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Analysens overordnede resultater og anbefalinger præsenteres i et resumé omstående, mens analysens resultater 
i fulde form afrapporteres i to hoveddele. Del 1 har fokus på Seniorområdet i Vejle Kommunes rammevilkår, mens 
del 2 fokuserer på kulturen på Seniorområdet. 

1 INDLEDNING  

 

Økonomiudvalget i Vejle Kommune besluttede den 29. december 2020 at få gennemført en ekstern analyse af Seni-
orområdet med fokus på struktur, kultur og leder- og medarbejdertilfredshed. Afsættet for analysen har været et 
kommissorium godkendt af Økonomiudvalget. Det overordnede formål med analysen er; 

1.1 FORMÅL 

At tilvejebringe en repræsentativ afdækning af Seniorområdet, som kan anvendes til at iværksætte de nødven-
dige tiltag til fremadrettet at sikre et Ældreområde, der er kendetegnet ved at have høj kvalitet og transparens, 
understøttet af en organisation og struktur samt kultur, der er båret af de personalepolitiske og ledelsesmæssige 
værdier og en arbejdsplads, hvor MED-organisationen understøtter det sunde og udviklende arbejdsmiljø på den 
enkelte arbejdsplads. 

 

Med afsæt i en udbudsproces har Vejle Kommune valgt BDO Advisory (BDO) til at gennemføre analysen. Analysen er 
gennemført med reference til en administrativ styregruppe med Kommunaldirektøren som Formand. BDO har under-
vejs i processen haft otte styregruppemøder og desuden orienteret Økonomiudvalget om det metodiske set-up og 
analysens fremdrift.  

Analysen skal ses i sammenhæng med analysen bestilt af Seniorudvalget omhandlende Borgertilfredshed og kompe-
tencer, som er gennemført simultant med denne analyse, og som ligeledes er gennemført af BDO. De to analyser 
afrapporteres særskilt, og nærværende afrapportering omhandler alene analysen vedr. struktur, kultur og leder- og 
medarbejdertilfredshed. 

Datakilderne i de to analyser kan henføres til analysers respektive formål, men BDO har i samråd med begge analysers 
styregrupper besluttet, at datakilderne – uagtet hvilket formål de oprindeligt var tiltænkt at understøtte - anvendes 
i begge afrapporteringer, hvor og i det omfang dette giver mening. Dette for bedst muligt at kunne understøtte 
analysernes fund. 

1.2 DATA OG METODE 

BDO har tilrettelagt og gennemført analysen ved brug af en række datakilder og metoder, der tilsammen har haft til 
formål at bidrage til tilvejebringelse af en repræsentativ afdækning af seniorområdet. Dette omfatter følgende; 

• Vejle Kommunes trivselsmåling fra januar 2021 

• Opgørelse af personaleomsætning og fravær 

• Fokusgruppeinterviews med deltagelse af cirka 150 ansatte på Seniorområdet 

• 20 observationssessioner i både hjemmeplejedistrikter og på plejecentre 

• Sammenligning af organisering samt beskrivende data for Seniorområdet for Vejle Kommune og fem sammen-
ligningskommuner 

• Supplerende interviews med sammenligningskommunerne 

• Elementer fra brugertilfredshedsmåling 

 

Tilsammen tjener disse analyseelementer til at belyse forskelle og ligheder i organisering, struktur og rammevilkår 
og en afdækning af kultur samt leder- og medarbejdertrivsel. For en mere detaljeret beskrivelse af de metodiske 
overvejelser og tilgange henvises til afsnit sidst i rapporten. 

Det er BDO’s vurdering, at undersøgelsens bredde skaber et solidt grundlag for at drøfte nødvendige tiltag til frem-
adrettet at sikre et Seniorområde, der er kendetegnet ved at have høj kvalitet og transparens, understøttet af en 
organisation og struktur samt kultur, der er båret af de personalepolitiske og ledelsesmæssige værdier.  
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1.3 GENERELLE BETRAGTNINGER 

Seniorområdet i Vejle Kommune leverer ydelser til mere end 4.000 borgere om ugen, og alene i hjemmeplejedistrik-
terne gennemføres cirka 100.000 besøg ugentligt1 til borgere med individuelle ønsker og behov. Seniorområdet er i 
denne analyse defineret som plejecentre og hjemmeplejedistrikter, og omfatter cirka 2.000 medarbejdere, inkl. 
elever, timelønnede og vikarer - fordelt på 18 kommunale plejecentre og 10 hjemmeplejedistrikter. I en driftsorga-
nisation, med så mange kontaktpunkter mellem medarbejdere og borgere, vil der være mange situationer i mødet 
mellem medarbejder og borger, der vil være præget af høj faglig kvalitet, god kommunikation og omsorgsfuld pleje, 
men der vil også være eksempler på det modsatte. Alene det forhold, at opgaveløsningen er båret af menneskelige 
relationer betyder, at der kan opstå uventede situationer, frustrationer og uenigheder. Seniorområdet er endvidere 
kendetegnet ved, at driften er 24/7/365, hvilket betyder, at medarbejdere på forskellige tidspunkter af døgnet, 
ugen og året skal levere pleje og omsorg til personer i ofte sårbare situationer. 

Når man gerne vil undersøge forskellige parametre på Seniorområdet, vil nuancerne være mange, og dilemmaerne 
mellem høj faglighed, borgers behov, økonomi, ledelse og den enkelte medarbejders arbejdsglæde og trivsel er 
ligeledes mange. Læg hertil, at ikke to borgere er ens, og to situationer, der kan forekomme sammenlignelige, kan 
opleves forskelligt afhængig af personer og perspektiv. Det er ikke muligt at indfange alle disse forskelligheder og 
betragtninger til fulde i en analyse som denne. Vi vil undervejs i afrapporteringen, via eksempler, anvise, hvad vi 
vurderer er god praksis og kultur, samt eksempler, hvor praksis og adfærden i en given situation kunne have været 
anderledes. Sådanne eksempler vil endvidere kunne anvendes som anledning til nye initiativer, læring og formidling, 
hvor der er behov for at tydeliggøre ønsket adfærd.  

Kompleksiteten på området er høj – og Seniorområdet, både i Vejle Kommune og de øvrige danske kommuner, skal 
manøvrere i snitfladerne mellem regionerne, de praktiserende læger, pårørende, faglige organisationer, patientfor-
eninger – og naturligvis borgerne - med det formål at levere den bedst mulige service til borgere på kommunens 
plejecentre og i hjemmeplejen inden for det besluttede serviceniveau og det vedtagne budget. Læg hertil, at perso-
nalet har skiftende vagter, har forskelligt uddannelsesniveau, hvoraf en stor del af medarbejdergruppen har relativt 
korte uddannelser. Dette sammenholdt med borgere, som løbende kommer til for at modtage pleje, omsorg eller 
sygepleje i en kort periode. Kontinuitet og faste holdepunkter er således ikke de fremherskende rammevilkår på 
Seniorområdet generelt.  

I et set-up som ovenstående er der mange ’veje at gå’ som kommune, og man kan således lykkes med at sikre den 
efterspurgte kvalitet, faglighed, omsorg og trivsel på mange forskellige måder. Der findes ikke én god løsning på de 
oplevede udfordringer – men som oftest flere forskellige løsninger og muligheder for at kvalitetsudvikle og minimere 
en eller flere af de udfordringer, som Seniorområdet i Vejle Kommune og i andre kommuner oplever – i forskellig grad 
over tid.  

BDO vil med afsæt i vores analyser og store mængde indsamlet data, således bestræbe os på at anvise anbefalinger 
på et tilpas overordnet niveau. Dette med afsæt i en række temaer, der kan sætte retning på de kommende politiske 
drøftelser og uden at determinere, hvad den gode løsning er for netop Vejle Kommune. 

 

1.4 UNDERSØGELSENS ANVENDELSESMULIGHEDER OG FORBEHOLD  

Seniorområdet er i denne analyse afgrænset til at inkludere den kommunale hjemme- og sygepleje (Distrikterne) og 
de kommunale plejecentre. Myndighed, genoptræning, hjælpemiddeldepot og den øvrige kommunale administration 
af området er således ikke en del af analysen. 

Der er tale om en repræsentativ undersøgelse, hvorfor resultaterne vil have gyldighed for hele Seniorområdet – dog 
med forbehold for de områder, der ikke er en del af analysen. Det er dog værd at bemærke, at undersøgelsen alene 
kan vise et øjebliksbillede af, hvorledes noget er oplevet eller forholder sig. Som beskrevet overfor er Seniorområdet 
en meget dynamisk størrelse, hvor tingene konstant er i bevægelse. Kulturanalysen er dermed et øjebliksbillede – et 
udtryk for en nuværende oplevelse af den kultur, man er en del af. Analysen beror altså på de involveredes oplevelser 
og synspunkter. Ville vi spørger de selv samme personer om nogen tid, så kan resultatet se anderledes ud. Det er 
derfor heller ikke fremhævet, hvilke medarbejdere eller enheder, man er tilknyttet, idet det er de generelle fund, 
der efter BDO’s vurdering, bør give anledning til eventuelle nye initiativer eller justeret fokus med henblik på at 
skabe et Seniorområde kendetegnet ved at have høj kvalitet og transparens, understøttet af en organisation og 
struktur samt kultur, der er båret af de personalepolitiske og ledelsesmæssige værdier.  

 

1 Oplyst af Vejle Kommune 
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2 RESUMÉ 

I dette afsnit præsenterer BDO en sammenfatning af resultaterne for analysen af organisation, struktur og kultur. 
Afrapporteringen er bygget op om en række forskellige datakilder, der tilsammen tegner et billede af organisationen, 
strukturen og kulturen på Seniorområdet i Vejle Kommune – og tilsammen vil afrapporteringen kunne give svar på de 
overordnede spørgsmål, som Økonomiudvalget har ønsket viden om, jf. analysens kommissorium:   

• Har Seniorområdet den rigtige struktur, der kan fremtidssikre et stærkt Seniorområde med høj kvalitet og 
transparens? 

• Har Seniorområdet god ledelse og styring, der samtidig sikrer MED-inddragelse og MED-indflydelse? 

• Har Seniorområdet en sund kultur, der understøtter dialog og ytringsfrihed?  

• Har Seniorområdet tilfredse ledere og medarbejdere? 
 

Det skal understreges, at de fire overordnede spørgsmål ovenfor er svære at give et entydigt svar på, og på et stort 
Seniorområde som i Vejle Kommune vil der altid være forhold, der kan styrkes og arbejdes videre med. Det er særligt 
i det lys, rapportens anbefalinger skal læses.  

2.1 OVERORDNEDE PERSPEKTIVER DELANALYSE 1: ORGANISATION, STRUKTUR OG RAMME-
VILKÅR 

BDO’s analyse af rammevilkårerne for Seniorområdet i Vejle Kommune viser, at rammevilkårene generelt set har 
ændret sig som følge af stigende kompleksitet, flere og flere indlæggelser og tidligere udskrivning fra sygehusene. 
Samtidig med det er antallet af ældre over 65 år generelt stigende, hvilket påvirker den samlede opgaveportefølje 
for Seniorområdet i Vejle Kommune – og i landets øvrige kommuner. Seniorområdet har altså over tid skulle forholde 
sig til nye snitflader med sundhedsvæsenet og justere i ydelser og kompetencer for at imødekomme disse ændringer. 
Det er således BDO’s vurdering, at de overordnede rammevilkår for Seniorområdet har ændret sig markant over tid – 
men at denne ændring er fælles for alle kommuner i Danmark. 

2.2 ORGANISERING, LEDELSESSPÆND OG MED-STRUKTUR 
 

I dette afsnit vil vi samle op på de fund og perspektiver, som analysen af Seniorområdet i Vejle Kommunes organi-
sering, ledelsesspænd og struktur har medført. 

2.2.1 ORGANISERING 

De ændrede rammevilkår har fået kommunerne til organisatorisk at tilpasse deres driftsorganisationer på Seniorom-
rådet. Det er ikke BDO’s vurdering, at der er nævneværdige forskelle i sammenligningskommunernes overordnede 
organisering, der skulle påvirke driftsorganisationernes mulighed for at varetage kerneopgaven væsentligt forskelligt 
fra hinanden. BDO hæfter sig dog ved en stigende tendens til at ’samorganisere’ hjemme- og sygeplejen med henblik 
på at opnå en øget specialisering, bedre synergier og bedre ressourceudnyttelse på tværs af sygeplejen og hjemme-
plejen. Dette er også en organiseringsform, som Vejle Kommune har valgt – og som BDO vurderer understøtter den 
stigende kompleksitet på området – se i øvrigt anbefaling vedr. Etablering af formelt horisontalt ledelsesforum. 

2.2.2 LEDELSESSPÆND 

Den valgte organisering omfatter et valg af ledelsesniveauer og antal ledere. I relation til antal ledere ses der i 
Vejle Kommune et ledelsesspænd, der er højere end gennemsnittet for sammenligningskommunerne. Særligt på 
plejecentrene er ledelsesspændet i Vejle Kommune større end i sammenligningskommunerne. 

Ledelsesspændet er relevant at vurdere og forholde sig til løbende, så man som stor driftsorganisation hele tiden har 
mulighed for at tilpasse den samlede ledelsesressource til det oplevede behov. Det er BDO’s vurdering, at særligt 
Vejle Kommune med et relativt højt ledelsesspænd løbende bør forholde sig til dette og vurdere, om spændet kan 
tilpasses, så mulighederne for at leve op til kommunens ledelsesmæssige værdier øges, og så ledelsen i endnu højere 
grad end i dag kan understøtte den faglige udvikling og løbende dialog med medarbejdere, borgere og pårørende. 
Dette kan også ses i relation til ledelseskommissionens anbefalinger. Dette bør endvidere ses i relation til de op-
mærksomhedspunkter, der kan udledes af kulturanalysens afsnit omkring ledelse. Se i øvrigt anbefaling i afsnit 2.3 
vedr. ”Styrkelse af den samlede ledelseskraft samt Præcisering af decentrale leders rolle og ansvar samt sikring af 
nødvendig administrative støtte”.   
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2.2.3 MED-STRUKTUR 

Den valgte organisering af MED modsvarer langt henad vejen organiseringen i andre kommuner – dog har Vejle Kom-
mune valgt en relativ central struktur for deres Lokal-MED med ét Lokal-MED for alle plejecentre og ét for alle 
distrikterne, hvor andre kommuner har Lokal-MED på enhedsniveau – og så et Område-MED på et mere overordnet 
niveau. Det er BDO’s vurdering, at Vejle Kommune bør genoverveje deres MED-struktur, så decentraliseringsgraden 
og dialogen mellem decentral ledelse og medarbejderinvolvering øges. Dette skal ses i relation til fund og anbefalin-
ger, der er fremkommet i analysen af medarbejdere og MED-repræsentanternes opfattelse af MED-systemet. Her 
opleves udfordringer i forhold til medarbejderinddragelse samt dagligdagsfrustrationer, der kan være svære at adres-
sere ’rette sted’ mv. Se anbefaling i vedr. Styrket MED-struktur og øget decentralisering. 

2.3 ØKONOMI OG YDELSER 

I dette afsnit vil vi samle op på de fund og perspektiver, som analysen af Seniorområdet i Vejle Kommunes økonomi 
og ydelser har medført. 

2.3.1 ØKONOMI 

Demografiske ændringer med flere ældre er et rammevilkår for alle sammenligningskommunerne. I Vejle Kommune 
er antallet af ældre over 65 år steget med +13 % siden 2014, mens budgettet på Seniorområdet i Vejle Kommune i 
samme periode er steget med 6,5 % - en tendens der også ses i sammenligningskommunerne. Sammenholder man 
udgifterne til ældreområdet i Vejle Kommune med udgifterne i sammenligningskommunerne, kan det dog konstate-
res, at Vejle Kommune har det laveste omkostningsniveau pr. ældre i sammenligningsgruppen. Dette er en overord-
net betragtning og rummer altså ikke en forklaring på hvor eller hvorfor. Sammenholdt med sammenligningen af 
ydelser, hvor Vejle Kommune ikke adskiller sig, kan dette dog indikere, at Seniorområdet er drevet med en høj 
økonomisk effektivitet. 

BDO vurderer, at det ikke er muligt at ramme en balance eller angive et specifikt beløb, der skal til for at sikre, at 
borgere, medarbejdere og ledere finder de økonomiske rammer tilstrækkelige – med andre ord anses den til enhver 
tid gældende økonomiske ramme, som et overordnet rammevilkår, driftsorganisationen skal indordne sig under. I 
analysen af kulturen på Seniorområdet samt i tilfredshedsundersøgelsen ses der flere eksempler på, at medarbej-
dere og borgere/pårørende oplever travlhed, og at de økonomiske rammer er stramme. Opmærksomheden bør ret-
tes mod at sikre ”oversættelse” og forventningsafstemning i forhold til de valg, der er truffet omkring den økono-
miske ramme.  

2.3.2 YDELSER 

Med afsæt i den økonomiske ramme, der er tildelt Seniorområdet, leveres en række ydelser. Undersøgelsens fokus 
er på plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen. BDO har tegnet et billede af disse ydelser i Vejle Kommune og 
sammenligningskommunerne på et overordnet niveau. Billede viser en variation og visse forskelle kommunerne 
imellem, men ikke i en grad, hvor Vejle Kommune efter BDO’s vurdering adskiller sig.   

Vejle Kommune har en lidt højere dækningsgrad, altså lidt flere plejeboliger end gennemsnittet, visiterer øjensyn-
ligt lidt flere timer i gennemsnit pr. modtager af hjemmepleje, men færre timer sygeplejen. En større andel syge-
plejeydelser leveres af sygeplejersker i Vejle Kommune end i de andre kommuner. Andelen, der modtager sygeple-
jeydelser, er lidt mindre for disse ydelser. 

Ydelserne på Seniorområdet er ofte substituerende – en borger skal ikke have hjemmepleje, hvis borgeren bor i 
plejebolig og omvendt – hvorfor ydelserne skal ses samlet, som det miks af ydelser en kommune tilbyder med afsæt 
i faglige, driftsmæssige og økonomiske overvejelser. Det er BDO’s vurdering, at udmøntningen af ydelser, når der 
tages højde for de forskellige miks af ydelser, ikke er nævneværdig forskellig på tværs af sammenligningskommu-
nerne. En nærmere analyse af serviceniveau og serviceadgang til de forskellige ydelser på Seniorområdet kan dog 
være et middel til at afdække, om der kan prioriteres anderledes inden for den økonomiske ramme, og dermed om 
oplevelsen af den økonomiske ramme kan afstemmes bedre. 
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2.4 PERSONALESAMMENSÆTNING, REKRUTTERINGSUDFORDRINGER OG SYGEFRAVÆR 

Ser man på personalesammensætningen på tværs af hele Seniorområdet i de 6 sammenligningskommuner – her ud-
trykt ved et kompetenceindeks2, ser BDO ikke nævneværdige forskelle mellem kommunerne. I Vejle Kommuner er 
der over tid ansat en større andel sygeplejersker i hjemme- og sygeplejen (23 % i 2020 mod 18 % i 2015) – en lidt mere 
stigende tendens ses i sammenligningskommunerne, hvor andelen af ansatte sygeplejersker er 21 % i 2020 mod 20 % 
i 2015. Ift. personalets anciennitet og sygefravær adskiller Vejle Kommune sig ikke nævneværdigt fra sammenlig-
ningskommunerne.  

