitetsovervågning

Princippet er ud fra analysen at kompetenceudvikle (ex. undervisning, beskrivelse af arbejds-
gange), hvor der er et behov. Når et identificeret behov er indfriet, skabes der ressourcer til en 
indsats på andre områder.

Metoden bidrager til, at organisationen får mulighed for at arbejde målrettet og strategisk med 
kompetenceudvikling ud fra identificerede behov. Der er mulighed for effektmåling og indsats 
på problemområder. Derudover er det vigtigt at fastholde, implementere og udvikle ny viden.

Brug af metoden vil betyde, at kommunerne opnår bedre resultater og mere tilfredse borgere 
og medarbejdere.

aktiviteterne

tidslinjeBASELINE ANALySE
–  behovsanalyse
–  benchmark

NETVÆRKSDANNELSE
–  nøglepersone
–  kontaktpersoner

LOKALTILPASSET
–  undervisning
–  sidemandsoplæring
–  E-læring

OPFØLgNINg
–  kvalitetsmåling
 - kvalitativ 
 - kvantitativ 
–  opdatering
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Step 1
Behovsanalyse:
	Baselineanalyse med henblik på identifikation af behov. 
 Metoden skal gøre det muligt at benchmarke
	For at kunne målrette kompetenceudviklingen
	Der indsamles relevante data i organisationen 
 i forhold til indsatsområdet
	Internt eller eksternt
	Som en del af et årshjul

Step 2
netværksdannelse:
	At der dannes netværk i organisationen
	At de kompetencer, der allerede er i organisationen, 
 inddrages i forhold til implementering i organisationen
	Der udpeges nøglepersoner
	De ansvarlige i organisationen for kompetenceudvikling 
 i samarbejde med ledelse og nøglepersoner
	Ud fra årshjulet

Step 3
lokalt tilpasset undervisning, herunder e-læring:
 Udarbejdelse af relevante undervisningstilbud i forhold 
 til indsatsområdet
	For at opnå en målrettet indsats på de store områder, er der tid 
 og økonomi at spare ved at anvende E-learning, der er tilpasset lokalt
	I et samarbejde med de ansvarlige for kompetenceudvikling i samarbejde 
 med ledelse og nøglepersoner
	Ud fra årshjulet

Step 4
opfølgning – kvalitativ og/eller kvantitativ kvalitetsovervågning:
	Indsamling af kvalitative og/eller kvantitative data i forhold til både
 indsatsområdet og læring
	Status på hvordan det er gået samt udpegning af indsatsområder 
 for det kommende år. 
	Analyse og effektmåling – ny strategi
	Internt eller eksternt
	årligt ud fra årshjulet

Ud over den årlige status, er der løbende opfølgning på læringsindsatsen.

Eksempler på skematiske strukturer, der kan understøtte processerne og sikre den nødvendige 
løbende opfølgning.  Denne model tager afsæt i en tidligere model. 
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Konceptet har været afprøvet i en række kommuner på området SåR /forebyggelse og 
behandling og har ved evalueringen vist gode resultater.

FÆLLES 
MØDE

X (X) X (X) X

X X X X X X

X X X

E-LÆRINg

– lokal tilpasset
– kompetencetrin
– test
– LMS

MåLRETTEDE
MØDER 

– med under-
viser /ekspert

BRUSh UP

– udvikling
– opdate E-læring

KVALITES
OVERVågNINg

– kvalitativ

KVALITES
OVERVågNINg

– kvantitativ

generelle 
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af tryksår
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baseline analysis result after one year

Sorø

Aalborg NV

Langeland

Aabenraa

guldborgsund Vest

Lokaltilpasning af undervisning sammen med ad hoc fagpersoner (terapeut, diætist o.a.)
Kick off møder og obligatorisk gennemsynsperiode for plejepersonale
Lokaltilpasning af undervisning sammen med ad hoc fagpersoner (DKspl.,diætist, sagsbehandler o.a.)
Kick off møder og obligatorisk gennemsynsperiode for plejepersonale
Lokaltilpasning af undervisning sammen med ad hoc fagpersoner (sagsbehandler o.a.)
Kick off møder og obligatorisk gennemsynsperiode for plejepersonale
Lokaltilpasning af undervisning sammen med ad hoc fagpersoner (faldforebyggelsesgruppen.)
Kick off møder og obligatorisk gennemsynsperiode for plejepersonale
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kompetenceudvikling på arbejdspladsniveau

Strategisk kompetenceudvikling på arbejdspladsniveau stiller store krav vil medarbejdere og ledere.

