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Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 

fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse på egne opgaver. I 
denne rapport evaluerer KL og KTO udviklingsprojektet. Sidst i rapporten er der fokus 

på, hvordan erfaringerne fra Vejle Kommunale Tandpleje kan overføres til andre 
arbejdspladser. 

 

Vi gi’r den en tand til! 
 
Evalueringen er foretaget på baggrund af et fokusgruppeinterview med tandplejens 

overtandlæge, yderligere en ledelsesrepræsentant samt tre medarbejdere. 
Evalueringen afrundes med en vurdering af projektets overførbarhed til andre 

offentlige arbejdspladser. Denne vurdering er bl.a. foretaget på baggrund af samtaler 
om projektets overførbarhed med deltagere fra de fire øvrige projekter på et seminar i 
januar 2012. 

 

Om Vejle Kommunale Tandpleje 
Vejle Kommunale Tandpleje er opdelt i 5 distrikter og består af 14 klinikker, herunder 
Tandreguleringsklinikken i Vejle. Jytte Winther Carlsen er overtandlæge. 

Allerede før 2007 blev der i Vejle udarbejdet en vision for fremtiden, der indebar, at 
flere af de små klinikker skulle slås sammen til 2- 3 større klinikker. 
Det har endnu ikke været politisk (økonomisk) muligt at bringe visionen til udførelse. 

Det er stadig tandplejens vision, at de små klinikker skal nedlægges og samles i større 
enheder – men tidshorisonten kendes ikke. Der er således en oplevelse af, at de 

fysiske rammer i sig selv er en barriere for, at visionerne kan realiseres. 
 

Baggrund 
Fra 2011 skal tandplejen på grund af besparelser behandle flere patienter med færre 
medarbejdere. 

Der skal også fremover være tid til at prioritere fortsat udvikling af tandplejen og til at 
bidrage til udvikling af ny viden ved at deltage i forskningsopgaver. 

Det betyder, at tandplejen skal tilpasse det faglige tilbud og på alle områder se meget 
kritisk på, hvad de bruger deres tid til.  
 

Formål 
Vejle Kommunale Tandpleje har defineret følgende formål med deltagelsen: 

Projektet skal medvirke til at øge effektiviteten i tandplejen, 
øge kreativiteten og øge arbejdsglæden i en situation, hvor tandplejen på grund af 

besparelser skal behandle flere patienter med færre medarbejdere 
 

- Projektet skal medvirke til at øge effektiviteten i tandplejen ved at indgå i 

udvikling og implementering af det fremtidige arbejdsgrundlag i tandplejen. 
 

- Projektet skal øge kreativiteten i implementeringen ved at give de enkelte 
medarbejdere og teams redskaber til at analysere og forandre processer i netop 
deres dagligdag.  
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- Projektet skal øge arbejdsglæden ved, at den enkelte medarbejder får 
medindflydelse på og ejerskab til det fremtidige arbejdsgrundlag, er tryg ved 

det og får et meningsfyldt og spændende arbejde. 
 

Formål 
Tandplejen vil med projektet opnå: 

- at den enkelte medarbejder får større ansvar, overblik og indflydelse på eget 

arbejde 
- at tandplejen får læring fra at arbejde med et udviklingsprojekt, får frigjort 

ressourcer til udvikling og får glade medarbejdere 
- at borgerne får et tandplejetilbud med højst mulig kvalitet med de givne 

ressourcer og møder medarbejdere med god tid til kerneopgaverne 

 

Målet er  
- at rutiner og organisering i tandplejen ændres, så effektiviteten øges 
- at arbejdsglæden øges, at der er en fælles forståelse for, hvad tandplejens 

værdier betyder, og den enkelte medarbejder er tryg ved tandplejens 

arbejdsgrundlag 
- at tandplejetilbuddets kvalitet fastholdes og børn og unges tandsundhed 

bevares 
 

Projektet indgår i et forløb med andre aktiviteter inden projektets start.  
Måling af resultater skal foregå efter projektperioden og indgår i tandplejens løbende 
arbejde med udvikling og evaluering. 

 

Handlinger 
I forbindelse med afviklingen af nærværende projekt har tandplejen gennemført to 
konkrete aktiviteter: 
 

- En temadag for alle tandplejens medarbejdere, hvor der skal arbejdes med 
redskaber til udvikling og kreativitet og med teambuilding. 

 
- Et eller flere temamøder for alle tandplejens medarbejdere/udvalgte 

faggrupper, hvor der skal arbejdes med fakta og holdninger til faglige 
problemstillinger for at få et fælles syn på vores faglige udfordringer. 