Personalesammensætning og kompetencer afspejler det personale, der er ansat, men det er naturligvis relevant at 
se på, om det er muligt at ansætte de medarbejdere og kompetencer, som man gerne vil have. Med andre ord; om 
rekruttering er en udfordring i forhold til kompetencer. Vejle Kommune har i et baggrundsnotat beskrevet, hvorledes 
efterspørgsel efter SOSU-assistenter og Sygeplejersker på landsplan er steget markant siden 2015. I Vejle Kommune 
er der fem-ni ansøgere til opslag efter SOSU-assistenter og fire-seks ansøgere til opslåede sygeplejerskestillinger set 
over de sidste 4 år. Det relativt lave antal ansøgere til de opslåede stillinger betyder, at stillingerne kan være svære 
at få besat af kvalificerede ansøgere, og at ansøgere af og til har fået andet job, inden de opslåede stillinger er 
besat. Fem af de seks sammenligningskommuner i denne undersøgelse nævner, at de oplever tilsvarende rekrutte-
ringsudfordringer ift. SOSU-assistenter og sygeplejersker.  

Det konstateres, at personaleomsætningen på Seniorområdet ligger omkring 20 %, her adskiller Vejle Kommune sig 
heller ikke fra de sammenligningskommunerne. For gruppen af ledere vurderes omsætningen dog at være særlig høj, 
idet Vejle Kommune har registreret 22 lederskift på tre år for de 28 enheder i analysen. Der henvises til analysen 
”Tilfredshed og kompetencer”. 

Vejle Kommune vurderes til at have en personalesammensætning på niveau med sammenligningskommunerne, mens 
det vurderes at være et rammevilkår, at Seniorområdet er præget af en forholdsvis høj personaleomsætning og en 
generel oplevelse af rekrutteringsudfordringer. BDO har ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt rekrutteringsudfor-
dringerne i Vejle Kommune kan imødekommes ved ændret fokus i rekrutteringsstrategien eller lignende, men anbe-
faler uagtet dette, at den oplevede rekrutteringsudfordring ift. kvalificeret arbejdskraft foranlediger et øget og 
vedvarende fokus på kompetenceudvikling, faglig sparring, supervision og sidemandsoplæring. Dette kombineret 
med, at der arbejdes med at reducere personaleomsætningen, vil efter BDO’s vurderingen kunne imødekomme dele 
af rekrutteringsudfordringen.  Se i øvrigt anbefalinger vedr. etablering af formelt horisontalt ledelsesforum samt 
anbefaling vedr. styrkelse af den samlede ledelseskraft. 

2.4.1 KLAGER 

Omfanget af klager, der når Ankestyrelsen, er meget begrænset for Vejle Kommune og sammenligningskommu-
nerne. Vejle Kommune oplever i lighed med andre kommuner, at omgivelserne bredt forstået stiller større og større 
krav til den service og omstillingsparathed, som Seniorområdet skal kunne levere. Dette kan komme til udtryk ved 
utilfredshed, pres fra pårørende til at ændre serviceniveauer, medarbejdere der ikke føler, at de kan levere det, 
som efterspørges mv. En gennemgang af de klager/henvendelser, der har været på Seniorområdet i 2020, viser 
bl.a., at forventningsafstemning og kommunikation er en årsag til klager/henvendelser. I BDO’s undersøgelser ses 
flere ligheder med de fund, der er fremkommet via gennemgangen af klager/henvendelser.  

Vejle Kommune oplyser, at der på baggrund af disse klager/henvendelser er indført en nu procedure, der kan sikre 
en struktureret tilgang til håndtering af klager/henvendelser med det formål at sikre, at der kan skabes et fyldest-
gørende overblik over klagesager med henblik på fremadrettet læring. Denne procedure vurderes givtig. Med op 
imod 100.000 besøg om ugen vil der være situationer, hvor borgere eller pårørende er utilfredse med Seniorområ-
det. Det afgørende bør være, hvorledes utilfredsheden håndteres og adresseres. BDO anbefaler således, at der 
etableres et fora for klageevaluering med henblik på at skabe organisatorisk læring og finde mønstre i, hvorfor util-
fredsheden starter – og hvordan fx en spirende utilfredshed ender med at blive til en klage – og endnu vigtigere, 
hvordan håndteres klager i et samlet Seniorområde – lige fra medarbejder, til decentral leder, chef, direktør og 
politikker – se anbefaling vedr. klagehåndtering i et læringsperspektiv. 

 

 

2 Kompetenceindekset er opgjort som det gennemsnitslige kompetenceniveau, hvor en sygeplejersker har kompetenceniveau 5, Social- og 

sundhedsassistent 4, Social- og sundhedshjælper 3, Husassistenter 2, Uuddannet personale 1. Resterende stillinger er rangeret efter 

uddannelseslængden.  
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2.5 OVERORDNEDE PERSPEKTIVER DELANALYSE 2: KULTURANALYSE 

I kulturanalysen har vi taget afsæt i begrebet social kapital som et centralt tema til at belyse kulturen på Seniorom-
rådet i Vejle Kommune. Herefter har vi set på ledelse, da ledelsen spiller en helt central rolle i både skabelsen og i 
understøttelsen af den gode kultur. Slutteligt har vi set på mulighederne for at ytre sig frit - og i forlængelse heraf 
MED-organisationen. Disse temaer er udvalgt, da de gør det muligt at belyse, om Seniorområdet har en kultur, der 
understøtter det sunde og udviklende arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads.  

2.5.1 SOCIAL KAPITAL 

Perspektiver fra fokusgruppeinterviewene indikerer, at medarbejderne generelt har et godt, tillidsfuldt og respekt-
fuldt samarbejde, der afspejler de personalepolitiske værdier ’Ansat-med-vilje’. Det er således BDO’s vurdering, at 
Seniorområdet i Vejle Kommune er præget af relativ høj social kapital, og at der generelt eksisterer en god kultur, 
hvor man forsøger at gøre plads til fx den faglige dialog. Man har en positiv tilgang til kollegaskabet samt forskel-
lige fagligheder og forsøger i mange situationer både formelt og uformelt at sparre med hinanden om kerneopga-
ven. Disse perspektiver understøttes ligeledes i trivselsmålingen og i observationer.  

Selv om der er høj social kapital og en generelt set god kultur på Seniorområdet, så er der også forhold og oplevel-
ser, som bidrager negativt – særligt en generel oplevelse af at være fortravlet i hverdagen påvirker medarbejdernes 
trivsel og faglige stolthed negativt, og et oplevet tidspres kan give medarbejdere oplevelsen af ikke altid at kunne 
efterleve de personalepolitiske værdier. Dette skal ses i sammenhæng med anbefalingen om formidling og omsæt-
ning af den økonomiske ramme i anbefalingsafsnittet.   

Sygdom er især et højt aktuelt emne blandt medarbejderne, der bevirker, at medarbejderne står i vanskelige prio-
riteringer, hvor konsekvensen kan være, at det ønskede samarbejde nedprioriteres. Derudover kan planlægningen 
blive påvirket, hvilket i visse tilfælde fører til følelsen af uretfærdighed. Oplevelsen af uretfærdighed opstår endvi-
dere, når der ikke er gennemsigtighed i forhold til ledelsesprioriteringer og -beslutninger. Dette skal ses i sammen-
hæng med anbefalingerne vedr. Styrkelse af den samlede ledelseskraft, Præcisering af decentral leders rolle og 
ansvar samt sikring af nødvendig administrativ støtte samt anbefaling vedr. Styrket MED-struktur og øget decentra-
lisering.  

I trivselsmålingen kan vi også se, at retfærdighed er et af de parametre, hvor enkelte enheder ’kun’ har en middel-
score. Observationerne peger generelt ikke på, at travlheden har negative konsekvenser for løsning af kerneopga-
ven. Brugertilfredsheden er generelt også høj, hvilket betyder, at den oplevelse, medarbejderne til tider har i for-
hold til ikke at lykkes tilfredsstillende med kerneopgaven, for nuværende ikke afspejles i den generelle tilfredshed 
blandt borgerne (se rapport ”Ekstern analyse af Seniorområdet – tilfredshed og kompetencer”, afsnit 4).       

2.5.2 LEDELSE  

Arbejdet med kulturen er en vigtig forandrings- og ledelsesopgave. Eksisterer en sund kultur, vil dette afspejles i 
trivslen og i god løsning af kerneopgaven. I denne forbindelse spiller ledelsen en væsentlig rolle, da lederne har et 
stort ansvar i forhold til at skabe og præge den kultur, som de selv er en del af. Lederne på de enkelte enheder har 
ansvaret for at formulere og oversætte visioner samt koordinere indsatser og skabe resultater, der sikrer, at bor-
gerne er i centrum. Netop derfor er det også vigtigt, at lederne oplever at have handlerum. Vejle Kommunes ledel-
sesværdier ’Ledelse-med-vilje’ har fokus på, at ledelsen skal skabe resultater, blandt andet ved at fokusere på ker-
neopgaven, kvalitet og kompetencer. Ledelsen skal være målrettet, handlekraftig og sikre trivsel, arbejdsglæde og 
faglig stolthed. Slutteligt skal ledelsen dyrke samarbejdet gennem tillid, åbenhed og dialog. På denne baggrund 
kommer ledelsen, herunder ledelsesadfærden, til at spille en væsentlig rolle i forhold til den oplevede kultur, triv-
sel og kerneopgaven. 

Perspektiver fra fokusgruppeinterviewene indikerer en diversitet i forhold til medarbejdernes oplevelser af nærme-
ste leder. Medarbejderne oplever generelt en kultur, hvor man kan udtrykke sin mening over for nærmeste leder og 
områdeleder. Ofte oplever de dog, at lederne kun i begrænset omfang lytter og/eller agerer i forhold til deres yt-
ringer. Flere efterspørger større gennemsigtighed i ledelsesbeslutninger på alle niveauer og mere formaliseret kom-
munikation, der når ud til alle. Dette skal ses i sammenhæng med anbefalingerne vedr. Styrkelse af den samlede 
ledelseskraft, Præcisering af decentral leders rolle og ansvar samt sikring af nødvendig administrative støtte samt 
anbefaling vedr. Styrket MED-struktur og øget decentralisering. 

Sammenholdes resultaterne med ledelsesværdierne, eksisterer en åbenhed og dialog ledere og medarbejdere imel-
lem, hvor man har et ønske om at spille hinanden gode. Lederne forsøger i høj grad at fokusere på kerneopgaven, 
kvalitet og kompetencer. Lederne har et ønske om at være målrettede og skabe retning. Dette kan dog være svært 
at efterleve i praksis - blandt andet grundet et stort lederspænd og mange opgaver af forskelligartede karakter. 
Dette skal ses i sammenhæng med anbefaling vedrørende Styrkelse af den samlede ledelseskraft og anbefaling ved-
rørende præcisering af decentrale leders rolle og ansvar samt sikring af nødvendig administrative støtte. 
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Derudover er de decentrale ledere underlagt nogle strukturelle betingelser, der skaber hyppige dilemmaer.  Le-
derne efterspørger generelt mere understøttelse i form af retningslinjer og struktur, sparring med andre ledere i 
samme situation, så de kan prioritere og forbedre deres fokus på at understøtte medarbejderne i kerneopgaven. 
Dette skal ses i sammenhæng med anbefaling vedr. Etablering af formelt horisontalt ledelsesforum og anbefaling 
vedr. præcisering af decentral leders rolle og ansvar samt sikring af nødvendig administrativ støtte.   

2.5.3 YTRINGSFRIHED 

Fokusgruppeinterviewene indikerer, at både ledere og medarbejdere oplever at have ytringsfrihed. Udfordringerne 
opstår, når man ikke oplever, at der bliver taget hånd om problemer, fx relateret til løsning af kerneopgaven, le-
delse, kultur og arbejdsmiljø. Dette skal ses i sammenhæng med anbefaling vedr. Styrkelse af den samlede ledel-
seskraft og anbefaling vedr. Styrket MED-struktur og øget decentralisering. 

Flere af de medarbejdere, som BDO har talt med, har en oplevelse af, at man i forbindelse med presseomtalen 
havde vanskeligt ved at vurdere, hvad den samlede kommunikationsstrategi var – og derfor følte sig ladt alene med 
sin frustration over at føle sig ramt på sin faglige stolthed og lyst samt trang til at tage til genmæle. I fremtiden 
bør der ledelsesmæssigt sættes fokus på, hvordan man sikrer en god og rettidig håndtering af både presseomtale og 
klager. Dette skal ses i sammenhæng med anbefaling om klagehåndtering som læringselement.  

2.5.4 MED-SYSTEMET 

Fokusgruppeinterviewene indikerer, at MED-repræsentanterne overordnet set er bevidste om deres rolle og ansvar. 
BDO vurderer dog, at det er vanskeligt for dem at efterleve rollen i praksis, herunder sikre udmøntning af værdi-
erne. MED-repræsentanterne fremsætter en række årsagsforklaringer hertil.  

IKKE FÆRDIG IMPLEMENTERET | MED-systemet er stadig ved at finde sin plads som følge af den nye MED-struktur, 
der trådte i kraft i april 2020. Dette vanskeliggøres yderligere af Coronaepidemien, som har betydet, at der ikke 
har været fysiske møder i en lang periode.  

MANGLENDE GENNEMSIGTIGHED OG INDDRAGELSE | MED-repræsentanterne oplever ikke, at der er gennemsigtighed 
i forhold til deres beføjelser og muligheder, hvilket betyder, at mange har svært ved at sikre synlighed - fx ift. at 
prioritere at komme rundt på de matrikler/arbejdssteder, som de hver især repræsenterer.  

MED-repræsentanterne føler sig kun i begrænset omfang inddraget i forbindelse med igangsætning af store projek-
ter eller i investeringer, der vedrører driften. Tidligere havde man arbejdsgrupper, hvor denne involvering blev fa-
ciliteret. Der gives klart udtryk for, at disse bør genetableres, da samarbejdet med ledelsen herigennem kan styr-
kes.  

Lederne i driften har forskellige opfattelser af MED-systemet og repræsentanterne på egen arbejdsplads. På nogle 
enheder inddrages repræsentanterne af pligt, og på andre enheder har man en god dialog samt sparring og oplever 
stor nytte af systemet – både ledere og medarbejdere. Sammenholdes disse resultater med de tre grundværdier: 
Viden, samspil og ansvar, så er der behov for nogle indsatser, der styrker MED-systemet, herunder sammenhængs-
kraften på tværs af MED-aktører og ledelsen. Dette skal ses i sammenhæng med anbefalingen om styrket MED-
struktur og øget decentralisering.       

 

2.6 ANBEFALINGER I FORLÆNGELSE AF DELANALYSE 1 OG 2 

 

1 – STYRKELSE AF DEN SAMLEDE LEDELSESKRAFT | I delanalyse 1 fandt vi, at ledelsesspændet i Vejle Kommune 
er relativt højt (se også rapport ”Ekstern analyse af Seniorområdet – Tilfredshed og kompetencer, afsnit 5.3). I del-
analyse 2 fandt vi desuden, at i de tilfælde, hvor medarbejdere havde mobiliseret en grad af frustration, var en 
væsentlig kilde hertil manglende gennemsigtighed i ledelsesmæssige beslutninger, følelsen af mangel på ledelses-
mæssig tilgængelighed og synlighed samt begrænset adgang til ledelsesmæssig og faglig sparring. BDO anbefaler 
derfor, at Vejle Kommune overvejer, om den samlede ledelseskraft på Seniorområdet kan styrkes fremadrettet. En 
styrkelse af den samlede ledelseskraft på Seniorområdet vil øge mulighederne for at leve op til kommunens ledel-
sesmæssige værdier og øge muligheden for, at de decentrale ledere i endnu højere grad end i dag kan understøtte 
den faglige udvikling og løbende dialog med medarbejdere, borgere og pårørende. Samtidig anbefaler BDO, at der 
sættes fokus på oplæringsforløb af nye ledere, da man herigennem kan skabe et afsæt for den lederadfærd, der 
skal kendetegne Vejle Kommunes Seniorområde i fremtiden. BDO erfarer, at dette kan være afgørende for øget 
trivsel og tilfredshed.  
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2 – PRÆCISERING AF DECENTRAL LEDERS ROLLE OG ANSVAR SAMT SIKRING AF NØDVENDIG ADMINISTRATIV 
STØTTE | BDO anbefaler, at Vejle Kommune i endnu højere grad end i dag får defineret de decentrale lederes rol-
ler og ansvar. Dette bør tage afsæt i ’Ledelse-med-vilje’, men det bør præciseres, at de decentrale ledere har en 
afgørende rolle i forhold til at sikre kvalitet i kerneopgaven – fx ved at fokusere på supervision, sidemands-oplæring 
og løbende faglig sparring. Det bør tydeliggøres, at de decentrale ledere har et ansvar for løbende dialog og kom-
munikation med både medarbejdere og pårørende – herunder sikring af løbende forventningsafstemning med både 
medarbejdere, borgere og pårørende ift. den service, man kan forvente på et plejecenter eller i et distrikt i Vejle 
Kommune.  

BDO anbefaler desuden, at man overvejer, hvorvidt de decentrale ledere har den rette administrative støtte i det 
daglige arbejde samt råderum til at fokusere på mål, retning og kvalitet i kerneopgaven. Dette har ikke været et 
fokus i BDO’s analyse, men flere ledere har på fokusgruppeinterviewene og på observationer ytret ønske om mere 
administrativ støtte, da de følte sig alene og ikke følte sig tilstrækkeligt kvalificeret til de mange administrative 
opgaver. (se også rapport ”Ekstern analyse af Seniorområdet – Tilfredshed og kompetencer, afsnit 5.3). I tillæg her-
til anbefaler BDO et fokus på styrkelse af planlægningen i driften. Dette skal ses i sammenhæng med anbefalingen 
om styrkelse af den samlede ledelseskraft på området, jf. anbefaling 1. 

 

3 - ETABLERING AF FORMELT HORISONTALT LEDELSESFORUM | BDO anbefaler, at der etableres et ledelsesmæs-
sigt forum på tværs af de decentrale enheder, så de decentrale ledere får mulighed for at dele erfaringer og viden 
om bedste praksis mellem hinanden. Endvidere vil et forum for de decentrale ledere kunne være med til at under-
støtte en fællesskabsfølelse og et kollegialt samhørighedsforhold, som blev efterlyst af flere ledere på fokusgrup-
peinterviewene og ved observationer. Dette ledelsesforum kan bidrage til at sikre en ensartethed på tværs af enhe-
der, hvorved retningslinjer og arbejdsvilkår fremstår ens på tværs af Seniorområdet, og dermed styrke gennemsig-
tigheden for medarbejderne. Forummet kan desuden bruges til at drøfte og evaluere klagesager, jf. anbefaling 4 
om klagehåndtering som læringselement. Derudover vil forummet kunne bruges af kommunens topledelse til at 
præge kulturen på området, jf. anbefaling 5 om løbende fokus på kulturarbejdet.  