I dette afsnit gives to bidrag til, hvorledes den strategiske kompetenceudvikling styrkes. Det 
ene bidrag ”Når behov taler sammen” tager sit udgangspunkt i fasen, før der sættes kompe- 
tenceudvikling i gang. Det andet bidrag ”Læring til deling” tager sit udgangspunkt i, hvad der 
skal sikres, efter medarbejderne har deltaget i et kompetenceudviklingsforløb.

Før medarbejdere sendes på et kompetenceudviklingsforløb, skal der laves en konkret behovs-
afdækning. Initiativet ”Når behov taler sammen” giver et bud på dette. her er opstillet en form 
for rutediagram, der guider igennem de centrale spørgsmål ledere og medarbejdere skal stille 
sig selv og hinanden, når der konkret på arbejdspladsen skal planlægges efteruddannelsesfor-
løb, således at borgernes behov og medarbejdernes kompetencer kommer til at udgøre “det 
perfekte match”.

Efter kompetenceudviklingsforløbet skal det på arbejdspladsen sikres, at den indhøstede viden 
udvikles og fastholdes. I afsnittet ”Læring til deling” gives bud på dette. Dette kobles tæt til det 
foregående bidrag med en figur, der viser sammenhæng mellem efteruddannelse, understøt-
telse af kompetenceudvikling samt bedre kvalitet i ydelserne. her opstilles en række forhold, 
som ledere og medarbejdere bør drøfte igennem, og der er et par illustrative cases om kompe-
tenceudviklingsforløb, der fæstes i organisationen og en tjekliste, der kan følges i forbindelse 
med opfølgningen af et kompetenceudviklingsforløb.

når behov taler sammen – hvordan skabes det perfekte match 
mellem behov og kompetencer/medarbejdere?

Dette strategibidrag tager udgangspunkt i de nye krav og udfordringer, der er fra borgerne. her 
tages udgangspunkt i specialiserede kompetencer, der er nødvendige.

formål
Formålet er, at kommunerne kan løse de opgaver, der er i forhold til borgere med stadig mere 
komplicerede pleje-, omsorgs- eller aktiveringsbehov. Kommunerne skal sikre, at der er medar-
bejdere, der har de nødvendige nye specialiserede kompetencer.

Det skal sikres, at der sker en afdækning af kompetencebehovet i forhold til borgerens behov 
og arbejdspladsens behov – og derefter matches i forhold de kompetencer, der findes hos 
medarbejderne. hvis match; findes kompetencen. hvis ikke-match; skal der finde en kompe-
tenceudvikling sted.

Der er en række udfordringer:
1.  hvordan og hvem erkender og dokumenterer nye behov i pleje, omsorg og  

aktivering hos borgerne, der i denne gruppes kontekst vil udmøntes i en  
specialviden eller specialkompetence.

2.  På hvilken måde er eksisterende kompetencer dokumenteret eller erkendt 
- formelt registreret eller findes de alene som tanker og personlig viden?
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3.  Forskellige niveauers behov for at kunne overskue eksisterende og manglende  
specialkompetencer. Den enkelte arbejdsplads, områder, hele kommunen  
og eventuelt regionalt.

præsentation af model
centralt i denne model er behovsafdækning og kompetencevurdering.
En model, der trinvis viser vej ser således ud:

Modellen kan også beskrives således:
En borger har et behov. Det kan være behov for praktisk bistand og genoptræning efter længere-
varende sygdom. Borgeren henvender sig til kommunen, der visiterer borgeren til hjælp. Et team 
tager ud til borgeren og vurderer, hvilke kompetencer der skal bruges for at løse opgaverne 
optimalt omkring borgeren. Det beskrives omhyggeligt, hvilke specialiserede kompetencer, der 
er brug for. 

Der sker på den baggrund en vurdering af, om de nødvendige kompetencer er tilstede i organi-
sationen, eller om der skal ske et kompetenceløft hos en eller flere medarbejdere. For at kunne 
vurdere dette er det vigtigt at have en form for registrering/overblik over de kompetencer, der 
er tilstede i organisationen. Én mulighed er at bruge kommunens kompetence styringsmodel, 
eller at ledergruppen har omfattende og systematiseret viden om de kompetencer, der er 
tilstede, eller der arbejdes med kompetenceregistrering ex. ud fra kompetencemodellen fra 
www.kompetenceweb.dk. hvis det vurderes, at der ikke er et match på kompetencevurderingen, 
igangsættes kompetenceudvikling. Det er her afgørende, at der sker en inddragelse af med-
arbejderne til at finde ud af, hvem der vil være den/de bedste til at få den kompetenceudvikling, 
og hvordan den viden sikres forankret i organisationen efterfølgende. 