 

Herudover planlægges kompetenceudvikling for enkelte 
medarbejdere/medarbejdergrupper, som gennemføres efter projektperioden. 

 

Evalueringskriterier 
Der er i tandplejen opstillet følgende kriterier i forbindelse med egen evaluering: 

- Øget effektivitet og ændring af rutiner og organisering, som vil ses på antal 
patienter pr. team og på tandplejens organisationsplaner 

- Øget arbejdsglæde, som vil ses i trivselsmåling og dialog med enkelte 
medarbejdere og teams. 

- Kvalitet og tandsundhed, som vil ses i brugerundersøgelser og i 
tandsundhedsstatistikkerne. 
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Evalueringsform 
Tandplejen har opstillet følgende: 

  
- Antal patienter pr team registreres halvårligt og er tilgængeligt for alle 

medarbejdere fra sommeren 2011 (overtandlægen). 
 

- Ny organisering af opgaver som vedrører alle klinikker synliggøres løbende i 

”Service og aktiviteter” (ledelsen). 
 

- Kreativitet/ny organisering af opgaver lokalt på enkelte klinikker/i enkelte 
distrikter. Det overvejes at formidle til andre klinikker. 

 

- Når vi patienterne? drøftes løbende i de enkelte distrikter, og ledergruppen 
briefes løbende mht. behov for kollegahjælp/ekstern hjælp i pressede 

situationer (ledelsen). 
 

- Hvordan bruger vi indkaldeintervallerne? drøftes løbende i de enkelte 

teams/klinikker/distrikter og drøftes næste gang i december 2011 og herefter 
halvårligt i TDL/TPL gruppen (ledelsen). 

 
- Trivsel og arbejdsglæde måles næste gang i første halvår 2012 ved ”MUS 2012” 

og evt. ved en forudgående ”mini trivselsmåling” med udvalgte spørgsmål, som 

kan sammenlignes med resultater i Vejle Kommunes Trivselsmåling 2011. 
 

- Tandsundhed måles ved årlige SCOR-statistikker, som samles i en oversigt, 
som er tilgængelig for alle medarbejdere (overtandlægen).  

 
- Kvalitet måles evt. ved brugerundersøgelse.  

 

Kompetenceudvikling igangsættes løbende og i 2011 er følgende aftalt: 
- 3 tandklinikassistenter deltager i HK´s TKA- efteruddannelse med henblik på, at 

kunne blive kvalificerede til at udføre opgaver, som tidligere blev løst af 
tandplejere og tandlæger 

- tandplejergruppen deltager i et forløb internt i VKT for at blive opkvalificerede i 

forhold til opgaver i omsorgstandplejen 
- tandplejer på tandreguleringsklinikken deltager i modulet ”Ortodonti  1” i 

Diplomuddannelse i Oral Sundhed  
- Ledergruppen sætter relevante temaer på dagsordenen på ledermøderne og 

løser driftsspørgsmål på effektive videomøder. 

 
 

Temadag for alle medarbejdere i Tandplejen er afholdt d. 22. marts 2011 med 
eksterne kursusgivere. Redskabet Designtænkning og 4D modellen blev præsenteret 
og trænet, og der var enkle øvelser i teambuilding. 

 
Temaeftermiddag for alle medarbejdere i Tandplejen om interval mellem 

undersøgelser/risikovurdering planlægges til september/oktober 2011 med ekstern 
kursusgiver. 
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Oplevet effekt – Fokusgruppeinterview 
Der er generelt en oplevelse af, at der har været nogle tegn på, at forløbet har haft en 
effekt på trods af, at der ikke har været så mange aktiviteter som forventet. 

Som en af deltagerne udtaler: ”Vi arbejder i nogle grupper, hvor vi har fokus på de 
administrative procedurer. Selve måden at gøre noget anderledes drøftes. Det er der 

blevet større accept af. Det har vi ikke været så gode til før. Det er bl.a. input fra 
vores temadag, der gør det muligt” og hun fortsætter: ”Vi behøver ikke altid at kende 

endemålet – tidligere var det vigtigt at kunne se et endemål”.  
 
Der bliver også givet udtryk for, at der tidligere har været megen fokus på 

organisationsændringer. Nu er der også kommet fokus på det faglige og udviklingen 
heraf, eksempelvis via afvikling af faglige temadage. Det er dog for tidligt at sige 

noget om den egentlige effekt på det faglige niveau. Det er håbet, at der i den 
nærmeste fremtid f.eks. er en oplevelse af, at faggrupperne i højere grad har fælles 
indstilling til deres diagnostik.  Som en af deltagerne udtaler: ”At vi har fået det med 

faggrænserne ind under huden, så vi ikke behøver at kontrollere noget”. 
 