 

4 - KLAGEHÅNDTERING SOM LÆRINGSELEMENT | I BDO’s undersøgelser ses flere ligheder med de fund, der er 
fremkommet via Vejle Kommunes egen gennemgang af klager/henvendelser. Med op imod 100.000 besøg om ugen 
vil der være situationer, hvor borgere eller pårørende er utilfredse med Seniorområdet. Det afgørende bør være, 
hvorledes utilfredsheden håndteres og adresseres. Vejle Kommune oplyser, at der på baggrund af disse klager/hen-
vendelser nu er indført en procedure, der kan sikre en struktureret tilgang til håndtering af klager/henvendelser 
med det formål at sikre, at der skabes et fyldestgørende overblik over klagesager med henblik på fremadrettet læ-
ring. Denne procedure vurderes givtig 

BDO anbefaler i tråd hermed, at der ledelsesmæssigt sættes fokus på, hvordan man kan bruge en klage som evalue-
ring af egen praksis og få så meget organisatorisk læring ud af en klage som overhovedet muligt. Dette vil kræve et 
vedvarende kulturelt tryk på, at det er og skal være OK at fejle, så længe vi lærer af det. BDO anbefaler, at der 
etableres et fora for klageevaluering med henblik på at skabe organisatorisk læring og finde mønstre i, hvorfor util-
fredshed starter – og hvordan fx en spirende utilfredshed ender med at blive til en klage – og endnu vigtigere, hvor-
dan håndterer vi klager som samlet Seniorområde – lige fra medarbejder, til decentral leder, chef, direktør og poli-
tikere. Dette skal i øvrigt ses i sammenhæng med anbefaling om decentralisering af MED-organisering som fora til 
understøttelse af øget medarbejderinddragelse samt anbefaling om fokus på øget ledelseskraft. 

 

5 - LØBENDE FOKUS PÅ KULTURARBEJDET | BDO anbefaler, at ledelsen på alle niveauer af Seniorområdet i Vejle 
Kommune samt MED-organisationen fastholder/påtager sig rollen som kulturbærere. Dette indebærer løbende im-
plementeringsarbejde i forhold til den ønskede kultur og det ønskede værdisæt og skal desuden ses i sammenhæng 
med Anbefaling 1 om fokus på øget ledelseskraft og Anbefaling 7 om styrket MED-struktur. 

BDO anbefaler desuden, at der eksperimenteres med kulturmedarbejdere – fx i en prøveperiode på et år med hen-
blik på at understøtte de decentrale ledere i kulturarbejdet på plejecentrene og i distrikterne. En kulturmedarbej-
der kan deltage i morgenmøder, MED-møder eller andre fora, hvor der arbejdes med refleksioner, faglig sparring 
mv. med henblik på at understøtte det løbende kulturudviklingsarbejde på tværs af de decentrale enheder. En kul-
turmedarbejder kunne desuden facilitere de horisontale ledelsesfora beskrevet i Anbefaling 3. Alt sammen med 
henblik på at styrke – og ensarte kulturen og udbrede god praksis. 

 

6 - ETABLERING AF MEDARBEJDERFORA TIL LØBENDE FAGLIG SPARRING OG REFLEKSION OVER EGEN PRAKSIS | 
Vejle Kommune har valgt at ’samorganisere’ hjemme- og sygeplejen, hvilket giver gode muligheder for faglig spar-
ring på tværs af fagligheder i det daglige. Det er dog BDO’s vurdering, at Vejle Kommune med fordel kan etablere 
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mere formaliserede fora til faglig sparring mellem de forskellige kompetencer på Seniorområdet – både på enheds-
niveau, men også meget gerne på tværs af de respektive enheder. På enhedsniveau har BDO set gode eksempler på 
morgenmøder i Vejle Kommune, der havde karakter af et sådant forum, hvor en sygeplejerske eller terapeut age-
rede mødeleder, og hvor komplekse borgere blev gennemgået. Samtidig fik medarbejderne mulighed for at stille 
spørgsmål til praksis, og hvor der var tid til (tvær)faglige refleksioner. Andre steder mødte medarbejdere ind di-
rekte ude ved borger, og BDO observerede ikke i samme omfang et forum for kvalitetsdrøftelser. 

Et forum på enhedsniveau kunne med fordel suppleres med et ’kvalitetsforum’ på tværs af plejecentrene og di-
strikterne. Et sådant forum kunne understøtte og sprede budskabet om bedste praksis – og bidrage til serviceharmo-
nisering på tværs af enheder, ligesom dette forum kunne være en anledning til løbende kulturimplementering, jf. 
Anbefaling 5 om løbende fokus på kulturarbejdet. De faglige fora bør drives af decentrale ledere, men rollen kunne 
uddelegeres til fagligt højt kvalificerede sygeplejersker eller terapeuter. Dette skal ses i sammenhæng med Anbe-
faling 1 om fokus på øget ledelsesmæssig kraft. 

 

7 - STYRKET MED-STRUKTUR OG ØGET DECENTRALISERING | BDO anbefaler, at den nuværende MED-struktur med 
ét Lokal-MED for alle plejecentre og ét Lokal-MED for alle distrikter ændres, så der etableres Lokal-MED på alle ple-
jecentre (evt. klynger) og i alle distrikter, da det vil understøtte den i Delanalyse 2 efterspurgte medarbejderind-
dragelse og gennemsigtigheden i ledelsesbeslutninger. Dette kan medvirke til at gøre MED-systemet mere synligt og 
øge kendskabet til dets funktion, således det kan agere pro-aktivt. 

Herudover vil et synligt og velfungerende decentralt Lokal-MED kunne agere fora, hvor små-frustrationer over ar-
bejdsforhold, samarbejde med pårørende, faglige udfordringer mv. kan adresseres inden det bliver til mistrivsel 
eller konflikter. Lokal-MED vil desuden kunne være et oplagt forum at inddrage i fx klageevaluering, krisehåndte-
ring mv. En styrkelse af MED-systemet vil endvidere kunne medvirke til at øge sammenhængskraften på tværs af 
MED-aktører og ledelsen, hvor man spiller hinanden gode.  

 

8 - FORMIDLING OG OMSÆTNING AF DEN ØKONOMISKE RAMME | Vejle Kommune er, når man ser overordnet på 
det samlede ældreområde, den kommune blandt sammenligningskommunerne, der bruger færrest ressourcer pr. 
65+ årige. Igennem fokusgruppeinterviews og observationer fremkommer en oplevelse af travlhed og knappe res-
sourcer blandt medarbejderne, en travlhed der bidrager til en ulmende utilfredshed hos medarbejderne. BDO har 
med afsæt i denne analyse ikke belæg for at vurdere, hvorvidt Vejle Kommune har den rette balance mellem øko-
nomisk ramme og service. Det er dog BDO’s anbefaling, at der arbejdes på at formidle prioriteringerne omkring den 
økonomiske ramme samt sikre en forventningsafstemning omkring serviceniveau og økonomi. 
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3 DELANALYSE 1: SENIOROMRÅDETS ORGANISE-
RING, STRUKTUR OG RAMMEVILKÅR 

I dette afsnit præsenteres analysen af Vejle Kommunes Seniorområde og dets organisering, struktur og rammevilkår. 
Omdrejningspunktet i denne delanalyse er relativ objektive parametre, som kerneopgaven på Seniorområdet skal 
håndteres under – eller i forlængelse af. Det være sig økonomi, organisering, ledelsesspænd, personalesammensæt-
ning osv. Herudover har vi sammenholdt indikatorer for serviceniveauer (visiteret tid), medarbejdersammensætning 
mv. med forholdene i andre kommuner for at give et indblik i de samlede rammevilkår for Seniorområdet i Vejle 
Kommune – sammenholdt med andre sammenlignelige kommuner. 

BDO har i samarbejde med Vejle Kommune udvalgt sammenligningskommunerne med en opmærksomhed på at sikre 
sammenlignelighed på en række objektive baggrundsvariable. Herved sikres, at de eventuelle forskelle, sammenlig-
ningen måtte vise, skyldes aktive valg omkring organisering og serviceniveau i kommunerne og ikke konkrete, stør-
relsesmæssige og økonomiske rammevilkår – se afsnittet Metode for baggrundsvariable for sammenligningskommu-
nerne.  

3.1 DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN – ÆNDREDE RAMMEVILKÅR FOR SENIOROMRÅDET 

Der hersker ingen tvivl om, at Sundhedsvæsenet har udviklet sig markant over tid. Vi bliver som befolkning ældre og 
ældre, hvorfor borgere på plejecentre og i hjemmeplejen har mere og mere komplekse problemstillinger. Metoderne 
for behandling på sygehusene har udviklet og ændret sig, såvel som produktiviteten for sygehusvæsenet er hævet 
væsentligt, hvilket alt sammen påvirker rammevilkårene for kommunernes opgavevaretagelse og kravene til ’det 
nære sundhedsvæsen’ 

De kommunale ældre- og sundhedsområder har over årene haft stadig stigende fokus på den rehabiliterende og 
patientrettede forebyggelse og på at styrke den specialiserede sygeplejeindsats – som fx oprettelse af akutteams. 
Konsekvensen er bl.a., at flere skal kunne hjælpes hjemme - i det nære - og at færre får behov for at blive indlagt 
eller genindlagt. Dette frigør ressourcer i sygehusvæsenet – eller modvirker det øgede ressourcepres, men det betyder 
samtidig, at kommunerne skal udvikle og varetage nære sundhedslovsydelser, så man bl.a. kan understøtte behand-
ling af borgeren i og nær borgerens eget hjem.  

Udviklingen i sygehusvæsenet understøttes af nedenstående figurer og bekræfter et billede af, at rammevilkårene 
for Seniorområdet er betydeligt påvirket af dette.  

Figuren viser, at der mellem 2008 og 2018 er sket en væsentlig stigning i omfanget af ambulante behandlinger. For 
aldersgruppen over 65 år er denne stigning endnu kraftigere. 

Udvikling i ambulante behandlinger for hhv. hele befolkningen og 65+ årige 

 

Note: Opgørelsen er baseret på data fra Statistikbanken AMB03 og viser udviklingen i indeks. År 2006 er indeks 100  
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Figuren nedenfor viser, at det ikke blot er omfanget og brugen af ambulante behandlinger, der er steget, det gælder 
også antallet af patienter, der har modtaget ambulant behandling. Stigningen i ambulante behandlinger betyder, at 
flere borgere vil være i eget hjem i forlængelse af en behandling eller indgreb, hvilket kan have en afsmittende 
virkning på de opgaver, Seniorområderne i kommunerne skal varetage.  

Udvikling i ambulante patienter for hhv. hele befolkningen og 65+ årige 

 

Note: Opgørelsen er baseret på data fra Statistikbanken AMB03 og viser udviklingen i indeks. År 2006 er indeks 100  

Samtidig med, at omfanget af ambulante behandlinger er steget, viser figurerne nedenfor, at antallet af sengedage 
i perioden fra 2006 til 2018 er faldende, samtidig med, at antallet af indlæggelser er stigende, hvilket betyder, at 
flere og flere borgere behandles i regi af sygehusene, men at de kommer tidligere og tidligere hjem. Altså kortere 
indlæggelser, der alt andet lige belaster de kommunale Seniorområder i stadig stigende grad.  

Udviklingen i sengedage pr. borger for hhv. hele befolkningen og 65+ årige 

 

Note: Opgørelsen er baseret på data fra Statistikbanken IND03 og viser udviklingen i indeks. År 2006 er indeks 100  
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Udviklingen i antal indlæggelser for hhv. hele befolkningen og 65+ årige 

 

Note: Opgørelsen er baseret på data fra Statistikbanken IND03 og viser udviklingen i indeks. År 2006 er indeks 100  

 

Ovenstående viser et klart billede af, hvorledes sygehusvæsenet har ændret sig i perioden 2006 til 2018. Flere be-
handlinger sker ambulant, samtidig med, at antallet af indlæggelser pr. 65+ årige stiger, og antallet af sengedage 
falder. Denne udvikling vurderes at være en væsentlig ændring for de rammevilkår, der gælder for driften af Seni-
orområdet i Vejle Kommune og i de øvrige danske kommuner.  

3.2 ORGANISERING AF SENIOROMRÅDET 

De ændrede rammevilkår, som følge af omlægning af sygehusvæsenet, har fået kommunerne til at tilpasse deres 
organisering til bedre at kunne håndtere denne snitflade og det ændre opgavefokus. Det er ikke BDO’s vurdering, at 
der er nævneværdige forskelle i sammenligningskommunernes overordnede organisering, der skulle påvirke den sam-
lede driftsorganisations mulighed for at varetage kerneopgaven væsentligt forskelligt fra hinanden. BDO hæfter sig 
dog ved en stigende tendens til at ’samorganisere’ hjemme- og sygeplejen mhp. at opnå en øget specialisering, bedre 
synergier og bedre ressourceudnyttelse. Dette er også en organiseringsform, som Vejle Kommune har valgt – og som 
BDO vurderer understøtter den stigende kompleksitet og det stigende behov for koordinering på området.  

For at beskrive og sammenligne organiseringen af Seniorområdet hos de seks kommuner har BDO indsamlet organisa-
tionsdiagrammer og gennemført interviews med direktør/chefer for området i de respektive kommuner for at få 
indblik i de overvejelser, der ligger til grund for den valgte organisering. Nedenfor har vi skematiseret forskelle og 
ligheder i sammenligningskommunernes organisering på et overordnet niveau – baseret på interviews og kortlægning 
af kommunernes organisationsdiagrammer. 

Indledningsvis kan det konstateres, at der på direktørniveau ses en forskel mellem de seks kommuner i forhold til, 
hvilke og hvor mange forvaltningsområder direktøren dækker.  

Figuren viser organisering af Seniorområdet i Vejle Kommune, hvor der under Seniorchefen er 5 funktionsomdelte 
områder. Denne organisering er fremherskende blandt de seks kommuner. Enkelte kommuner har et element af 
geografi indbygget heri, fx Horsens Kommune, hvor der er en områdeleder for Plejeboliger Vest og Øst. Endvidere er 
der lidt variation i, hvor mange funktionsenheder der er under Seniorchefen. 
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Figur 1: Organisationsdiagram for Seniorområdet i Vejle kommune 

 

 

Organisering af seniorområdet – under chefniveau  

 Vejle Esbjerg Kolding Horsens Silkeborg Viborg 

Funktionsopdelt x x x x x x 

Geografisk opdelt    elementer elementer elementer 

Note: I Esbjerg og Kolding Kommune refererer funktions-/områdeleder direkte til Direktør 

 

Generelt er det vurderingen, at der på funktionsområderne er søgt at sikre en flad struktur, hvor der kun er et 
ledelsesniveau under funktions-/områdeleder. Ses der på plejecenterområdet, er der stor lighed mellem de seks 
kommuner, idet alle plejecentre som udgangspunkt er samlet under samme funktions-/områdeleder. Enkelte kom-
mune har dog et element af geografisk opdeling, såvel som der er eksempler på fælles ledelse af to eller flere 
plejecentre. Overordnet vurderes plejecenterområdet at være meget ens organiseret. 

Ses på hjemme- og sygepleje er forskelle i organisering lidt større. Den ’samorganisering’, som bl.a. er indført i Vejle 
Kommune, hvor sygeplejen og hjemmeplejen er under samme leder for et givent Distrikt, er ligeledes indført i Hor-
sens, Viborg og Kolding Kommuner. Ikke alle steder er integrationen helt fuldendt, idet der fx stadig er en adskillelse 
på teamniveau mellem sygeplejen og hjemmeplejen enkelte steder. I andre kommuner har sygeplejen sin egen funk-
tionsenhed. Forskellene er søgt opridset i tabellen nedenfor. 

Organisering af plejecentre samt hjemme- og sygepleje 

 Vejle Esbjerg Kolding Horsens Silkeborg Viborg 

 Plejecenter 

Fælles ledelse  x x x  x x 

Geografisk ledelse    x x  

 Hjemmepleje og sygepleje 

Samorganiseret  x  X (Nyt) X (nyt)  X 

Adskilt   x   x  
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De primære overvejelser ift. en ’samorganiseret’ hjemme- og sygepleje har været en styrkelse af det tværfaglige 
samarbejde, løbende sparring, bedre mulighed for supervision samt bedre udnyttelse af ressourcerne på tværs af 
hjemme- og sygeplejen. Alle gode og stærke argumenter, der i høj grad spiller sammen med de beskrevne ændringer 
af rammevilkårene. 

Generelt og overordnet vurderes organisering af Seniorområdet i de seks kommuner ikke at adskille sig væsentligt fra 
hinanden, men BDO vurderer, at ’samorganiseringen’ valgt i Vejle Kommune er en styrke ift. at imødekomme frem-
tidige udfordringer. 

 

3.2.1 LEDELSESSPÆND 

Organisering handler også om ledelse og ledelsesspænd. Tabellen nedenfor viser en opgørelse af ledelsesspændet for 
ledere af plejecentre og hjemmeplejen/sygeplejen. 

Ledelsesspænd på Seniorområdet 

Lederspænd 
Vejle Kom-

mune 
Esbjerg 

Kommune 
Horsens 

Kommune 
Kolding 

Kommune 
Silkeborg 
Kommune 

Viborg  
Kommune 

Gennemsnit 

Plejecenter 
36,7 

(20,8-65,4) 

35,7 

(18,8-52,7) 

20,3 

(9,2-38,2) 

21,1 

(10,2-29,5) 

22,7 

(12,0-43,0) 

24,9 

(12,4-43,3) 
25,96 

Hjemmeplejen 
38,0 

(25,2-49,6) 

33,8 

(24,4-47,6) 

27,2 

(8,1-66,4) 

39,7 

(28,4-50,5) 

30,9 

(18,3-53,0) 
 

27,7 

(9,2-63,6) 
32,68 

Note: Opgørelsen er baseret på data fra kommunerne og viser, hvor mange fuldtidsstillinger en gennemsnitlig leder har ansvar for. BDO har 

omregnet ledelsesspænd for Viborg Kommune, som var opgjort i antal medarbejdere, ved at gange med gns. brøk (ÅV/antal medarb.) fra andre 

kommuner. Det bemærkes, at ledelsesniveau ikke er ens defineret mellem kommunerne. 

 

Ledelsesspændet i Vejle Kommune er i tabellen sammenlignet med de fem sammenligningskommuner. Det fremgår, 
at ledelsesspændet i Vejle Kommune er højere end gennemsnittet for alle seks kommuner. Særligt på plejecentrene 
er ledelsesspændet i Vejle Kommune større end i sammenligningskommunerne. 

Ledelsesspændet er relevant at vurdere og forholde sig til løbende, så man som stordriftsorganisation hele tiden har 
mulighed for at tilpasse den samlede ledelsesressource til det oplevede behov. Det er BDO’s vurdering, at særligt 
Vejle Kommune med et relativt højt ledelsesspænd løbende bør forholde sig til dette og vurdere, om spændet kan 
tilpasses, således at mulighederne for at leve op til de kommunens ledelsesmæssige værdier sikres og så ledelsen i 
endnu højere grad end i dag kan understøtte den faglige udvikling og løbende dialog med medarbejdere, borgere og 
pårørende. Dette kan også ses i relation til ledelseskommissionens anbefalinger. Ledelsesspænd og gennemstrømning 
af ledere er endvidere behandlet i afsnit 2.2 i Analyse af tilfredshed og kompetencer. 

 

3.3 MED-STRUKTUR 

Med afsæt i aftaler mellem arbejdsmarkedets parter skal der oprettes et MED-system, som kan tilsikre en gensidig 
informationsforpligt mellem ledelse og medarbejdere. Her kan ledelses- og medarbejderrepræsentanterne drøfte og 
informere om arbejdsforhold, hvilket bl.a. skal sikre medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse på deres 
arbejdsforhold. Rammerne er overordnet fastlagt af arbejdsmarkedets parter, og strukturen skal matche ledelses-
strukturen. 