BEhOV
–  Borger efterspørger ydelse
–  Borger har et behov, som ikke er erkendt af borgeren selv

–  Erkendelse af nye specialiserede kompetencer (tværfaglig 
 inddragelse af medarbejdere og ledere - evt. formaliseret?)

–  hvis der ikke er match på kompetencevurderingen opstår 
 behovet for kompetenceudvikling

– Visitation af ydelse

–  Skal vi det? Kan vi det? har vi det?
–  Matching af kompetencekrav og eksisterende kompetencer 
 (profilbank, netværk, MUS data mm.)

–  Aktiv inddragelse af medarbejderne til at finde den rette 
 kollega til kompetenceudviklingsaktivitet (Teamdialog, MUS mm.)

–  Forventningsafstemningssamtale i forhold til hvordan medarbejderen med   
 erhvervet specialviden efterfølgende skal indgå i internt og eksternt samarbejde  
 (gMSV)

OVERSÆTTELSE

KOMPETENcE-
KRAV

KOMPETENcE -
VURDERINg

KOMPETENcE-
UDVIKLINg

RETTE PERSON

FORVENTNINgS-
AFSTEMNINg
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caSe

når behovene taler sammen 
– case om match af behov og kompetenceudvikling

—
Dette er en fortælling om, hvordan en investering i borgernes behov 
kan tale sammen med de ansattes og kommunens behov. 
 
Sonja er ramt af en blodprop i hjernen.
I et halvt år har hun nydt sit otium.
Kun 67 år gammel får hun tildelt en plejebolig.
hun er stille.
hun kan nikke, ryste på hovedet og rynke munden.
Kommunikationen er ensidig.
hvordan kan den blive gensidig?
Måske et elektronisk kommunikationssystem kan få behovene til at tale sammen?
I kommunalbestyrelsen går bevillingen igennem.
Udstyret bliver indkøbt og installeret.
Sonja går til specialundervisning.
Specialundervisningen skal danne grundlaget for hverdagens kommunikation.
Redskabet skal kompensere for Sonjas handicap.
Sonja skal igen kunne ”tale” og gøre sig forståelig.

helle er uddannet sosu-hjælper med hang til IT.
hun vil gerne udfolde sin interesse for IT i sit arbejde.
helle taler med sine kolleger om Sonjas situation på et medarbejdermøde.
Lederen følger op på det til MUS.
helle får grønt lys fra sin leder og opbakning fra sine kolleger.
hun skal på kursus og lære hvordan kommunikationsprogrammet fungerer.
hun skal have specialviden om kommunikationssystemet.
Til glæde for Sonja. Så hun igen kan tale med sin familie.
Til gavn for kollegerne. Så Sonja kan fortælle de ansatte hvad hun vil og ikke vil. 
Til glæde for andre af kommunens borgere med et kommunikationshandicap.
Så behovene kan tale sammen på plejecentret og i kommunen!

Vi mennesker taler jo sammen, når vi vil forstå hinanden.
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læring til deling – anbefalinger og tjeklister

Dette strategibidrag tager udgangspunkt i, at der er behov for nye kompetencer i forbindelse 
med opgaveflytning og øget kompleksitet i opgaveløsningen. her gives indspil til, hvordan 
man på den enkelte arbejdsplads arbejder systematiske med at sikre sig at implementere og 
fastholde ny viden og nye kompetencer i organisationen. her er anbefalinger til, hvad ledere og 
medarbejdere skal huske, en tjekliste på læring og implementering samt en case, der illustrerer 
ideerne.

Indsatsen retter sig mod at styrke processen, efter medarbejderen har deltaget i et kompetence-
udviklingsforløb. 

formål
Det overordnede formål er:
 at læring fra kompetenceudviklingsforløb udfoldes og anvendes i praksis i dagligdagen
 at den enkelte medarbejders nye viden opleves, som noget alle har gavn af
 at læringen bidrager til at udvikle den faglige identitet og selvforståelse hos medarbejderen. 

præsentation af model

Modellen illustrerer sammenhæng mellem en indsats omkring efteruddannelse understøttet af 
en manual om implementering af ny viden og nye kompetencer – f.eks. brug af tjeklisten – på 
den enkelte arbejdsplads som kan forbedre kvaliteten af ydelserne.