På spørgsmålet om de oplever, at medindflydelsen på egne arbejdsopgaver er øget, 
udtaler en medarbejder: ”Det gør vi ude decentralt. Der kom forslag i ”Sparebøssen” 
(besparelseskatalog red.) – og det at se at de forslag, der kom, bliver gennemført – 

det er godt”. Det nævnes eksempelvis, at ændringen af åbningstiderne kan aftales 
lokalt. Der er endvidere en tilkendegivelse af, at medarbejderne tør tage tingene op 

og tale om det, der har betydning for dem. 
Der gives også udtryk for, at det har haft en effekt på arbejdsmiljøet. Der er nu en 
accept af tilvalg af noget nyt frem for, at det bliver betragtet som fravalg. Ligesom at 

det nu er mere naturligt at undre sig over den praksis, der er – en erfaring, der kom 
på temadagen i marts måned. 

 
Overførbarhed  
Som beskrevet i indledningen blev der afholdt et seminar, hvor de fem kommunale 

arbejdspladser, som havde fået økonomisk støtte til et projekt om medindflydelse, var 
repræsenterede. Formålet med seminaret var, at deltagerne skulle give feedback på, 

hvorvidt et givent projekt lod sig overføre til andre arbejdspladser.  
 
Der var fra de øvrige projekter enighed om, at afvikling af temadagen i ”Vi gir en tand 

til” indeholdt så mange generelle forhold, at det havde stor overførbarhed til de 
arbejdspladser, som de hver især repræsenterede 

 
Som det gør sig gældende med alle projekter, er også dette projekt, som det fremgår 

af afsnittet om baggrund, skabt i en speciel kontekst: en arbejdsplads der skal 
behandle flere med færre ressourcer. Arbejdspladsen er kendetegnet ved, at den er 
organiseret i flere afdelinger. 

 
Disse specifikke forhold til trods indeholder projektet så mange svar på universelle 

problemstillinger, at projektet uden tvivl kan bruges på andre arbejdspladser. Det kan 
nok ikke overføres direkte men fungere som inspiration for andre arbejdspladser, hvor 
spørgsmål om at løse opgaverne med den samme kvalitet med færre ressourcer også 

er et grundvilkår. 
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Da det især er temadagen afviklet den 22. marts 2011, der danner baggrund for det, 

der er arbejdet med, er det især et spørgsmål om overførbarhed af arbejdsformen der 
er interessant. 
 

Indholdet i afviklingen af temadagen tog afsæt i anvendelsen af 4D-modellen, der er 
en udviklingsmodel med fire faser: Discover, Dream, Design og Destiny. Det er en 

anerkendende udviklingsmodel, som har sit afsæt i Appreciative Inquiry. I 
udviklingsarbejdet tages der afsæt i det, der allerede virker og fungerer (Discover), og 
dernæst i at formulere en vision om, hvor man ønsker at bevæge sig hen (Dream). 

Design handler om at planlægge, og i den sidste fase omsættes de gode intentioner til 
handling (Destiny). 

 
Denne anerkendende tilgang ses i et lignende projekt fra Nordfyns Kommune: 
”Anerkendende kommunikation – mødet som institution”. Til forskel fra dette projekt 

har man i tandplejen valgt at arbejde med den anerkendende tilgang i selve det 
metodevalg til udviklingsforløb, der var på temadagen. 4D-modellen fungerer på den 

måde, som en struktur for dagen. 
 
Der var i forbindelse med refleksionerne fra de øvrige projektdeltagere følgende 

overvejelser til det at afvikle temadage: 
 

 Som leder skal man turde kaste sig ud i det, selvom det er omkostningstungt at 
afvikle en temadag 

 Udfordringen er at få geografisk spredte enheder til at have et opgave- og 

kulturelt fællesskab 
 I organisationer med flere faggrupper er det vigtigt at turde nedbryde ét 

fællesskab for at etablere en ny fælles tværfaglighed og derved nedbryde 
eksisterende faggrænser 

 Temadage kan også medvirke til at etablere netværksarbejde inden for egen 
organisation for bl.a. derigennem at lære hinandens faglighed 

 På en temadag af den karakter, som tandplejen har afviklet, er det endvidere 

vigtigt, at ledelsen tør slippe medarbejdernes kreativitet løs i forbindelse med 
udvikling af idéer. 

 
 
Som struktur for en temadag kan 4D-modellen således overføres til andre institutioner 

efter en klar overvejelse om formål, indhold og form for temadagen. Således at det 
output, der måtte komme ud af en dag, hvor der er arbejdet med faser i 4D-modellen, 

giver mening som input i en efterfølgende proces i eksempelvis en styregruppe. 
 