I Vejle kommuner er MED-strukturen som beskrevet i figuren nedenfor. Fag-MED dækker hele Seniorområdet, mens 
der er etableret ét Lokal-MED på tværs af alle plejecentre og ét Lokal-MED på tværs af alle distrikter i Vejle Kom-
mune. Det bemærkes, at der ud over Lokal-MED er etableret TRIO-grupper3 på de enkelte enheder, hvilket giver 
mulighed for at vende aktuelle spørgsmål om hverdagens opgaveløsning og dele, hvad der rører sig på arbejdspladsen 
– både fagligt og ift. trivselsaspekter. 

 

 

 

 

3 TRIO består som udgangspunkt af samarbejde mellem Leder, Tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant 
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Vejle MED-struktur Seniorområdet 

 

Den valgte organisering af MED modsvarer, hvordan andre kommuner har valgt deres MED-struktur – dog har Vejle 
Kommune valgt en relativt central struktur for deres Lokal-MED med ét Lokal-MED for alle plejecentre og ét for alle 
distrikterne, hvor andre kommuner har Lokal-MED på enhedsniveau eller har øget antallet af Lokal-MED – og så et 
Område-MED på et mere overordnet niveau.  

Det er BDO’s vurdering, at Vejle Kommune bør genoverveje deres MED-struktur, så decentraliseringsgraden og dialo-
gen mellem decentral ledelse og medarbejderinvolvering øges. Dette skal ses i relation til fund og anbefalinger i 
Delanalyse 2.  

 

3.4 SAMMENLIGNING AF ØKONOMI 

Et grundlæggende rammevilkår, for en hvilken som helst driftsorganisation, er de tildelte ressourcer. Nedenfor har 
vi med afsæt i regnskab 2020 sammenholdt udgifterne til ældreområdet pr. 65+ årig og 80+ årige på tværs af de seks 
kommuner 

Beregnede udgifter (ældreområdet) pr. ældre (R2020) 

2020 
Vejle 

Kommune 
Esbjerg 

Kommune 
Horsens 

Kommune 
Kolding 

Kommune 
Silkeborg 
Kommune 

Viborg 
Kommune 

Gennemsnit 

Udgift pr. 65+ årig 37.558 43.962 42.753 43.134 40.467 40.644 41.420 

Udgift pr. 80+ årig 158.668 191.647 185.763 181.688 181.076 169.074 171.986 

Note: Udgiftsniveauet er baseret på data fra Statistikbankens REGK31, 2019, og defineres som summen af posterne 4.62.82, 5.30.26, 5.30.27, 

5.30.28 5.30.29, 5.30.31 og 5.38.38. Antallet af borgere inden for en given aldersgruppe er baseret på data fra Statistikbankens BEFOLK, 2019. 

Udgifter pr. borger defineres således som summen af udgifter delt med antallet af borgere inden for en given aldersgruppe 

 
Tabellen viser en sammenligning af udgiftsniveauet for ældreområdet 2020 for de seks kommuner. Opgørelsen viser, 
at Vejle Kommune skiller sig ud ved at være den kommune blandt sammenligningskommunerne, der har det laveste 
udgiftsniveau målt i forhold til 65+ årige, såvel som 80+ årige. 

I forlængelse af de beskrevne rammevilkår er det forsøgt at opgøre, hvad udgifterne til hjemmesygepleje og akutteam 
udgør – et tal der ikke kan udledes direkte af regnskabsopgørelser. Tabellen nedenfor viser udgifterne hertil pr. 65+ 
årige. Niveauet ligger mellem 11-13 % af de samlede udgifter til ældreområdet. 

Beregnede udgifter til hjemmesygepleje, inkl. Akutteam 

Udgifter ift. 65+ årige til sygepleje Vejle Esbjerg Horsens Kolding Viborg Gns. 

Udekørende inkl. Specialfunktioner 2.738 2.746 2.680 2.930 2.708 2.760 

Delegeret sygepleje 1.187 2.718 2.056 3.183 2.143 2.257 

Akutteam 154 247 119 241 331 218 

Samlet hjemmesygepleje og akutteam 4.079 5.711 4.855 6.354 5.182 5.235 

Note: tal fra kommunerne R2019/20 

 
Vejle Kommune har udarbejdet et notat, der beskriver udviklingen i budgettet på Seniorområdet. Konklusioner er 
her, at der er i perioden 2014-2020 er tilført netto ca. 52 mio. kr. til Seniorudvalgets budgetområde, hvilket svarer 
til en budgetvækst på ca. 6,5%. I hvilket omfang dette præcist modsvarer udgiftsbehovet, er vanskeligt at afgøre. 
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Det kan dog konstateres, at aldersgruppen 65+ årige i samme periode er steget med 13,4 %, hvorfor gennemsnitsud-
gifter pr. 65+ årige alt andet lige er faldet. Det er dog væsentligt at hæfte sig ved, at udgiftsbehovet på området 
ikke vil være 1:1 påvirket af demografien. Udviklingen i Vejle Kommune – med flere og flere ældre, budgettilførsel 
på 6,5 % over en 5-6-årig periode med dertilhørende faldende gennemsnitsomkostninger pr. ældre - tenderer til at 
være den samme for de fem sammenligningskommuner4. 

Den økonomiske ramme og prioriteringerne heri anses for at være et rammevilkår for driften af Seniorområdet, der 
i hvert fald for den enkelte leder og medarbejder er vanskelig at ændre, uagtet om den opleves som for stram eller 
utilstrækkelig. Flere af sammenligningskommunerne tilkendegiver da også, at de oplever, at økonomien på området 
er stram. En af årsagerne, der peges på, er presset mellem demografisk udvikling og en øget kompleksitet for de 
ydelser, der leveres til borgerne, holdt op imod en økonomisk ramme, hvor demografiregulering ikke helt modsvarer 
behovet, og hvor krav til effektivisering ligeledes giver mere snæver økonomisk ramme. Den økonomiske ramme kan 
med andre ord også føles stram for kommuner, der anvender flere midler på Seniorområdet, end man gør i Vejle 
Kommune.  

BDO vurderer, at det ikke er muligt at ramme en balance eller angive et specifikt beløb, der skal til for at sikre, at 
borger, medarbejdere og ledere finder de økonomiske rammer tilstrækkelige – med andre ord anses den til enhver 
tid gældende økonomiske ramme som et overordnet rammevilkår, driftsorganisationen skal indordne sig under. For 
en nærmere dialog om mulighederne for omprioriteringer, øget kvalitet i plejen, mere tid til ledelse, muligheder for 
øget pårørendesamarbejde eller lignende – inden for nuværende budget - anbefaler BDO en decideret driftsanalyse 
af hjemme- og sygeplejen samt plejecentrene, der vil kunne anvise, hvorvidt det er muligt at prioritere anderledes, 
end man gør i dag. Den anvendte økonomi på Seniorområdet bør dog ses i relation til de ydelser, der ydes. Som det 
vil fremgå af nedenstående, vurderes det samlede miks af ydelser på seniorområdet at være på niveau med sammen-
ligningskommunerne. Dette kan indikere at Vejle Kommune har en høj økonomisk effektivitet, idet sammenligneligt 
ydelsesmiks kan leveres for færre udgifter. 

 

3.5 SAMMENLIGNING AF YDELSER PÅ SENIOROMRÅDET 

Udviklingen i sundhedsvæsenet viser tydeligt, at rammevilkårene for driften af Seniorområdet har forandret sig. 
Dette gælder for Vejle Kommune, såvel som for de øvrige kommuner. Nærværende undersøgelse har primært fokus 
på plejeboligområdet samt hjemme- og sygeplejen. I det følgende ses der på en sammenligning af ydelser på disse 
dele af Seniorområdet. 

3.5.1 PLEJECENTRE 

Figuren nedenfor viser kommunernes dækningsgrad ift. Plejeboliger, forstået som andelen af plejeboliger pr. ind-
bygger over 80 år. Af figuren ses, at Vejle Kommune har en dækningsgrad på 16 %, hvilket er det højeste i sammen-
ligningsgruppen. For gruppen ligger dækningsgraden mellem 16 % og 13 % med et gennemsnit på 14,2 %. 

Dækningsgrad (ift. 80+ årige) for plejeboliger (inkl. friplejeboliger) 

 

4 En sammenligning af udviklingen i udgifter for 65+ årige blandt de seks kommuner anses ikke mulig at foretaget fuldt retvisende, idet der vil 

være en lang række forhold, som der ikke hensynsmæssigt kan korrigeres for. Dette omfatter bl.a. ændret konteringspraksis, indregning af pris- 

og lønfremskrivning, håndteringen af puljemidler og statslige projektmidler, overførte midler mellem budgetår, organisationsjusteringer, demo-

grafi, forhold omkring budgetlægning mm.  

Som indikator på udviklingen på ældreområdet anvender vi en opgørelse af personaleforbruget for de seks kommuner. Denne viser, at kommu-

nerne tilsammen havde 8.149 fuldtidsstilling i 2015(DST). I 2020 var dette steget til 8.721, altså en stigning på 572 fuldtidsstillinger eller 7 % på 

5 år for kommunerne under et. I samme periode er befolkningsgruppen på 65+ årige steget med 12,4 %. Dette indikerer, at der har været et fald 

i udgifterne pr. 65+ årige fra 2015 til 2020, idet udgifter (målt i personale) er steget mindre end antal borgere 65+ årige. 
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Note: Dækningsgrad er baseret på data fra Statistikbanken RESP01, 2020, og BEFOLK, 2021K1. Dækningsgrad er defineret som antal plejeboliger 

pr. ældre over 80 år. 

 
Hvor plejeboliger er et permanent tilbud, har kommunerne også en række boliger, hvor opholdet har et midlertidigt 
sigte. Denne type pladser kan være specialiseret med hensyn til fokus og kompetencer. Denne type boliger omfatter 
her forskellige typer som bl.a. midlertidige boliger, akutpladser, døgnrehabiliteringspladser, udredningspladser, gæ-
steplader m.m. Af figuren nedenfor ses omfanget af disse pladser. Denne type boliger anses som særligt relevante i 
forhold til de beskrevne ændringer af sundhedsområdet, hvor snitfladen mellem kommunen og sygehuset ofte går via 
denne type pladser. At Vejle Kommune har relativt få af disse pladser skal dog ses i sammenhæng med den relativt 
høje dækningsgrad på plejeboliger. 

 

Omfang af boliger til midlertidige ophold m.m. (2020) 

 

Note: Antal boliger til midlertidige ophold er baseret på data fra Statiskbanken RESP01, 2020. 

 

3.5.2 HJEMMEPLEJEN 

Med afsæt i data indberettet til Danmarks Statistik har BDO sammenlignet det gennemsnitlige antal visiterede timer 
pr. modtager af hjemmepleje pr. uge. Dette giver en indikation af, hvilket serviceniveau og omfang af ydelser den 
gennemsnitlige borger modtager, når de er visiterede til hjemmepleje. Af figuren nedenfor fremgår, at Vejle Kom-
mune og til dels Horsens Kommune har et højere omfang af visiterede timer pr. modtager over 65 år end de øvrige 
kommuner. 
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Gennemsnitlige antal timers hjemmepleje pr. modtager 65+ årige, pr. uge (serviceniveau) 

 

Note: Opgørelsen er baseret på data fra Statistikbanken AED022, 2019 og viser det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. visiterede borger 

pr. uge. Data for Esbjerg ikke tilgængelig. Tilsvarende opgørelse for 2018 viser, at gennemsnitstimer pr. modtager 65+-årige pr. uge var 3,3 for 

Vejle, hvilket var under gennemsnittet for kommunerne. 

 
Hvis der ses på, hvor mange borgere over 65 år, der modtager hjemmepleje, viser det, at Vejle Kommune har en 
lavere andel end gennemsnittet. 

Andel af 65+-årige der modtager hjemmehjælp (serviceadgang) 

 

Note: Opgørelsen er baseret på data fra Statistikbanken AED022, 2019, og BEFOLK, 2019 og viser andelen af borgere over 65, som modtager 

visiteret hjemmehjælp. Data for Esbjerg ikke tilgængelig. 

 

Med afsæt i tallene fra Danmarks Statistik 2019 ses således, at andelen af borgere over 65 år, der modtager hjem-
mepleje i Vejle Kommune, er lavere end i sammenligningskommunerne, men at de borgere, der modtager hjemme-
pleje, er visiteret til flere timer end i sammenligningskommunerne. BDO bemærker, at data kan være behæftet med 
usikkerhed, idet det bemærkes, at tilsvarende tal for Vejle Kommune i 2018 var 3,3 og under gennemsnit for sam-
menligningskommunerne. Desuden skal tallene ses i sammenhæng med dækningsgraden ift. plejeboliger samt syge-
plejedata beskrevet nedenfor. 

 

3.5.3 SYGEPLEJE 

Mange borgere, der modtager hjemmeplejen (efter serviceloven), vil ligeledes modtage en sundhedslovsydelse. End-
videre vil en række borgere alene modtage en sundhedslovsydelse. Omfanget af sygeplejeindsatser er derfor særledes 
relevant at se på i en samlet beskrivelse af Seniorområdets rammevilkår og opgaveportefølje. Figuren viser et mål 
for, hvor stor en andel modtagere af sundhedslovsydelser de forskellige kommuner har. Modtagere af sygepleje udgør 
som gennemsnit for kommunerne 10,6% af alle 65+-årige. Andelen i Vejle Kommune ligger en smule over dette (12 
%).   
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Andel modtagere af sygepleje (sundhedslovsydelser) ifht. antal 65+-årige 

 

Note: beregnet med data fra kommunerne. Antal unikke modtager pr. uge (februar 2021) i forhold til antal indbyggere over 65 år (BEFOLK).  

Figuren nedenfor viser, hvor meget sygepleje en modtager i gennemsnit modtager pr. uge. Her ligger Vejle Kommune 
under gennemsnittet.  

 

Omfang af sygeplejeydelser pr. modtager (pr. uge) 

 

Note: beregnet med data fra kommunerne februar 2021. Samlet omfang af sundhedslovsydelser ift. unikke antal modtagere. 

OBS: der er forskel på, hvorvidt kommunerne anvender visiteret eller planlagt/bestilt tid. Som udgangspunkt er der for hjemmeplejen anvendt 

visiteret tid, mens der er anvendt planlagt tid for sygeplejen. Det bemærkes endvidere, at definitionen af ydelsestid kan afvige;, fx indgår 

dokumentation som en del af ydelsestiden i Kolding. 

 

Figuren nedenfor viser, at 56% af alle sundhedslovsydelserne leveres af SOSU-personalet i Vejle Kommune, mens 
gennemsnittet for sammenligningskommunerne ligger på 64,6%. Omfanget af delegeringen af sundhedslovsydelser 
viser tydeligt den store sammenhæng, der eksisterer mellem hjemmeplejen og sygeplejen. Dette understøtter yder-
ligere de overvejelser, som flere kommuner har gjort i deres organisering i forhold til at sikre en ”samorganisering” 
mellem hjemmeplejen og sygeplejen – ligesom man har valgt i Vejle Kommune.   

 

Delegeringsgrad for sygepleje (andel af sundhedslovsydelser delegeret til SOSU-personale) 
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Note: Opgørelsen er baseret på data fra kommunerne. Delegeringsgrad er defineret som andelen af sygeplejeydelser, der uddelegeres til SOSU-

personale(hjemmeplejen) 

Ydelserne på Seniorområdet er ofte substituerende – en borger skal ikke have hjemmepleje, hvis borgeren bor i 
plejebolig og omvendt – hvorfor ydelserne skal ses samlet som det miks af ydelser, en kommune tilbyder med afsæt 
i faglige, driftsmæssige og økonomiske overvejelser. Ovenstående viser forskelle i mængde og niveauer. Det over-
ordnede billede vurderer BDO dog at være forholdsvis ens på tværs af sammenligningskommunerne.  

Der anses ikke at eksistere simple datakilder, der helt kan indfange og måle den oplevede stigning i kompleksitet 
blandt borgerne på Seniorområdet. Vejle Kommune og de andre sammenligningskommuner vurderes dog at have 
foretaget organisatoriske tilpasninger til de beskrevne ændringer i rammevilkår. Dette ses bl.a. ved etablering af et 
akutteam, der er højt specialiseret og kan agere bindeled mellem dels læger og dels basispersonalet. Derudover 
anvendes midlertidige/rehabiliteringspladser som et tilbud, hvor borgere kan få pleje og behandling enten i stedet 
for en indlæggelse eller i forbindelse med en indlæggelse, men frem til borger er klar at komme hjem eller i pleje-
bolig.  

Blandt de seks kommuner nævnes forskellige initiativer, der skal håndtere de mange overgange mellem sygehus og 
Seniorområdet. Dette er bl.a. udskrivelseskoordinatorer, en indgang fra sygehus, styrkede kompetencer, digitale 
løsninger, stuegang på kommunes midlertidige pladser - alle eksempler, hvor organiseringen tilpasses det nære sund-
hedsvæsen, og de rammevilkår der ligger heri. 
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3.6 PERSONALET PÅ SENIOROMRÅDET 

De ændringer i rammevilkår, der er illustreret i afsnittet om det nære sundhedsvæsen i kombination med de ydelser 
som kommunerne leverer, kobles sammen af det personale, der udfører dette. Det beskrives dette afsnit.  

De kompetencer, som Seniorområdet samlet set har til rådighed, udgøres af medarbejdere med forskellige stillings-
beskrivelser og kompetenceniveauer. Til at beskrive og sammenligne de seks kommunernes personalesammensætning 
og kompetencer har BDO med afsæt i opgørelser af kommunernes personalesammensætning og de forskellige uddan-
nelsers kompetenceniveau/uddannelseslængde beregnet et kompetenceindeks. Tabellen nedenfor viser en sammen-
ligning af det beregnede kompetenceindeks fordelt på hjemmepleje og sygepleje samt plejecentre og opgjort samlet 
for Seniorområdet. Variationen kommunerne imellem er meget begrænset. For Vejle Kommune ligger kompetence-
indekset lige over gennemsnittet for hele gruppen.  

 

Beregnet kompetenceindeks 2020 på baggrund af personalesammensætning (=ex elever) 

Kompetenceindekse – 
2020 
 

Vejle 
Kommune 

Esbjerg 
Kommune 

Horsens 
Kommune 

Kolding 
Kommune 

Silkeborg 
Kommune 

Viborg 
Kommune 

Gennem-
snit 

Hjemmeplejen (26+28) 3,0 (3,6) 3,5 (3,6) 3,1 (3,4) 3,2 (3,5) 3,2 (3,3) 3,2 (3,6) 3,2 (3,5) 

Plejecenter (27) 3,5 (3,5) 3,0 (3,4) 3,2 (3,3) 3,2 (3,3) 3,0 (3,4) 3,4 (3,4) 3,2 (3,4) 

Hele Seniorområdet 3,3 (3,5) 3,2 (3,5) 3,1 (3,3) 3,2 (3,4) 3,1 (3,3) 3,3 (3,5) 3,2 (3,4) 

Note: Opgørelsen er baseret på data fra KRL og viser kompetenceindekset opgjort som det gennemsnitlige kompetenceniveau, hvor en sygeple-

jerske har kompetenceniveau 5, social- og sundhedsassistent 4, social- og sundhedshjælper 3, husassistenter 2, uuddannet personale 1. Reste-

rende stillinger er rangeret efter uddannelseslængden. Hjemmeplejen er baseret på personaleopgørelse for 5.26 og 5.28, mens Plejecenter er 

baseret på personaleopgørelse for 5.27 

 

For at vurdere om der er sket en ændring af kompetencesammensætning, fx som følge af den øgede kompleksitet og 
de ændrede rammevilkår for sundhedsvæsenet, er tilsvarende kompetenceindeks beregnet med afsæt i kommunernes 
personalesammensætning i 2015. Af tabellen nedenfor kan der ikke identificeres en væsentlig ændring i det bereg-
nede kompetenceindeks, idet der samlet ses et fald på 0,1 (3,5 fra 3,6) siden 2015 for Vejle Kommune. Det samme 
for gennemsnittet (3,5 til 3,4).  