Bedre kvalitet 
af ydelserne

Ydelser

Sikrer at viden bliver 
integreret og medvirker 
til ændret faglighed

manual

enhedefteruddannelse
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Metoden skal: 
 give mulighed for øget og forbedret kompetenceudvikling inden for eksisterende rammer
 sikre at det lærte implementeres, og at der sker en videndeling i afdelingen. 
 imødekomme manglende anerkendelse fra kolleger og ledelse af den nye 
 viden medarbejderen har fået 
 bidrage til redskaber til lederen til at støtte op omkring implementering 
 i en travl hverdag

aktiviteter
For at bruge og forstå modellen er det vigtigt at have en fælles forståelse medarbejdere og 
ledere i mellem af, hvilket udbytte der kan fås af en systematisk indsats i forhold til ”læring til 
deling”. Dette bidrag anbefaler, at der sker en drøftelse ledere og medarbejdere imellem af 
følgende:

øget kvalitet
x Når tværfagligt samarbejde styrkes og når medarbejderens faglige identitet styrkes, 

betyder det, at det er muligt at udnytte ressourcerne bedre 
  Man kan få bedre kvalitet for de samme/færre penge
  Innovative processer: udvikling af nye arbejdsgange og ny arbejdsorganisering, 

nytænkning inden for det ”vi har” - rammerne
  Effektiv opgaveløsning: opgaverne bliver løst hurtigere og mere effektivt, 

når medarbejderen er klædt på til at løse opgaven
  Bedst mulig anvendelse af kompetencer – kompetenceudvikling understøtter 

opgaveflytning/-glidning som følge af mere komplekse opgaver

fastholdelse og rekruttering
  Der skal tilrettelægges processer, der fremmer, at medarbejderne udvikler 

deres faglige identitet og selvopfattelse. Arbejdsopgaverne udvikler sig hastigt  
i disse år ,og den faglige identitet skal udvikles i takt hermed

  Sikring af implementering og anvendelse af nye kompetencer 
 forebygger ”hjerneflugt”
  Faglig udvikling er afgørende faktorer for fastholdelse og høj effektivitet i indsatsen 
  Kobling af faglig efteruddannelse og implementering udvikler faglig selvopfattelse, 

og der vil kunne uddelegeres flere opgaver med større ansvar og større arbejdsglæde  
og tilfredshed til følge 

  Arbejdsglæde betyder mindre sygefravær 

økonomi
  Spare penge på unødvendige kurser
  Opnår fuld udnyttelse af kompetenceudviklingen 
  jo flere opgaver der kan delegeres til social- og sundhedshjælpergruppen, fordi de 

er kompetenceudviklet i forhold til at løse opgaverne, desto færre faggrupper/personer  
er det nødvendigt at koble til borgeren (besparelse af bla. vejtid)

  Mere målrettet kompetenceudvikling betyder borgere kan komme hjem hurtigere 
– besparelse i ”systemet”

  Større effekt af de kursuskroner, der investeres
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lederens rolle
Lederen er en nøgleperson. Forandringsprocessen kræver ledelsens aktive medvirken og er en 
forudsætning for at processen kan blive sat i gang og forløbe tilfredsstillende.

Lederen skal være kulturbærer af en kultur, der sætter kompetenceudvikling og sikring af udbyt-
tet af efteruddannelsen højt. Processen forudsætter endvidere, at der er en tæt forbindelse til 
organisationens overordnede ledelsesstrategi. 

Lederen skal motiveres til at blive kulturbærer for forandringen. Lederen skal kunne se resultater 
som kan synliggøres. Lederen skal kunne se, at der er en udvikling for den enkelte, for afdelingen 
og for kvaliteten og det skal kunne synliggøres og dokumenteres. Det skal have en praleværdi 
– det skal kunne ses, at det virker, og der skal være nogle målbare faktorer, som lederen kan 
bruge. Det er også en personlig udvikling for lederen, som bliver klogere på personalet og på 
sig selv. Trivsel og nedsættelse af sygefravær er motiverende for lederen – en populær arbejds-
plads. 

Lederen skal tro på projektet og på det, de gør – altså på at det lykkes. Fokus på lederegen-
skaber og ikke højeste faglighed. god til at kommunikere og være direkte i kommunikationen, 
herunder også at være klar i formuleringerne i forhold til formål, mål osv. Også i forhold til tjek-
liste, samtale m.v..