 

Beregnet kompetenceindeks 2015 på baggrund af personalesammensætning (=ex elever) 

Kompetenceindekse - 
2015 

Vejle 
Kommune 

Esbjerg 
Kommune 

Horsens 
Kommune 

Kolding 
Kommune 

Silkeborg 
Kommune 

Viborg 
Kommune 

Gennem-
snit 

Hjemmeplejen (26+28) 3,0 (3,6) 3,4 (3,7) 3,2 (3,5) 3,2 (3,6) 3,4 (3,5) 3,1 (3,7) 3,2 (3,6) 

Plejecenter (27) 3,5 (3,5) 3,1 (3,4) 3,2 (3,4) 3,3 (3,4) 3,0 (3,4) 3,5 (3,5) 3,3 (3,4) 

Hele Seniorområdet 3,3 (3,6) 3,3 (3,5) 3,2 (3,4) 3,2 (3,5) 3,2 (3,5) 3,3 (3,6) 3,2 (3,5) 

Note: Opgørelsen er baseret på data fra KRL og viser kompetenceindekset opgjort som det gennemsnitlige kompetenceniveau, hvor en sygeple-

jerske har kompetenceniveau 5, social- og sundhedsassistent 4, social- og sundhedshjælper 3, husassistenter 2, uuddannet personale 1. Reste-

rende stillinger er rangeret efter uddannelseslængden. Hjemmeplejen er baseret på personaleopgørelse for 5.26 og 5.28, mens Plejecenter er 

baseret på personaleopgørelse for 5.27 

 

Der er i sammenligningsgruppen en generel opfattelse af, at behovet for sygeplejersker og SOSU-assistenter er sti-
gende bl.a. som følge af de ændrede rammevilkår, hvor kommunerne skal varetage sygepleje på højere niveau samt 
en større mængde af sundhedslovsydelser. Derfor har vi set på, om andelen af sygeplejersker og/eller SOSU-assisten-
ter er steget i perioden fra 2015 til 2020. Tabellen nedenfor viser, hvor stor en andel henholdsvis sygeplejersker og 
social- og sundhedsassistenter udgjorde af personalet i hjemme- og sygeplejen (distrikterne) i 2020 og 2015. For Vejle 
Kommune ses, at andel af sygeplejersker er vokset fra at udgøre 18% i 2015 til at udgøre 23% i 2020, omvendt er 
andelen af SOSU-assistenter faldet fra 13% til 11%. Der kan således være ændringer for enkelte faggrupper, uden at 
dette kan aflæses i kompetenceindekset.   
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Udvikling andel SOSU-assistenter og sygeplejersker i hjemme- og sygeplejen  

Hjemme- 
og syge-
pleje 

Faggruppe 
Vejle 

Kommune 
Esbjerg 

Kommune 
Horsens 

Kommune 
Kolding 

Kommune 
Silkeborg 
Kommune 

Viborg 
Kommune 

Gennem-
snit 

2020 
SOSU-assistenter 11% 23% 10% 18% 22% 28% 19% 

Sygeplejersker 23% 23% 16% 24% 17% 20% 21% 

2015 
SOSU-assistenter 13% 22% 6% 17% 20% 21% 17% 

Sygeplejersker 18% 20% 16% 20% 20% 25% 20% 

Note: Opgørelsen er baseret på data fra KRL og viser andelen af kommunens SOSU-assistenter og sygeplejersker i hjemme- og sygeplejen i 2015 

og 2020. Dette på baggrund af personaleopgørelse for funktion 5.26 og 5.28. Det bemærkes, at alle sygeplejersker i Esbjerg Kommune er tilknyttet 

5.28 Sygepleje 

 

Tabellen nedenfor viser tilsvarende ændring for personalet på plejecentre. Her er andelen af sygeplejersker steget 
fra 3% til 5% i Vejle Kommune, mens andelen af SOSU-assistenter er faldet fra 30% til 28%.  

Udvikling i andel SOSU-assistenter og sygeplejersker på plejecentre 

Plejecenter Faggruppe 
Vejle 

Kommune 
Esbjerg 

Kommune 
Horsens 

Kommune 
Kolding 

Kommune 
Silkeborg 
Kommune 

Viborg 
Kommune 

Gennem-
snit 

2020 
SOSU-assistenter 28% 26% 22% 31% 25% 30% 27% 

Sygeplejersker 5%  6% 3% 4% 5% 5% 

2015 
SOSU-assistenter 30% 27% 22% 31% 25% 34% 28% 

Sygeplejersker 3%  4% 2% 3% 3% 3% 

Note: Opgørelsen er baseret på data fra KRL og viser andelen af kommunens SOSU-assistenter og sygeplejersker på plejecentre i 2015 og 2020. 

Dette på baggrund af personaleopgørelse for funktion 5.27. Det bemærkes, at alle sygeplejersker i Esbjerg Kommune er tilknyttet 5.28 Sygepleje 

3.6.1 REKRUTTERING 

Opgørelsen af personalesammensætning og kompetencer afspejler det personale, der er ansat, men det er naturligvis 
relevant at se på, om det er muligt at ansætte de medarbejdere og kompetencer, der ønskes. 

Vejle Kommune har i et baggrundsnotat beskrevet, hvorledes efterspørgsel efter SOSU-assistenter og Sygeplejersker 
på landsplan er steget markant siden 2015.  

En opgørelse foretaget af Vejle kommune viser, at der gennemsnit har været fem-ni ansøgere til opslag efter SOSU-
assistenter og fire-seks ansøgere til opslåede sygeplejerskestillinger set over de sidste fire år. Det relativt lave antal 
ansøgere til de opslåede stillinger betyder, at stillingerne kan være svære at få besat af kvalificerede ansøgere, og 
at ansøgere af og til har fået andet job, inden de opslåede stillinger er besat. 

Fem af de seks sammenligningskommuner i denne undersøgelse nævner, at de oplever tilsvarende rekrutteringsud-
fordringer med SOSU-assistenter og sygeplejersker. Udfordringen har fået nogle af kommunerne til at se på andre 
faggrupper som fx terapeuter og pædagoger, som kan supplere den samlede personalegruppe.  

3.6.2 ANCIENNITET FOR MEDARBEJDERE PÅ SENIOROMRÅDET 

Udover personalets sammensætning og faglige uddannelse kan medarbejdernes erfaring være relevant i forhold til 
at vurdere kommunens evne til at levere ydelser af høj kvalitet. Nedenfor ses den gennemsnitlige anciennitet for 
personale på Seniorområdet blandt sammenligningskommunerne. Det fremgår, at ancienniteten i Vejle Kommune er 
på niveau med gennemsnittet for de seks kommuner, og at ancienniteten er meget ens de seks kommuner imellem. 

 

Anciennitet for medarbejderne på Seniorområdet 

 
Vejle 

Kommune 
Esbjerg 

Kommune 
Horsens 

Kommune 
Kolding 

Kommune 
Silkeborg 
Kommune 

Viborg 
Kommune 

Gennemsnit 

Medarbejderanciennitet 11,53 11,73 10,93 11,49 11,39 11,71 11,46 

Note: Opgørelsen er baseret på data fra KRL (funktion 5.26, 5.27 og 5.28). overenskomstanciennitet. 
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3.6.3 FRAVÆR 

I forhold til at beskrive personalet er det relevant at se på omfanget af fravær for personalet ansat på Seniorområdet. 
Tabellen viser fraværet i 2020 samlet for Seniorområdet og fordelt på hjemme- og sygepleje samt plejecentre. Fra-
været i Vejle Kommune er lidt under gennemsnittet for de seks kommuner, men generelt er niveauet af fravær meget 
ens de seks kommuner imellem.  

Sygefravær 2020 i hjemmeplejen og på plejecentre 

Personalets fravær Vejle  
Kommune 

Esbjerg 
Kommune 

Horsens 
Kommune 

Kolding 
Kommune 

Silkeborg 
Kommune 

Viborg 
Kommune 

Gennemsnit 

Hjemmeplejen (26+28) 6,6% 7,0% 6,9% 8,3% 6,1% 7,1% 7,0% 

Plejecenter (27) 6,3% 5,5% 7,5% 6,8% 6,9% 7,1% 6,7% 

Samlet seniorområde 6,4% 6,2% 7,1% 7,6% 6,5% 7,1% 6,8% 

Note: Opgørelsen er baseret på data fra KRL og viser sygefravær samlet i % af fuldtidsstillinger. Det bemærkes, at 2020 pga. Corona betyder, at 

medarbejdere blev anbefalet ikke at komme på arbejde i situationer, hvor de kunne udgøre en smitterisiko. 

Ses der på fraværet i 2020 opdelt på henholdsvis kort og langt fravær, er billedet her det samme. Vejle Kommune 
ligger en smule under gennemsnittet for kort fravær og på gennemsnittet for langt fravær. Niveauet er ligeledes 
meget ens mellem kommunerne, når der ses på opdelingen i kort og langt fravær. 

Sygefravær 2020 i hjemmeplejen og på plejecentre opdelt på kort og langt fravær 

 
Vejle  

Kommune 

Esbjerg 
Kommune 

Horsens 
Kommune 

Kolding 
Kommune 

Silkeborg 
Kommune 

Viborg 
Kommune 

Gennemsnit 

Hjemmeplejen (kort) 3,2% 3,8% 3,6% 4,0% 3,2% 3,7% 3,6% 

Hjemmeplejen (langt) 3,4% 3,3% 3,3% 4,3% 2,9% 3,4% 3,4% 

        

Plejecenter (kort) 3,1% 3,2% 3,4% 3,8% 3,6% 3,7% 3,4% 

Plejecenter (langt) 3,2% 2,3% 4,1% 3,0% 3,4% 3,4% 3,2% 

        

Seniorområde (kort) 3,1% 3,5% 3,5% 3,9% 3,4% 3,7% 3,5% 

Seniorområde (langt) 3,3% 2,7% 3,7% 3,7% 3,2% 3,4% 3,3% 

Note: Opgørelsen er baseret på data fra KRL og viser sygefravær i % af fuldtidsstillinger fordelt på hhv. kort og langt sygefravær. 

 

3.6.4 PERSONALEOMSÆTNING PÅ SENIOROMRÅDET 

Endelig medvirker personaleomsætning til at beskrive rammevilkårene på Seniorområdet. Sammenlignes den gen-
nemsnitlige personaleomsætning på Seniorområdet i Vejle Kommune med personaleomsætningen på samme område 
i andre kommuner, så fremgår det, at personaleomsætningen i Vejle Kommune er meget lig personaleomsætningen 
i de andre kommuner. Dette ses af figuren nedenfor. Her fremgår det, at Vejle Kommunes personaleomsætning 
placerer sig omkring gennemsnittet for de øvrige kommuner. I den sammenhæng synes BDO at kunne konkludere, at 
en relativt høj personaleomsætning til en vis udstrækning kan betragtes som et vilkår på Seniorområdet. Dermed 
ikke sagt at man ikke skal tilstræbe en lavere personaleomsætning, men samtidig er det dog vigtigt at have realistiske 
forventninger til et sådant arbejde.  
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Personaleomsætning på Seniorområdet 

 

Note: Opgørelse er baseret på data fra KRL og viser personaleomsætning (vægtede afgang) mellem december 2019 og december 2020. Statistikken 

beskriver således de personalemæssige bevægelser (afgangen) for en udvalgt enhed af ansatte. 

 

3.6.5 KLAGER 

Ses der på omfanget af klager over afgørelser vedrørende hjemmehjælp (Serviceloven §83 og 83a) i Ankestyrelsens 
opgørelser, er omfanget af klager meget begrænset. For Vejle Kommune drejer det sig tre-fire realitetsbehandlede 
sager, hvilket også er niveauet for de øvrige sammenligningskommuner. Uagtet det begrænsede omfang af klager i 
Ankestyrelsen oplever Vejle Kommune i lighed med andre kommuner, at omgivelserne bredt forstået stiller større 
og større krav til den service og omstillingsparathed, som Seniorområdet skal kunne levere. Dette kan komme til 
udtryk ved utilfredshed, pres fra pårørende til at ændre serviceniveauer, medarbejdere der ikke føler at de kan 
levere, det som efterspørges mv. 

Vejle Kommune har samlet de klager og henvendelser, der er kommet på Seniorområdet, men som ikke nødvendig-
vis har ført til behandling af Ankestyrelsen. Omfanget er for perioden 2020 samt januar 2021 66 klager/henvendel-
ser. Vejle Kommune har foretaget en gennemgang af et udpluk af disse. Indsigterne herfra peger på særligt to te-
maer; 

• Kommunikation fylder – oplevelsen heraf er tæt relateret til kultur 

• Oplevet faglighed og serviceniveau i spil – tæt relateret til forventningsafstemning 

I BDO’s undersøgelser ses flere ligheder med de fund, der er fremkommet via gennemgangen af klager/henvendel-
ser. Vejle Kommune oplyser, at der på baggrund af disse klager/henvendelser er indført en ny procedure, der kan 
sikre en struktureret tilgang til håndtering af klager/henvendelser med det formål at sikre, at der kan skabes et 
fyldestgørende overblik over klagesager med henblik på fremadrettet læring. Denne procedure vurderes givtig. Det 
kan diskuteres, hvorvidt klager og utilfredshed fra borgere/brugere og pårørende kan/bør betragtes som et ramme-
vilkår for Seniorområdet i de danske kommuner. Med op imod 100.000 besøg om ugen, vil der være situationer, 
hvor borgere eller pårørende er utilfredse med Seniorområdet. Det afgørende bør være, hvorledes utilfredsheden 
håndteres og adresseres. 

BDO kan ikke forholde sig til, hvorvidt der er for mange klager i Vejle Kommune, men anbefaler, at man ledelses-
mæssigt sætter fokus på, hvordan man kan bruge en klage som evaluering af egen praksis og få så meget organisa-
torisk læring ud af en klage som overhovedet muligt. Dette vil kræve et vedvarende kulturelt tryk på, at det er og 
skal være ok at fejle, så længe vi lærer af det. BDO anbefaler således, at der etableres et forum for klageevalue-
ring med henblik på at skabe organisatorisk læring og finde mønstre i, hvorfor utilfredshed starter – og hvordan fx 
en spirende utilfredshed ender med at blive til en klage. Og endnu vigtigere - hvordan håndterer vi klager som sam-
let Seniorområde – lige fra medarbejder, til decentral leder, chef, direktør og politiker.  
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4 DELANALYSE 2: KULTURANALYSE  

Det er BDO’s overordnede vurdering, at Seniorområdet i Vejle Kommune er præget af relativt høj social kapital, og 
at der generelt eksisterer en kultur, hvor man forsøger at gøre plads til fx den faglige dialog. Man har en positiv 
tilgang over for kollegaskabet samt forskellige fagligheder og forsøger i mange situationer - både formelt og uformelt 
- at sparre med hinanden om kerneopgaven. Disse perspektiver understøttes ligeledes i observationer (se rapport 
”Ekstern analyse af Seniorområdet – tilfredshed og kompetencer”, afsnit 2) og i trivselsmålingen (se appendiks). I 
dette afsnit præsenteres BDO’s indsigter, som er genereret via en kombination af de forskellige metoder, der ligger 
til grund for analysens undersøgelsesdesign, jf. afsnit 5 Metode. Vi vil herigennem sætte fokus på eksempler, der 
udtrykker henholdsvis god kultur og mindre god kultur.  

Der eksisterer en klar sammenhæng mellem organisationers sociale kapital og kulturen. Social kapital er et symptom 
på kulturen, altså vil organisationers sociale kapital indikere, om en kultur er sund eller usund. Eksisterer en høj 
social kapital, vil dette afspejles positivt på trivslen. Social kapital har derfor været et naturligt tema for denne 
analyse, og temaet har været gennemgående på samtlige fokusgruppeinterviews med medarbejderne, ligesom hele 
kulturaspektet har været et underliggende tema på såvel observationer og interviews. Nedenfor vil vi indledningsvist 
præsentere indsigterne for analysen af social kapital som et centralt element af vores kulturanalyse.     

4.1 SOCIAL KAPITAL  

Social kapital rummer væsentlige elementer såsom samarbejde, tillid og retfærdighedsoplevelse. Når der eksisterer 
en grundlæggende tillid de ansatte imellem, og man oplever at blive retfærdigt behandlet i processer, beslutninger 
mv., vil dette i mange tilfælde også danne et grundlag for gode samarbejdsrelationer i løsning af kerneopgaven og 
dermed en høj social kapital. Den sociale kapital får altså afgørende betydning for de ansattes trivsel og ikke mindst 
kerneopgaven, herunder de ansattes oplevelse af, hvordan de løser kerneopgaven og borgernes oplevelser og tilfreds-
hed med den ”service”, som de modtager. Vejle Kommunes 
personalepolitiske værdier ’Ansat-med-vilje’ bygger i høj grad 
på social kapital, da der her er fokus på, at man skal behandle 
hinanden med respekt og tillid, der skal være en dialogkultur 
med plads til faglig dialog og man skal spille hinanden gode. 
Det er med andre ord afgørende, at der er overensstemmelse 
mellem værdierne og de ansattes oplevelser og adfærd – set i 
forhold til perspektiverne kultur, trivsel og god løsning af ker-
neopgaven. 

 

4.1.1 KERNEOPGAVEN – STJERNESTUNDER 

På fokusgruppeinterviewene bliver medarbejderne spurgt ind til, hvilke situationer der gør dem stolte over at løse 
deres kerneopgave. Medarbejderne er generelt enige om, at stoltheden kommer til udtryk, når de har mulighed for 
at sætte borgeren i centrum. At sætte borgeren i centrum kan ske på forskellig vis, og i analysen er identificeret 
følgende situationer:  
 

• Når man lykkes med en faglig udfordring fx at identificere et mere passende hjælpemiddel til borger eller 

få borger succesfuldt på toilet, hvis det tidligere har været svært. 

 

• Når man gennem tværfagligt samarbejde lykkes med en faglig udfordring og kan sætte sin faglighed for-

rest. Det skaber motivation, når medarbejderne udviser lysten og nysgerrigheden for i samarbejde at iden-

tificere løsninger, der viser sig at have positiv effekt for borger. 

 

• Når man mærker borgers og pårørendes glæde og tilfredshed på et personligt plan - fx når borger oprigtigt 

udtrykker glæde, når medarbejderen træder ind ad døren og dermed anerkender dennes arbejde.  

 

• Når man har muligheden for socialt samvær og aktiviteter sammen med borgerne. Her nyder medarbej-

derne at kunne skabe en hyggelig stund, hvor borgerne smiler og griner.  