Betydningen af ejerskab skal måske være en del af anbefalingerne, så redskaberne opleves med 
ejerskab fra både leder og medarbejdere. 

For at styrke det løbende arbejde med kvalitetsudvikling og kvalitetsopfølgning på et kompe-
tenceudviklingsforløb, vil det være en god ide at indarbejde det, som en del af ældreområdets 
øvrige kvalitetsarbejde – fx ”den danske kvalitetsmodel” og akkrediteringsmodeller.
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caSe

case for en specialist

—
hanne skal være nøgleperson/ressourceperson i ernæring for småtspisende i afdelingen. 
hun har været på et 10 dages kursus i kost og ernæring.

Inden hanne er taget på kursus, er der lavet en behovsafklaring i afdelingen og lavet en kompe-
tenceafklaring i forhold til hanne. Ved behovsafklaringen har hanne fået udleveret en tjekliste, 
som er afsæt for en efterfølgende implementeringsproces

Forløbet starter med behovs- og kompetenceafklaring før efteruddannelsen, men det ligger i før-fasen 
 	Forberedelse af læringssamtale ud fra tjekliste, som samtidig er en plan for implementering 

 	Læringssamtale 

 	Lederen er initiativtager.  Ingen fast varighed. Rammerne fastlægges på forhånd af lederen  
 (tid, sted, varighed og formål) 

 	Lederpræsentation for øvrige medarbejdere på fællesmøde: 

 	Motivering af implementeringsprocessen og hannes nye rolle – og evt. øvrige rolleændringer 

 	Medarbejderens præsentation på fællesmøde af det lærte 
 – og betydning for arbejdspladsen for kolleger 

 	Ny praksis, nye roller… 

 	Vejleder <–> læringspartner  

 	hanne bliver knyttet 1 – 2 læringspartnere, som indgår i en fælles læreproces. hanne skal  
 dels lære at fungere i sin nye rolle som nøgleperson, og læringspartneren skal dels ”lære 
 af” hanne og dels støtte hanne i hendes læreproces

 	Leder som sparringspartner

 	Lederen indgår som sparringspartner for hanne i lærings- og implementeringsprocessen 

 	Kollegial refleksion

 	Processen understøttes løbende af kollegial refleksion.  Kollegial refleksion er i et eller 
 andet omfang formaliseret refleksion i trygge rammer, men behøver ikke at være 
 længerevarende. Tid er ikke en afgørende faktor, men lederen skal sikre plads og rammer 
 til den kollegiale refleksion. 

 	Borger-case-præsentation på fællesmøder

 	hanne udvælger i samarbejde med læringspartner en eller flere cases, som hanne og 
 evt. læringspartneren præsenterer på et fællesmøde efter nærmere aftale med lederen. 
 Lederen skaber rum og sikre rammer. 
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caSe

case for en enhed

—
Der er indført nye dokumentationsværktøjer i kommunen. Alle medarbejdere i et afsnit har 
været på dokumentationskursus 

 	hver enkelt medarbejder forbereder læringssamtale ud fra tjekliste, 
 som samtidig er en plan for implementering

 	Lederen afholder læringssamtaler i mindre grupper eller fælles 

 	Medarbejderne inddeles i læringspartnerskaber af flere medarbejdere 

 	hvert læringspartnerskab får fokuspunkter, som de skal arbejde med

 	Kollegial refleksion bruges som støttende metode

 	Lederen skaber tid og rammer

 	Fokuspunkter fremlægges på fællesmøde og gøres til genstand for fælles refleksion 

For at sikre fastholde af den nyindhøstede viden anbefales at bruge tjeklisten. her sikrer med-
arbejdere og leder i fællesskab dialog og konkrete handlinger for at få implementeret ny viden.

tjekliste (samtaleark)

1. hvad er formålet med implementeringsprocessen?  –  hjælpeværktøj ikke kontrolredskab
 
2. Tid, sted, rum og varighed for læringssamtalen

3. Forgrening af viden og kompetencer –  hvem, hvor mange, hvor, tidsplan?

4. hvordan overføres nye kompetencer i praksis? –  Tvivl?