 



ANALYSE AF ORGANISATION, STRUKTUR OG KULTUR VEJLE KOMMUNE 

 

Side 28 af 56 

 

Der er på fokusgruppeinterviewene blevet fremlagt gode eksempler på ovenstående situationer, hvor medarbejderne 
lykkes med at sætte borgerne i centrum og opleve en stolthed herved. Nedenstående er et eksempel, der udtrykker, 
hvordan medarbejderne lykkes med det tværfaglige samarbejde: 

Vi havde en meget vanskelig borger, der var skizofren. Det havde vi ikke så meget erfaring 
med. Vi blev i fællesskab enige om, at vi havde brug for noget supervision. Vi blev meget 
bedre til at håndtere ham herefter. Det var fedt, vi løftede i flok     - citat fra medarbejder 

 

Nedenstående er et eksempel på en fysioterapeut, der oplever et godt samarbejde med plejepersonalet:  

 

Jeg synes det er fedt, når hjælperne og assistenterne kommer til mig og fortæller om 
en problematik med borger, og jeg så får mulighed for at komme med råd og indsatser. 
Især fedt, når de så senere kommer og fortæller, at det lykkedes og anerkender mig for 
det     - citat fra medarbejder 

 
I forhold til de mere relationelle situationer fortæller en medarbejder, hvordan hun nyder at skabe gode oplevelser 
for borgerne og bruger sig selv og sin kreativitet heri: 

 

Når de lidt glemmer deres dårligdom og alderdom, hvor de lidt glemmer tid og sted og 
bare nyder livet. Arrangementer eller et ”hjem i hjemmet”, hvor jeg er impulsiv og tager 
noget med herind. Fx var jeg klædt ud som kok engang, og det kan en beboer stadig 
huske, og hun nævner det ofte. Der er liv i øjnene, når hun taler om det     - citat fra 

medarbejder 

  

I rapport ”Ekstern analyse af Seniorområdet – tilfredshed og kompetencer”, afsnit 4.15, fremhæves af borgerne, at 
netop samvær og aktiviteter skaber glæde i øjeblikket og bliver en samtalestarter på plejecentret og sammen med 
pårørende. Derudover spiller det relationelle med personalet en afgørende rolle for borgernes tilfredshed. I tillæg 
hertil bør påpeges, at tilfredsheden på både plejecentre og i distrikter er høj – højest blandt borgerne og lidt min-
dre for de pårørende jf. de gennemførte brugertilfredshedsmålinger.    

BDO har i forbindelse med observationsbesøg generelt set en tilfredsstillende, kompetent og faglig løsning af kerne-
opgaven, hvor borger i høj grad er i centrum. Derudover møder medarbejderne borgerne med nærvær, omsorg, 
anerkendelse samt respekt, og opgaven bliver løst på borgers præmisser og med høj faglighed. BDO har i en lang 
række tilfælde observeret, hvordan plejepersonalet taler respektfuldt til og med borgerne, og giver borgerne valg-
muligheder ift. påklædning osv.  

På plejecentrenes gangarealer eksisterer generelt en hyggelig og rolig stemning, og medarbejderne er professionelle 
i deres kommunikation med borgerne.  

4.1.2 KERNEOPGAVEN – DILEMMAER   

Med afsæt i ovenstående udgangspunkt vil vi med eksempler, beskrive situationer, hvor den sociale kapital og dermed 
kulturen kan komme under pres. Eksemplerne ændrer ikke ved den overordnede konklusion om, at der er en relativt 
høj social kapital på Seniorområdet i Vejle Kommune, og at kulturen generelt er god, men eksemplerne tjener det 
formål at synliggøre, hvad der kan/bør arbejdes med, hvis den gode kultur skal fastholdes eller blive endnu bedre. 

I medarbejdernes optik burde ovenstående historier om stjernestunder være hverdag og ikke en ”stjernestund”. Flere 
medarbejdere har en oplevelse af, at det er blevet mere vanskeligt at fastholde fokus på kvalitet og faglighed i 
løsning af kerneopgaven, hvilket frustrerer en overvejende del af de medarbejdere, som BDO har talt med på fokus-
gruppeinterviews. Årsagerne og eksemplerne herpå er mange, men manglende tid er en faktor, der bliver nævnt på 
tværs af alle fokusgruppeinterviewene. 

Årsagerne til, at medarbejderne oplever frustrationer, beskrives af medarbejderne selv med afsæt i en række for-
skellige forhold: 

• Sygdom (i nogle tilfælde grundet stress og udbrændthed) 

• Oplevelsen af dårlige normeringer og travlhed – sammenholdt med mere komplekse borgere 

” 

 

 ” 

 

” 
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• Oplevelsen af dårlig planlægning og manglende/forfejlede prioriteringer i det daglige arbejde 

• Oplevelsen af høje dokumentationskrav der kan være svære at indfri 

• For lavt serviceniveau – beskrevet i kvalitetsstandarder og manglende forventningsafstemning 

• Økonomi  

• Struktur, rammer og ledelse 

• Rekrutteringsudfordringer  

I nedenstående afsnit sættes flere ord på, hvordan dilemmaerne kan komme til udtryk i hverdagen. 

4.1.3 OPLEVET TRAVLHED 

Medarbejderne ytrer utilfredshed med, at der, ifølge egne vurderinger, ikke i tilstrækkelig grad er taget højde for, 
at borgernes kompleksitet er øget. Det får, ifølge enkelte medarbejdere, den konsekvens, at medarbejderne har 
svært ved at nå deres arbejdsopgaver og oplever, at de må gå på kompromis med den faglige kvalitet i arbejdet – 
eller i nogle tilfælde tage overarbejde for at nå i mål med dagens opgaver. Nedenstående er et eksempel på en 
medarbejder, der på fokusgruppeinterview giver udtryk for hendes dilemma:  

 

Meget utilfredsstillende, når man ikke når sine mål. Så skal man overveje, om man 
måske skal tage en times overarbejde, men der er jo lige så meget arbejde, når jeg 
kommer dagen efter. For nogle år siden var vi tre aftenvagter i stedet for to. Der er 
skåret en del i normering og i stedet for, har man valgt at sætte fokus på nogle presti-
geprojekter fx rehabiliteringsforløb og møder, og det har jo været fedt for mig som 
terapeut, men ikke for hjælperne og assistenterne. Normeringen er skåret så langt ned, 
at man ikke kan nå de opgaver, som man skal, tilfredsstillende. Vi oplever heller ikke, 
at der tages højde for, hvor tunge og krævende borgere er     - citat fra medarbejder     

 

Nedenstående er et eksempel på en medarbejder, der oplever et normskifte på arbejdspladsen, efter at hun er vendt 
retur fra barsel:  

 

Grænserne og normerne flytter sig. Fordi man er alene en gang, så kan man vel altid 
være det. Det er utilfredsstillende, for man løber rundt. Det går udover beboerne - de 
kan jo fx ikke få bad, når vi kun er to. Tidligere var vi to mand om morgenen, nu er vi 
nogle gange en. Det sker ofte, at eleverne går alene – det er ikke okay. Nogen gange er 
der fire mennesker om middagen, en om morgenen – det holder ikke      - citat fra medarbejder 

 

En travl hverdag kan også have betydning for den sociale interaktion, der kan blive nedprioriteret til frustration for 
både borgere og medarbejdere. Og medarbejderne oplever, at borgerne kommenterer herpå:  

 

Vi har ikke tid til at give beboerne den kontakt, de opsøger, og det er især svært for 
beboere at forstå, når de er demente. Beboerne siger ofte ”nu løber de forbi igen, nu 
har de ikke tid”      - citat fra medarbejder 

 

Med afsæt i de gennemførte observationer er det ikke BDO’s vurdering, at den oplevede travlhed fra medarbejdere 
afspejler sig i brugernes generelle tilfredshed. På observationsbesøgene har vi dog noteret eksempler på travlhed – 
dette gør sig gældende i forbindelse med måltider, hvor der i enkelte tilfælde observeres manglende bordskik, hvilket 
skaber meget uro under måltiderne, fx med personer der går frem og tilbage, samt en opvaskemaskine der sættes i 
gang, før alle er færdige. Derudover observeres situationer, hvor der mangler interaktion mellem borgere og 
personalet i forbindelse med måltider. Her ses eksempler på, at personalet placerer sig samlet og/eller, at der 
foregår dialoger uden, at borgerne søges inddraget. Eksemplerne ændrer ikke ved det overordnede billede af, at 
Seniorområdet i Vejle Kommune er præget af høj faglighed. 
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Flere af enhederne oplever, at de er afhængige af elever, vikarer og ufaglærte, hvilket i særdeleshed gør sig gæl-
dende ved sygdom. På fokusgruppeinterviewene fremhæves eksempler, hvor der hviler et for stort ansvar på elever-
nes skuldre. Medarbejderne fremhæver, at udfordringen ved elever og ufaglærte er, at borgerne føler sig utrygge. 
På en enkelt enhed bliver det italesat, at man på et tidspunkt havde flere vikarer end fastansatte, og på nuværende 
tidspunkt er de meget afhængige af deres elever og afløsere, hvilket skaber en usikkerhed, der forplanter sig både 
blandt medarbejderne, men også blandt beboerne. 

 

Den anden dag var der en vikar, der skulle gå på en aftenvagt med en elev. Det 
er ikke fair over for eleven, der så skal stå med hovedansvaret i forhold til borger 
– det er dem, der kender borger og har adgang til dokumentation, og det har en 
vikar ikke       - citat fra medarbejder 

 

Ovenstående skal ses i sammenhæng med fund beskrevet i rapport ”Ekstern analyse af Seniorområdet – tilfredshed 
og kompetencer”, afsnit 4.1.5, vedrørende borgernes ønsker om kontinuitet i den pleje de modtager, og at det er 
de samme medarbejdere, der leverer plejen i videst muligt omfang. 

 
I distrikterne har flere medarbejdere tilkendegivet, at de har svært ved at nå deres dokumentationsopgaver: 

 

Vi skal læse om borger inden besøg, det har vi ikke tid til.  Heller ikke til at doku-
mentere, så i farten kan man godt glemme det. Dokumentationen er inkluderet i 
tiden til besøget. Det bliver nedprioriteret i farten, og det hænger på en selv. Man 
prioriterer jo at være der for borgeren – men uden dokumentation så kan det jo 
være svært at skabe sammenhængen. Har altid været sådan, at det er svært at få 
tid til at dokumentere og følge op. Der bør være afsat tid til det mellem besøgene     
- citat fra medarbejder 

 
I rapport ”Ekstern analyse af Seniorområdet – tilfredshed og kompetencer”, afsnit 4.2.5, vægtes det som afgørende 
for borgers tilfredshed, at personalet er forberedt, fx når de ankommer til hjemmet. På observationsbesøg noterer 
observatørerne sig, at personalet i distrikter tjekker handlingsanvisninger inden besøget hos borger således, at 
medarbejderne er velforberedte på den forestående opgave. 

4.1.4 PLANLÆGNING OG PRIORITERING  

På flere af enhederne er oplevelsen, at planlægningen kan afvige fra normen, når der er sygdom i personalegruppen. 
Det er vanskeligt for både planlæggere, ledere og medarbejdere at håndtere situationer med meget fravær, herunder 
at finde personale, der kan dække ind og prioritere mellem opgaver. Konkret betyder dette, at medarbejderne kan 
opleve at være på vagter, hvor de ikke kan indfri egne faglige ambitionsniveauer. Konsekvenserne er, at medarbej-
derne må prioritere i opgaverne, og i analysen nævnes flere eksempler på, hvilke konsekvenser det har:  

 

• Hvis nødkald benyttes af borger, så vælter planen  

• Medarbejderne prioriterer de mest udadreagerende borgere først - med risiko for at nedprioritere andre.  

• Risiko for at borgerne kommer sent ud af sengen – i særlige tilfælde først ved 11-tiden 

• Dagvagt når ikke at håndtere opgaver og/eller efterlader dem til aftenvagten - fx medicinhåndtering 

• Lader kollega stå alene med svær borger 

• Undlader at spørge borgerne til, hvordan de generelt har det af frygt for, at de har behov for yderligere 

hjælp 

 

Vi mangler altid folk, så jeg har virkelig ikke lyst til at komme på dagvagt i week-
enderne. Opgaverne bliver bare plasket oveni i hinanden, men svært for planlæg-
geren at gøre noget ved det. Jeg havde en fuld plan sidste weekend og havde helt 
ondt i maven omkring, hvorvidt jeg kunne nå det. Følte afmagt og ondt i maven – 
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bare ind og give medicin og så farvel. Vi skal hele tiden prioritere – og det bliver 
hele tiden på bekostning af andre borgeres behov        - citat fra medarbejder 

 

På tværs af en række af enhederne italesættes et ønske om, at ledelsen er mere aktiv i forhold til prioriteringen 
af arbejdsopgaver ved eksempelvis sygdom. Mange oplever, at de selv står med ”hovedpinen”, hvilket er van-
skeligt, da det går udover borgerne, og man jo egentligt bare gerne vil ”nå alle sine opgaver”  

 

Mange opgaver, der skal løses – lægekontakt mv. Det tager bare tid. Der ville man godt 
have en ledelse, der hjalp med prioritering. Når jeg har været presset en hel dag, så 
føler jeg lidt, at jeg går med hovedet under armen og kan ikke engang huske, hvordan 
jeg kom hjem       - citat fra medarbejder 

 

 

Flere giver under fokusgruppeinterviewene udtryk for, at de ikke har oplevelsen af, at den svære prioritering 
og tidspresset påvirker borgere og pårørende i særlig høj grad, idet de forsøger at være nærværende og til 
stede hos borgerne. Men i de kvalitative interviews med borgere og pårørende i rapport ”Ekstern analyse af 
Seniorområdet – tilfredshed og kompetencer”, afsnit 4.1.5 og 4.2.5, tilkendegives af flere, at de er bekendte 
med travlheden og oplever, at den har negative konsekvenser for håndteringen af kerneopgaven. Der er flere 
eksempler på at borgere ”undskylder” på personalets vegne. Derudover er der flere modtagere af hjemme-
pleje, der påpeger, at hjælperne ofte ikke kommer til tiden. Pårørende og borgere vægter, at de gerne vil in-
formeres ved ændringer.   

 

4.1.5 KVALITETSSTANDARDER OG ØKONOMI  

Medarbejderne på tværs af enhederne nævner, at de oplever en negativ udvikling i økonomiske prioriteringer fra 
politisk side, der har konsekvenser for kvaliteten af kerneopgaven og fagligheden.  

Især ligger kommunens kvalitetsstandarder medarbejderne meget på sinde, da de ikke oplever, at der er sammen-
hæng mellem tid og opgave5. Dette giver fx udfordringer i forhold til at tænke rehabiliterende. Et eksempel herpå 
er en medarbejder, der fortæller, at hun ofte hjælper borger med opgaver såsom at tage tøj på, da det kan spare 
medarbejderen tid til trods for, at borgeren selv bør gøre det. Medarbejderne oplever også, at de pårørende udviser 
utilfredshed og har højere forventninger til serviceniveauet end det, som man som medarbejdere kan og skal levere. 

 

Samarbejdet glider ikke altid med de pårørende, og det er typisk, hvis de har andre for-
ventninger, og vi så informerer om kvalitetsstandarden, og den hjælp borgeren er visiteret 
til. Det er pinligt, der bør ikke være kvalitet i det ord     - citat fra medarbejder 

 

I rapport ”Ekstern analyse af Seniorområdet – tilfredshed og kompetencer”, afsnit 4.1.5 og 4.2.5, bemærker BDO 
desuden, at der er pårørende, der ikke er tilfredse med nuværende kontakt og samarbejde med personalet. Endvi-
dere mener flere, at plejecentrene har svært ved at leve op til det serviceniveau, som borgere og pårørende er 
blevet lovet inden indflytning.  

 

4.1.6 STRUKTUR, RAMMER OG LEDELSE – RETFÆRDIGHED?  

Emnet retfærdighed bliver af medarbejderne bragt i spil, når de taler om planlægning, fordeling af arbejdsopgaver, 
konflikthåndtering og ledelsesprioriteringer samt ledelsesbeslutninger.  

Travlhed og tidspres påvirker desuden flere af medarbejdernes retfærdighedsfølelse. På enkelte enheder har nogle 
af medarbejderne en oplevelse af, at nogle af deres kolleger ofte er hurtige til at hoppe over, hvor gærdet er lavest 
og tage de ”nemme” opgaver.  

 

5 Kvalitetsstandarderne i Vejle Kommune har ikke været genstand for denne analyse, hvorfor BDO ikke har forholdt sig til disse 
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Nedenstående eksempel udtrykker en oplevet uretfærdighed relateret til ledelsesprioritering:  

 

Der er meget personale, der ikke er med i plejen. Fx fys, ergo, planlægger, leder osv. 
Det kunne jo være fedt, hvis de kunne hjælpe. Der er 12, der ikke er med i plejen. Og 
ved sygdom kan vi ikke få en vikar ind, men der er 12, der ikke bidrager     - citat fra 

medarbejder  

 

Der opleves store forskelle på, hvorvidt vagtplanerne fungerer optimalt således, at de rette ressourcer er til stede, 
og at medarbejderne kender deres kommende vagter og kan have tillid hertil. BDO oplever ikke, at der er en samlet 
tilgang til arbejdet omkring planlægning på tværs af enheder, hvormed det bliver op til den enkelte leder og vagt-
planlægger at finde en model og tilgang.  

 
Vores vagtplaner spiller slet ikke. Ofte for få på arbejde på pressede tidspunkter af 
døgnet. Og man har ikke et overblik over vagtplaner. Når der ikke dukker nogen op, så 
må vi selv finde ud af at dække ind og ringe rundt 

- citat fra medarbejder  

 

Nedenstående er et eksempel, hvor medarbejderne har forsøgt at gå i dialog med deres leder, men uden held: 

  

Vi har været ved hende mange gange og sige, at vi har for pressede planer. Det er 
muligt, at hun ikke kan gøre noget ved det, men så skal hun gå til sin leder, og det 
mistænker jeg hende for ikke at gøre. Det er muligt, at hun ikke kan gøre noget ved 
det, men så skal hun formidle og finde en eller anden løsning – hun er nødt til at lytte 
til vores frustration      - citat fra medarbejder                       

 

Ovenstående eksempler understreger behovet for tydelig kommunikation og gennemsigtighed i de ledelsesmæssige 
prioriteringer – samt decentrale fora, hvor medarbejdere og ledere kan/skal drøfte forhold af kritisk karakter – se i 
øvrigt anbefalingsafsnit. Eksemplerne ændrer dog ikke ved BDO’s overordnede vurdering af, at der hersker en god 
stemning på Seniorområdet i Vejle Kommune, og at området er præget af en god kultur med høj faglighed. 

På de enheder, hvor vagtplanlægningen opleves at fungere godt, opleves det at have en afsmittende effekt på sam-
arbejdet, hvormed medarbejderne udviser større velvillighed til at udvise fleksibilitet. Ligeledes italesætter medar-
bejderne store forskelle i oplevelsen af deres leder og planlæggere, og det er tydeligt, at de ledere og planlæggere, 
der formår at være lyttende og inddragende, også har mere motiverede medarbejdere.  
 

Vi har en dygtig og retfærdig planlægger, der gør det bedste for at opfylde alles behov 
også i forhold til privatlivet. God til at hjælpe, hvis man har brug for at have fri – de 
er fleksible. Nogen gange, når vi har sygdom, så får de en ind en halv dag eller bare 
nogle timer. Meget sjældent vi bruger vikarer. Vores planlæggere er også dygtige til 
at udarbejde planer, så kompetencer bliver fordelt bedst muligt og hjælpe, hvis der 
er noget, der udfordrer os ved en borger, så flytter hun rundt på planen. Så er man 
også selv klar på et gå et ekstra skridt       - citat fra medarbejder  

 
Flere medarbejdere har gode eksempler på, hvordan de på retfærdigvis gennem møder og dialog har løst udfordringer 
relateret til planlægning fx i forbindelse med sygefravær og sommerferieplan.  