5. Fremlæggelse på fællesmøder –  hvor, hvornår og hvordan?

6. Kollegial refleksion –  hvor, hvornår og hvordan?
   –  Fra formaliseret til kultur

7. Borgercases på fællesmøder –  hvem, hvor, hvornår og hvordan?
 
8. hvad nu hvis…? –  Alternative planer…

9. Evaluering –  hvem, hvor, hvornår og hvordan?
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opSamling af de 
vigtigSte BudSkaBer fra campen

1. Kompetenceudvikling er nødvendigt og vigtigt – det har fortjent en strategi
2. Analyse af behov
3. Formulering af mål er helt afgørende
4. Undgå hovsa løsninger
5. Der skal ske en fælles prioritering der skal dialog mellem politikere, ledelse og medarbejdere
6. Der skal tænkes langsigtet – brug et årshjul og bevar overblikket
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om campmetoden

En camp er karakteriseret ved at være en 30 timers intensiv udviklingsproces, hvor deltagerne 
udvikler strategier og konkrete handlinger. 

På Kom videre camp udviklede og beskrev deltagerne metoder og værktøjer til kommunernes 
arbejde med fremtidens lokale strategier for efteruddannelse og kompetenceudvikling. 
 
Deltagerne på campen blev inddelt i grupper på ca. seks personer på tværs af erfaring, viden 
og kompetencer. 

campopBYgning

campen var bygget op om følgende fire overordnede moduler:
 
modul 1 
udvikling af ideer til værktøjer, metoder og handlinger
I modul 1 blev den problemstilling og det tema, som grupperne hver især skal arbejde med 
fremlagt. I modul 1 begyndte udviklingen af metoder og handlinger i forhold til gruppernes 
tema.
 
modul 2 
Sparring på ideer til metoder og værktøjer
I modul 2 fik grupperne sparring på de metoder og handlinger, der er blev udviklet i modul 1,
fra de andre grupper og fra et sparringspanel. Sparringspanelet bestod af Kresten Schultz, 
direktør i Lead Agency, Villy hovard Pedersen, Uddannelsesdirektør i Undervisningsministeriet 
og helene Bækmark, direktør i Pleje, sundhed og arbejdsmarked i Fredericia Kommune.

modul 3 
Beskrivelse af værktøjer, metoder og handlinger
I modul 3 blev  metoder og handlinger videreudviklet og beskrevet. handlinger som grupperne 
valgte at gå videre med efter sparringen i modul 2. 
 
modul 4 
præsentation af resultat
I modul 4 præsenterede grupperne deres resultat for campens modtagere. Modtagerne var 
Karen Stæhr Sektorformand for Social og Sundhedssektoren i FOA – Fag og Arbejde og Poul 
Nødgaard, medlem af KL´s  arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg.
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deltagerliSte

Ane Eckermann Kursusleder, Nationalt Videnscenter for Demens

Anders haahr Sundhedsstyrelsen

Annette grøn Uddannelseskonsulent, høje-Taastrup Kommune

Annie Overmark Schacht Social- og sundhedsassistent, 
 Social- og sundhedsassistentklubben FOA århus

charlotte Marcussen Vicedirektør, Frederiksberg Kommune, 
 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

Eva Pedersen Kontorchef, Socialministeriet

gunvor Durhuus hector centerleder, OK-centret Baeshøjgård

hanne-Louise Kjersgaard Møller Knudsen Leder, Ældreplejen Silkeborg kommune

helene hoffmann Adm. direktør, Type2dialog

helle Stang Traasdahl Uddannelsesche, Københavns Kommune, 
 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 
 center for Organisation

Inge Selch Ældrechef, Næstved Kommune

jan Lyndorff-hansen cand.psych.aut., Privat Praksis

john Steffensen Sekretariatsleder, SEVU

julie Engelund Sander Direktør, Sundheds Akademiet

Lars Bo Bülow Udviklingskonsulent, 
 Professionshøjskolen Metropol

Lars Kuhre Mortensen SSh/ TR, Kalundborg kommune

Lis Fibæk Efter- og videreuddannelseschef, 
 århus Social- og Sundhedsskole

Lotte helbo Kristiansen Foa, Randers

Margit jensen Forstander, Plejeboligerne Østervang

Marianne Wolff Bøtcher Udviklingskonsulent, Lyngby-Taarbæk Kommune

Monika hoeck Petersen Uddannelses- og udviklingskonsulent, Ældreservice

Rie Nygaard  Partner, Kvalicare ApS

Søren clausen Direktør, SOSU Næstved

Tanja Nielsen gr. koordinator SOSA, Parkvænget ho. Kommune

Tine Fristrup Lektor, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole,  
 Aarhus Universitet

Torben hollmann Leder, Næstved kommune