Medarbejderne oplever yderligere, at der sjældent sker overlevering og sparring mellem vagtlag – hvilket både kan 
være betinget af vagtplanen samt tiden hertil. På observationsbesøg bekræftes, at overlevering på tværs af vagtlag 
primært opstår spontant i de tilfælde, hvor der observeres en egentlig overlevering. 
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4.1.7 SAMARBEJDET AFSPEJLES POSITIVT I TRIVSLEN  

På trods af de fremhævede eksempler på frustration, afmagt, uretfærdighed og oplevelsen af utilfredsstillende løs-
ning af kerneopgaven giver størstedelen af medarbejderne udtryk for, at de er meget glade for deres arbejde. Ud-
slagsgivende herfor er stjernestunderne, men i særdeleshed også det kollegiale fællesskab og samarbejde, der præ-
ciseres nedenfor. 

4.1.8 KOLLEGIALT SAMMENHOLD OG TILLID  

På tværs af fokusgruppeinterviewene er det tydeligt, at samarbejdet og dialogen medarbejdere imellem er afgørende 
– dels i forhold til arbejdsglæden og dels i forhold til kvalitet i løsningen af kerneopgaven. På de fleste enheder gør 
medarbejderne meget ud af at opsøge faglig sparring. Den faglige sparring foregår primært som en del af det daglige 
arbejde, hvor medarbejderne inddrager hinanden, og især elever er nysgerrige på håndtering af faglige udfordringer.  

På en enhed oplever de i særdeleshed, at de er dygtige til at bruge hinanden og hinandens kompetencer, hvilket 
ifølge medarbejderne skyldes, at de kender hinanden rigtig godt, da de er gode til at dyrke de sociale relationer 
gennem diverse arrangementer. Ydermere har de et fast onsdagsmøde, hvor de spiser deres madpakker sammen. I 
løsning af kerneopgaven kommer dette fx til udtryk på følgende måde:  

 

Når jeg er færdig ved en borger, så ringer jeg og fortæller, hvad jeg har gjort til den 
næste, så hun ved hvad hun skal gøre. I pauserne stikker vi lige hovederne sammen for 
at høre, om vi skal dække ind for hinanden og hjælpe til. Vi er gode til at sparre med 
hinanden omkring de tunge borgere, hvor alle faggrupper i fællesskab får lagt en plan    
- citat fra medarbejder 

 

4.1.9 TVÆRFAGLIGHED GØR EN FORSKEL  

På de fleste enheder har BDO desuden oplevet, at der er respekt og forståelse for forskellige fagligheder og det 
faktum, at alle bidrager med deres faglighed i forhold til den fælles kerneopgave. Mange finder desuden tværfaglig-
heden givtig og fordrende for faglig udvikling og bedst mulig løsning af kerneopgaven. På én enhed fortæller de om 
projekt ”Mad-i-fokus”, hvor ernæringsmedarbejderne fra køkkenet har samarbejdet med plejepersonalet i forhold 
til madplaner og god kost. Dette projekt har desuden højnet dialogen og medvirket til, at medarbejderne fra køkkenet 
er mødt ind om aftenen og kokkereret, når plejepersonalet har afviklet arrangementer for de ældre. 

På én enhed har man oplevet et markant løft i tilgangen til tværfaglighed:  

 

I dag forsøger vi at drøfte problemstillinger tværfagligt. Det kan også være, at vi får 
en anden kollega til at træde til eller ledelsen. Der er sket et skifte i samarbejdet med 
ledelsen - tidligere mødte man bare en lukket dør. Nu har vi tværfaglige snakke både 
på rehabiliteringsmøder, men også i hverdagen. Ringer nogle gange en kollega op ”jeg 
synes det er svært hernede, hvad plejer du at gøre? - citat fra medarbejder 

 

På observationsbesøg overværer observatøren et rehabiliteringsmøde mellem en fysioterapeut og en kontaktperson, 
hvor borgers helhedssituation gennemgås. Observatøren vægter, at der er mange faglige drøftelser, hvor terapeut 
bringer en række faglige overvejelser i spil og giver viden og faglig sparring til medarbejder. Der drøftes en række 
muligheder og tiltag til aktiviteter. På andre enheder er observeret en god dialog og et naturligt samt tillidsfuldt 
samarbejde. Der observeres desuden situationer, hvor de sygeplejefaglige kompetencer inddrages i opgaveløsningen. 
Generelt observeres en konstruktiv og god omgangstone samt et tillidsfuldt og afslappet tværfagligt samarbejde. Det 
er dog også BDO’s vurdering, at formelle decentrale fora for drøftelse af kvalitet og faglig sparring understøtter det 
tværfaglige samarbejde – se i øvrigt anbefalingsafsnit. 

På fokusgruppeinterview italesættes et andet godt eksempel på tværfaglig sparring i relation til et nyetableret sam-
arbejde med lægehuset. Medarbejderne oplever her at få ny viden og kan opnå sparring på de udfordringer, de 
møder.  

 

Vi har haft læger inde og undervise fx om diabetes. Det er fedt at få andres øjne på 
det, så man kan blive udfordret lidt og lære lidt, som man kan bruge i dagligdagen. Vi 
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har et godt samarbejde med lægehuset. De skal levere noget undervisning, og det har 
vi hver 4./5. uge, hvor vi kan lægge op til de emner, som vi gerne vil tale om. Giver 
en helt anden åbenhed og god sparring – det er fedt      - citat fra medarbejder 

 

I afsnit 3.2 i nærværende rapport bliver beskrevet, at formålet med en ”samorganisering” netop var at styrke det 
tværfaglige samarbejde, hvilket af medarbejderne på fokusgruppeinterviewene bliver opfattet positivt.    

På observationsbesøg observeres eksempler, hvor medarbejdernes kompetencer og faglige niveau kan styrkes ved 
anvendelse af fælles faglige referencerammer. Dette særligt hvor målgruppen er borger med komplekse, kognitive 
problemstillinger, som kræver særlig viden. En fælles faglig referenceramme og viden bidrager til at styrke 
medarbejdernes refleksionsniveau og faglige drøftelser om borgerne.  

4.1.10 FORMELT VERSUS UFORMELT SAMARBEJDE  

Der er stor forskel på i hvilken grad, at samarbejdet er formaliseret i de respektive enheder. Det er dog tydeligt, at 
samarbejdet i højere grad prioriteres – også i sygdomsperioder - de steder hvor samarbejdet er formaliseret. Dette 
har også en positiv effekt på håndtering af problemstillinger fx i forhold til sygdom og vanskelige situationer med 
borgere. På tværs af enhederne fortæller medarbejderne om forskellige tilgange til uddelegering, koordinering og 
opfølgning, og medarbejderne oplever det særdeles positivt, når der skabes faste strukturer for tværfagligt samar-
bejde. På en enhed fortæller de bl.a., hvordan de har formået at skabe gode strukturer for samarbejdet via faste 
møder: 

 

Vi vender borger på teammøder. Planlægger og terapeuter drøfter på et ugentligt 
møde, om der er noget relevant, som vi skal have for øje i vores planlægning. Aften-
vagt drøfter med terapeuter to gange om ugen, hvis der er noget, der skal drøftes 
angående borgere. På pauser drøfter vi løbende akutte ting og andet omkring borgere      
- citat fra medarbejder 

 

På en anden enhed har beslutningen om fast mødestruktur haft afgørende betydning:  

 

Efter vi har fået nye ledere, har vi daglige morgenmøder, hvor vi mødes en fra hver 
afdeling, så vi kan bytte lidt på kryds og tværs, fx hvis vi har brug for en assistent, så 
kan vi låne lidt fra en anden afdeling. Så ved de det allerede fra morgenstunden, at vi 
får brug for deres hjælp – så kan de planlægge. Vi samler også op omkring kl. 10 i den 
enkelte afdeling for at høre, om vi er med – og for at sparre om svære forhold? Er der 
en der hænger i bremsen? Og hvis det er tilfældet, så kan vi hjælpe hinanden           
- citat fra medarbejder 

 

Generelt udviser medarbejderne stor interesse for at bidrage til det gode samarbejde, og de har mange idéer på 
hjerte samtidig med, at der er potentiale for videndeling enhederne imellem. Der er ligeledes en klar tendens 
til at samarbejdet og den faglige dialog nedprioriteres i tilspidsede perioder hos de enheder, hvor samarbejdet 
ikke i samme grad er formaliseret og derfor skal opstå uformelt og på eget initiativ.  

 

På observationsbesøg observeres generelt et godt samarbejde medarbejderne imellem. Samarbejdet forekommer 
flere af stederne koordineret og formaliseret i faste strukturer. Desuden observeres, at medarbejderne – også på 
tværs af de respektive faggrupper - er gode til at opsøge sparring og dialog, men at dette ikke virker fuldt ud forma-
liseret. Der findes således flere eksempler på uformel koordinering, fx når medarbejderne møder ind og i frokostpau-
sen.  
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4.2 OPSAMLING PÅ SOCIAL KAPITAL 

Perspektiver fra fokusgruppeinterviewene indikerer, at medarbejderne generelt har et godt, tillidsfuldt og re-
spektfuldt samarbejde, der afspejler de personalepolitiske værdier ”Ansat med vilje”. Det er således BDO’s 
vurdering, at Seniorområdet i Vejle Kommune er præget af relativt høj social kapital, og at der generelt eksiste-
rer en god kultur, hvor man forsøger at gøre plads til fx den faglige dialog. Dette skal ses i sammenhæng med 
trivselsmålingen6, der ligeledes viser et område med relativt høj social kapital (se appendiks). Man har en positiv 
tilgang over for kollegaskabet samt forskellige fagligheder og forsøger i mange situationer både formelt og ufor-
melt at sparre med hinanden om kerneopgaven.  Disse perspektiver understøttes ligeledes i trivselsmålingen og 
i observationer. Det er endvidere tydeligt, at personalet spiller en afgørende rolle ift. borgernes tilfredshed. På 
baggrund af de 20 observationer, som BDO har gennemført, er det BDO’s oplevelse, at medarbejderne på pleje-
centre og i distrikter generelt har en god anerkendende, omsorgsfuld og respektfuld kommunikation og adfærd, 
der er tilpasset hver enkelt borger. Det samlede indtryk er, at der er en god stemning, hvor medarbejderne 
formår at møde borgene med respekt og imødekommenhed. BDO har set mange eksempler på god kommunika-
tion, at medarbejderne er nærværende i mødet med borgene og har fokus på, at opgaven bliver løst på borgers 
præmisser. Med andre ord er det fin sammenhæng mellem tilfredshedsundersøgelsen og det observerede. 

 
Selvom der er høj social kapital og en generelt set god kultur på Seniorområdet, så er der også forhold og ople-
velser, som bidrager negativt. Særligt en generel oplevelse af at være fortravlet i hverdagen påvirker medarbej-
dernes trivsel og faglige stolthed negativt, og et oplevet tidspres kan give medarbejdere oplevelsen af ikke altid 
at kunne efterleve de personalepolitiske værdier. Dette skal ses i sammenhæng med anbefalingen om at over-
veje en analyse af de driftsmæssige omprioriteringsmuligheder jf. afsnit 2.3.   

Sygdom er især et højt aktuelt emne blandt medarbejderne, der bevirker, at medarbejderne står i vanskelige 
prioriteringer, hvor konsekvensen kan være, at det ønskede samarbejde nedprioriteres. Dette uagtet at fravæ-
ret i Vejle Kommune ikke anses for at være højere end i sammenligningskommunerne 

Derudover kan planlægningen blive påvirket, hvilket i visse tilfælde leder til følelsen af uretfærdighed. Ople-
velsen af uretfærdighed opstår endvidere, når der ikke opleves at være gennemsigtighed i forhold til ledelses-
prioriteringer- og beslutninger. Dette skal ses i sammenhæng med anbefalingerne vedr. fokus på den samlede 
ledelseskraft, ledelsens rolle og ansvar, samt en mere decentral MED-struktur.  
 
I trivselsmålingen kan vi også se, at retfærdighed er et af de parametre, hvor enkelte enheder ”’kun” har en 
middelscore. Observationerne peger generelt ikke på, at travlheden har negative konsekvenser for løsning af 
kerneopgaven. Brugertilfredsheden er generelt også høj, hvilket betyder, at den oplevelse, medarbejderne til 
tider har i forhold til ikke at lykkes tilfredsstillende med kerneopgaven, for nuværende ikke afspejles i den 
generelle tilfredshed blandt borgerne.        

4.3 LEDELSE  

Arbejdet med kulturen er en vigtig forandrings- og ledelsesopgave. Eksisterer en sund kultur, vil dette afspejles i 
trivslen og i god løsning af kerneopgaven. I denne forbindelse spiller ledelsen en væsentlig rolle, da de har et stort 
ansvar i forhold til at skabe og præge den kultur, som de selv er en del af. Lederne på de enkelte enheder har 
ansvaret for at formulere og oversætte visioner samt koordinere indsatser og skabe resultater, der sikrer, at borgerne 
er i centrum. Netop derfor er det også vigtigt, at lederne oplever at have handlerum og tilstrækkelig ledelseskraft. 
Ledelsesrammerne er et samspil mellem politikere, faglige organisationer, forvaltninger samt medarbejdere og bor-
gere. Politikere og offentlige ledere på samtlige niveauer er alle ansvarlige for at sikre klare og sammenhængende 
forløb på tværs af eksempelvis fagligheder. Vejle Kom-
munes ledelsesværdier ’Ledelse-med-vilje’ har fokus 
på, at ledelsen skal skabe resultater blandt andet ved 
at fokusere på kerneformål, kvalitet og kompetencer. 
Ledelsen skal være målrettet og handlekraftig og sikre 
trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed. Slutteligt skal 
ledelsen dyrke samarbejdet gennem tillid, åbenhed og 
dialog. På denne baggrund kommer ledelsen, herunder 
ledelsesadfærden til at spille en væsentlig rolle i for-
hold til den oplevede kultur, trivsel og kerneopgaven.   

 

 

6 Det bemærkes, at trivselsmålingens spørgsmål relateret til Social Kapital er baseret på spørgsmål udviklet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejds-

miljø 
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4.3.1 AT LYKKES SOM LEDER   

På fokusgruppeinterviewene bliver lederne spurgt ind til, hvornår de oplever, at de lykkes med deres lederopgave. 
At lykkes med lederopgaven kan ske på forskellig vis, og i analysen er identificeret følgende:  

• Når lederen kan understøtte sine medarbejdere i løsningen af kerneopgaven – det er den helt centrale 

ledelsesopgave 

• Når lederne formår at hjælpe hinanden og sparre på tværs af enheder  

• Når lederen kan sikre kvalitet og rette kompetencer  

• Når lederen bidrager aktivt i arbejdet med kulturen. 

 

Lederne omtaler alle Erna og Bent, som er en måde, hvorpå de over for medarbejderne forsøger at personificere 

kerneopgaven:   

 

Jeg lykkes, når jeg møder åbenhed fra medarbejdere. Når de ta-

ger ansvar og viser ambitioner på kommunens vegne til fordel for 

Bent og Erna. Det er dem, vi er sat i verden for     – citat fra leder 

 

En leder fra et distrikt fremhæver samarbejdet med medarbejderne som en 

stjernestund:  

 

Der er mange stjernestunder. Når vi lykkedes ude ved borgere med kompleks 
pleje og træningsopgaver. Medarbejderne er optaget af kerneopgaven, og det er 
det, de kommunikerer om. Hvad skal du derude, og hvad skal jeg så, når jeg kom-
mer derud?  – citat fra distriktsleder 

 

I forhold til samarbejdet udtaler en områdeleder:  

 

Lederne hjælper hinanden på tværs, når der er bemandingsproblemer og de tænker ud 

over deres egen ramme. De er fælles om kerneopgaven. Det er jeg stolt over  – citat 

fra områdeleder 

 

Ledernes holdninger til stjernestunder, herunder ovenstående positive fortællinger om at lykkes med kerneopgaven 
og det faglige samarbejde, stemmer godt overens med medarbejdernes, jf. afsnit 4.1.1.   

 

4.3.2 INDSATSER OG TILTAG – STYRKELSE AF EKSISTERENDE KULTUR OG FAGLIGT NIVEAU  

Lederne i distrikterne og på plejecentrene vedkender, at de har et stort ansvar i forhold til at sikre kvalitet og rette 
kompetencer i løsningen af kerneopgaven. Flere er begyndt at sætte nye krav til deres medarbejdere, hvilket har 
medvirket til ”medarbejderafgang”:  

 

Vi har oplevet stor flugt. Nogle grundet en dårlig kultur, men også nogen der er gået, 
fordi de ikke ville være med i den forandring, som vi stod overfor. Så vi er faktisk i 
gang med at sætte den faglige barre højere. Vi skal kunne stå inde for det. Og vi er jo 
så nødt til at reagere, fordi der er nogen, der ikke kan stå inde for den faglige over-
lægger, som vi gerne vil sætte – så ja, der kommer mere medarbejderafgang  – Citat 

fra leder  
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BDO konstaterer, at høj personaleomsætning kan være et udtryk for, at lederne forsøger at sammensætte et hold 
med høj faglighed, hvor ”sortering” i eksisterende medarbejdersammensætning kan bidrage positivt i forandrings-
processen. Flere medarbejder udtaler på fokusgruppeinterviewene, at de ser nogle af initiativerne som nødvendige 
for at højne fagligheden, men at medarbejderudskiftning er vanskeligt da det er krævende at oplære nye medarbej-
dere. 

I rapport ”Ekstern analyse af Seniorområdet – tilfredshed og kompetencer”, afsnit 5.1.4, konstateres desuden, at 
udfordringen ved en høj personaleomsætning kan være at sikre kontinuitet, faglig kvalitet og ensartethed, hvilket i 
samme rapport viser sig at kunne have negativ indvirkning på brugertilfredsheden.  

Det kan være udfordrende for lederne at facilitere en sådan forandringsproces, og det kan medføre en række kon-
sekvenser:  

• Medarbejdernes oplevelse af uretfærdighed 

• Opsigelser  

• Sygemeldinger 

• Rekrutteringsudfordringer.  

 

Medarbejderne oplever det meget uretfærdigt i forhold til vagter og planlægning. 
I lang tid har det været overlevelse fremfor kerneopgaven. Så når jeg siger, at nu 
skal du arbejde hver anden weekend, fordi du er kontaktperson, så tænker hun ja-
men det hænger ikke sammen for mig. Jamen, det er det bedste set i lyset af dine 
kompetencer ind i kerneopgaven. Nu risikerer jeg jo, at hun opsiger sin stilling. 
Mange andre steder end Vejle, så er det jo hver 3. weekend. Her bliver vi gidsler i 
det, for vil gerne vil fastholde fokus på bedst mulig løsning af kerneopgaven, men 
det betyder måske, at medarbejderne siger op, fordi de synes, det er uretfærdigt – 
og jeg har svært ved at rekruttere. Så hænger det på de medarbejdere, der er til-
bage eller på vikarer. Så det er jo et ledelsesmæssigt dilemma mellem faglighed og 
medarbejdertrivsel, der nogle gange kan være modsatrettede hensyn        
– citat fra leder 

 

I afsnit 4.1.4 og 4.1.6 bekræftes, at medarbejderne kan føle sig uretfærdigt behandlet i forhold til ledelsespriorite-
ringer og beslutninger, men ifølge medarbejderne skyldes det, at lederne ikke altid formår at formidle baggrunden 
for deres valg. Der italesættes altså et klart ønske om en mere gennemsigtig beslutningsproces. 

 

Den generelle oplevelse blandt medarbejderne på tværs af enheder er, at nærmeste leder ikke altid formår at 
sætte mål og retning. Hertil bør påpeges, at en enkelt enhed for nuværende ikke har en centerleder, og andre 
steder er ledelsen relativt ny. Flere italesætter et ønske om, at ledelsen er mere eksplicit omkring forventnin-
ger, så folk ikke agerer autonomt. Det gælder desuden den løbende forventningsafstemning over for borgere og 
pårørende. Der italesættes et klart ønske om flere retningslinjer og mere tydelig ledelse.  

 

En medarbejder udtaler, at konsekvensen ved ledelsens manglende rammesætning er, at:  

 

Det skaber en usikkerhed omkring roller og ansvar, og hvor går grænsen? Dermed ryger 
mange arbejdsopgaver fra ledelsen ned til medarbejderne  – citat fra medarbejder  

 

På enkelte enheder oplever medarbejderne, at ledelsen er tydelig i forhold til mål og visioner, men at man er i 
gang med en forandringsproces, hvorfor det kan tage tid at nå i mål. Andre steder udvises mistillid over for 
topledelsen: 

Det er tydeligt, at vores leder har et mål og vision, men jo ikke sikkert, hun kommer i 
mål med den – kan jo være topledelsen spænder ben for hende      - citat fra medarbejder 
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4.3.3 SAMARBEJDE OG KOMMUNIKATION  

På baggrund af fokusgruppeinterviewene med medarbejderne fremgår det, at der er markant forskel på, hvordan 
samarbejdet og kommunikationen med deres nærmeste ledelse udmønter sig. Af nedenstående fremgår medarbej-
dernes eksempler på henholdsvis et godt samarbejde med ledelsen og afledte effekter af et mindre godt samarbejde 
med ledelsen.  

Eksempler på godt samarbejde  Afledte effekter af mindre godt samarbejde   

• Åben og ærlig kommunikation og dialog  

• Tilgængelig, inddragende og lydhør  

• Ledelsen indgår i forventningsafstemning - fx i 

forhold til medarbejdernes prioriteringer 

• Ledelsen sætter klare mål og retningslinjer  

• Ledelsen går forrest og bidrager i håndtering 

af problemer og vanskelige situationer fx med 

borgere og pårørende  

• Oplevelsen af uretfærdig  

• Mistillid  

• Utilfredshed  

• Man ”opgiver” at ytre sine meninger  

 

På mange af enhederne oplever de altid, at de kan komme til deres leder, hvis de har behov for det. Mange af 
medarbejderne oplever desuden, at man kan have en åben og ærlig dialog med sin leder. På en enhed oplever de i 
særdeleshed stor omsorg fra lederens side, da hun ofte spørger ind til, hvordan de har det, og lederen er synlig i alle 
vagtlag. 

På observationsbesøg er i flere tilfælde observeret, at leder deltager ved morgenmøder, men det er også observeret, 
at leder er synlig på flere plejecentre i løbet af dagen.  
  

4.3.4 BEHOV FOR LEDELSESINVOLVERING I KRITISKE SITUATIONER 

På enkelte enheder oplever medarbejderne en klar fremgang i forhold til kultur og trivsel, hvilket i høj grad skyldes 
lederne. Det opleves positivt, når lederen understøtter medarbejderne i situationer med borgere:  

 

Ledelsen træder til ved borgersituationer – de nye ledere – tager ned og snakker med 
dem, hvis vi ikke selv kan klare en situation med borger. De spørger også tit, hvad vi 
selv har gjort først, så vi lige kan reflektere over det, og så sparrer vi om det, og hvis 
jeg så har gjort, hvad jeg kunne, så træder ledelsen til. Mellem borgere og fagperso-
nale der er det vigtigt at kunne sige fra, når de spiller os ud mod hinanden. Og for-
midle retningslinjerne til dem. Vores ledelse støtter op omkring, at det er okay at sige 
til borger, at de skal tale pænt til os, og at vi gerne må gå fra borger og sige, vi kom-
mer igen om en time, og så taler du pænt til mig. Ledelsen bakker op og har tillid til 
os og træder til, når vi har behov for det       – citat fra medarbejder  

 

Ovenstående citat tydeliggør vigtigheden af, at ledelsen træder til, når vanskelige situationer opstår. En anden med-
arbejder omtaler også vigtigheden af, at ledelsen indgår i forventningsafstemningen og kommunikationen med bor-
gere og pårørende blandt andet i forhold til kvalitetsstandarder og sygdom, herunder hvilke konsekvenser sygdom i 
personalegruppen kan have i forhold til borgers pleje.  

I rapport ”Ekstern analyse af Seniorområdet – tilfredshed og kompetencer”, afsnit 4.1.5 og 4.2.5, er det oplevelsen, 
at de pårørendes samarbejde med personalet er meget afgørende for, om pårørende er tilfredse eller ej. Tydelig-
hed i forhold til forventningsafstemning vægtes som et helt centralt element i samarbejdet, og her har ledelsen en 
central rolle.   

4.3.5 ØNSKE OM LYDHØRHED OG FORMALISERET KOMMUNIKATION 

Flere medarbejdere omtaler det positivt, når ledelsen er lydhør, tilgængelig og inddragende i det daglige og i for-
bindelse med beslutninger. Derudover udvises respekt for de ledere, der står ved deres beslutninger og forklarer 
positivt og anerkendende, hvorfor de ikke altid kan imødekomme medarbejdernes ønsker:  

 ”  
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Da ledelsen kom og sagde, at de ville have daglige morgenmøder, der stejlede vi kraf-
tigt, men nu synes vi det fungerer godt og giver anledning til mere tværfagligt samar-
bejde. De er egentlig også gode til at inddrage os i beslutninger – vi laver fx en plan, 
der gælder et år ad gangen, og så har vi et fælles ansvar for at lykkes    - citat fra medar-

bejder  

 

Flere medarbejdere giver udtryk for, at de kan gå til deres nærmeste leder, men de oplever ikke altid, at lederen er 
lydhør. Flere medarbejdere kommer med eksempler, hvor de har gået til deres leder med ønsker og behov, men 
oplever ikke, at der er blevet handlet på det:  

 

Som terapeut har vi opgaver, hvor vi nogle gange står mellem flere faggrupper, fx de-
poter, hvor vi ikke lige kan få adgang til hjælpemidler. Det er et problem. Her måtte 
ledelsen gerne lige steppe lidt mere op. Nogen gange kan der være lidt langt til det 
næste step, hvor der reageres på de spørgsmål og ønsker, jeg har – og jeg ved ikke al-
tid hvorfor         - citat fra medarbejder 

 

Flere af medarbejderne omtaler desuden, at man i personalegruppen sommetider har forsøgt at gå til områdeledere 
med sine frustrationer og ønsker, men her har man ofte heller ikke oplevet lydhørhed. I denne forbindelse giver 
medarbejderne udtryk for, at der er brug for en mere synlig topledelse – især i forbindelse med udfordringer. Med-
arbejderne giver udtryk for, at ledelseskommunikationen ofte er tilfældig og uorganiseret/ikke formaliseret: 

 

Kommunikationen er meget mund til mund, intet er formaliseret. Det duer ikke, for 
så hører nogen noget, og det gør andre ikke       - citat fra medarbejder 

 

På fokusgruppeinterviewene med lederne fra driften gives udtryk for, at de forsøger at have fokus på at skabe et 
godt samarbejde med medarbejderne gennem involvering og kommunikation. De forsøger at sparre løbende og af-
holder møder - enten dagligt eller på personalemøder. 

 

Jeg prøver at være synlig og nærværende. Vi holder p-møder afdelingsvis, så det er 
gange tre hver gang. Jeg tager sommetider aftenvagter fra 13-21, så jeg også kan tale 
med mine aftenvagter, og nogle gange møder jeg meget tidligt ind, så jeg kan tale 
med nattevagterne – det har de sagt, at de gerne vil have, at jeg gør, så vi kan snakke 
om borgere      - citat fra driftsleder 

 

Lederne tilkendegiver, at det er vanskeligt at finde tid til medarbejderudviklingssamtaler og tilstrækkelig tid til 
løbende faglig sparring.  

Områdelederne forsøger at understøtte lederne bedst muligt på forskellig vis. En af områdelederne har fx ”åben dør” 
en gang om ugen, så det bliver lettere at have løbende sparring med ledere og medarbejdere.    

 

Jeg går meget op i åbenhed og en gennemsigtig organisation, hvor vi fortæller om tin-
gene, kommunikation, nærvær, hvor vi kan sparre til enhver tid. Jeg gør en stor dyd 
ud af at introducere lederne og medarbejderne til deres arbejdsopgaver og sætter tid 
af til at møde dem, og jeg viser dem tillid og åbenhed fra egen side. Vi har noget 
introduktionsmateriale, som vi sender ud, og der er fast struktur for opfølgende sam-
taler med lederne løbende. Der er flere, der siger, ”kan du holde til alt det”           - 
citat fra områdeleder  
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Områdelederne oplever desuden, at medarbejderne selv er gode til at være opsøgende – for områdelederne er 
det vigtigt, at de ikke tager over for lederne i driften. De har en forventning om, at de kommer til dem, hvis de 
har brug for hjælp til håndtering af udfordringer eller andet. De påpeger dog, at de har et særligt ansvar i forhold 
til at gribe ind, såfremt der er udfordringer med dårlig trivsel på en af deres enheder.  

 

4.3.6 LEDELSESDILEMMAER  

Det fremstår tydeligt, at ledelsen – både områdeledere og ledere i driften - vil det bedste for Vejle Kommunes 
Seniorområde, herunder understøtte deres medarbejdere bedst muligt i kerneopgaven. De vil gerne være synlige, de 
vil gerne samarbejde samt involvere medarbejderne, de vil gerne sætte mål og retning, have fokus på kvalitet og 
kompetencer samt sikre trivsel, arbejdsglæde og ikke mindst faglig stolthed. Flere af lederne udtrykker, at netop 
disse værdier er deres fornemmeste og vigtigste opgave at efterleve. Lederne oplever dog et stort arbejdspres, der 
bevirker, at det kan være svært at efterleve værdierne til fulde i dagligdagen.  

 

Ledelsesmål og ønsker    Forhold, der vanskeliggør udmøntning af mål 

• Tilgængelig- og synlighed  

• Understøttelse af medarbejdernes løsning af 

kerneopgaven, herunder faglig stolthed  

• Involvering og godt samarbejde med medar-

bejderne  

• Klare mål og retning for arbejdspladsen  

• Sikre trivsel, arbejdsglæde, sund kultur samt 

arbejdsmiljø   

• Stort arbejdspres blandt andet som følge af 

omorganiseringer i 2020  

• Stort lederspænd  

• Strukturelle betingelser  

• Mange forskelligartede opgaver – også tek-

nisk-administrative   

• Igangsætning af en række forskelligartede 

projekter  

 

 

Ovenstående er medvirkende til, at lederne ofte befinder sig i dilemmaer af forskelligartet karakter.  

 

Som leder skal man vide, at man sætter sin røv i klaskehøjde – vi er underlagt nogle 
stramme betingelser. Jeg er dog træt af, at jeg holder budgettet, og har gjort det 
masser af gange, men alligevel får jeg ikke noget ud af det. Så nogen gange har jeg 
tænkt, at nu må jeg bare afvige fra rammerne – så ja, jeg har brugt vikarbureauer. Så 
må jeg have underskud, hvis det er, der skal til for at få min plan til at hænge sam-
men og sikre høj faglighed. Vi bliver målt alt for meget på økonomien, synes jeg          
- citat fra driftsleder  

 

4.3.7 ØKONOMI OG STRUKTURELLE BETINGELSER 

Flere ledere beskriver dilemmaer ift. sikring af tilstrækkelig faglighed og budgetoverholdelse. Flere giver udtryk for, 
at meldinger fra topledelsen om, at der ikke må bruges vikarer eller ufaglærte, ikke er realistiske i forhold til den 
virkelighed, som de oplever at befinde sig i. Hvis der ikke anvendes vikarer og ufaglærte, er det vanskeligt at få 
planen til at gå op.  

 

Hvis vi ikke anvender vikarer, så skal vi dække ind med eget personale og altså bede 
dem, der har fri, om at møde ind. Det får jeg dårlig samvittighed over – også fordi jeg 
ved, at det kan føre til mere sygdom      - citat fra driftsleder 

 

Lederne påpeger desuden, at økonomien vanskeliggør rekrutteringen af nye medarbejdere og dermed faglighed og 
kompetenceløft.    
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Pengene slår ikke til længere. Det kan godt være, at der er fast rammebudget, men 
hvad hjælper det, hvis der ikke er penge nok til at løse kerneopgaven og hyre de kom-
petencer, man har brug for? Sygeplejerskeydelser skal man jo bare give – og hvad nu, 
hvis behovet herfor stiger og stiger? Det er faktisk tilfældet, da borgernes behov i høj 
grad bliver mere og mere komplekse. Budgettet til sygeplejerskeydelser forbliver det 
samme, og det har det gjort i mange år          - Citat fra ledere 

 

I nærværende rapport afsnit 3.1 bekræftes, at rammevilkårene generelt set har ændret sig som følge af stigende 
kompleksitet, flere og flere indlæggelser og tidligere udskrivning fra sygehusene. Samtidig med det, er antallet af 
ældre over 65 år generelt stigende, hvilket påvirker den samlede opgaveportefølje for Seniorområdet i Vejle Kom-
mune – og i landets øvrige kommuner. Derudover kan vi konstatere, at efterspørgsel efter SOSU-assistenter og syge-
plejersker på landsplan er steget markant siden 2015, hvorfor det er vanskeligt at få stillinger besat af kvalificerede 
ansøgere.  

Endvidere kan vi på baggrund af rapport ”Ekstern analyse af Seniorområdet – tilfredshed og kompetencer”, afsnit 
5.1.5 konstatere, at vikarer er et udtryk for, at der kan være behov for en vis fleksibilitet i forhold til at få 
vagtplanerne til at gå op. Dette ændrer dog ikke ved, at et højt vikarforbrug kombineret med en høj 
personaleomsætning alt andet lige skaber en situation med mangel på medarbejderkontinuitet. I forlængelse heraf 
er det relevant at nævne, at vikarer kan mangle viden og kendskab til borgere eller erfaring med de arbejdsgange og 
systemer, der anvendes, hvilket kan begrænse deres evne eller mulighed for at indgå direkte i driften. Med andre 
ord påvirker en høj personaleomsætning og højt vikarforbrug de kompetencer, som personalegruppen samlet set har 
til rådighed til at løse deres opgaver i relation til borgerne. Flere af medarbejderne italesatte netop problematikker 
omkring brug af vikarer i afsnit 4.1.3. 

 

4.3.8 FOKUS PÅ LEDERNES ARBEJDSMILJØ OG UNDERSTØTTELSE HERAF 

 

Flere ledere giver udtryk for, at de mangler understøttelse og opbakning fra øvre ledelse, herunder at øvre ledelse 
sætter større fokus på prioritering og retning, så man som decentral leder ikke føler sig overladt for meget til sig 
selv. Flere ledere oplever, at der sættes mange projekter i gang, som ofte løber ud i sandet og som ikke i tilstrækkelig 
grad understøtter kerneopgaven. I denne forbindelse bør det nævnes, at ledere fra enkelte enheder i den grad oplever 
en positiv kulturændring blandt medarbejderne, men de føler, at arbejdsmiljøet for ledere er for presset – og har 
været det i et stykke tid. Lederne giver alle udtryk for, at de arbejder rigtig mange timer hver uge og altid har deres 
mobil ved hånden.  

 

Arbejdsmiljøet for os ledere trænger til at blive boostet i forhold til at give os rum og 
tid og overskud til at være i det spænd, som vi er i. Vi har haft et møde for nylig - det 
var skrækkeligt at se, at alle bare var helt slidte og trætte. Vi har brug for mere 
hjælp, støtte og faglig sparring. Vi skal nok italesætte, hvad vi har brug for… men det 
bekræfter i hvert fald, at vi har brug for at få set på arbejdsmiljøet for ledere… Det 
skyldes arbejdspresset – Corona, vaccinationer, presse, arbejdsmiljø, projekter af 
tvivlsom karakter mv.         - Citat fra leder 

 
Både de erfarne og nye ledere giver udtryk for, at den manglende retning og understøttelse kan gøre det vanskeligt 
at være ny leder på Seniorområdet i Vejle Kommune – der bruges meget tid på at skabe struktur – af og til på 
bekostning af fagligheden. Flere af lederne udtrykker desuden ønsker om at blive bedre understøttet i krisehåndtering 
og arbejdet med forandringsledelse samt kultur.  
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Ovenstående tydeliggør den vanskelige ledelsesopgave, det er, både at skulle lede ned mod medarbejderne, 
men også op mod topledelsen og politikerne. På flere af enhederne udviser medarbejderne stor sympati for 
deres ledere, da de oplever, at de er underlagt et stort pres ”ovenfra” – herunder en oplevelse af, at der er 
mange krav til de decentrale ledere, der kan opleves som værende urimelige ift. samlet ledelseskraft og øko-
nomi. På nogle af enhederne oplever medarbejderne: ”At lederne smitter af med deres frustration og stress”. 
Flere af medarbejderne peger på, at den oplevede frustration, de har, i bund og grund skyldes topledelsen og 
politikerne og det omkringliggende samfunds forventninger til området. Desuden påpeger medarbejderne, at 
det har været vanskeligt med den store lederudskiftning, der har været de sidste mange år. I nærværende 
rapport afsnit 3.2.1 fremgår det, at ledelsesspændet i Vejle Kommune er højere end gennemsnittet for sam-
menligningskommunerne. I rapporten ”Ekstern analyse af Seniorområdet”, afsnit 5.3.3 konstateres desuden en 
høj gennemstrømning af ledere i perioden 2018-2020, hvilket BDO vurderer vil have betydning for ledernes 
kompetencer og evne til at skabe stabilitet og retning. 

   

4.3.9 OPSAMLING PÅ LEDELSE  

Perspektiver fra fokusgruppeinterviewene indikerer en diversitet i forhold til medarbejdernes oplevelser af 
nærmeste leder. Medarbejderne oplever generelt en kultur, hvor man kan udtrykke sin mening over for nær-
meste leder og områdeleder. Ofte oplever de dog ikke, at lederne lytter og/eller agerer i ønsket grad. Flere 
efterspørger større gennemsigtighed i ledelsesbeslutninger på alle niveauer og mere formaliseret kommunika-
tion, der når ud til alle.  

Det er BDO’s vurdering, at der eksisterer en åbenhed og dialog ledere og medarbejdere imellem, hvor man har 
et ønske om at spille hinanden gode.  

Lederne forsøger i høj grad at fokusere på kerneopgaven, kvalitet og kompetencer. Ledere på enkelte enheder 
har iværksat en række tiltag, der har været nødvendige for at højne kvaliteten og kompetenceniveauet.  Lederne 
har et ønske om at være målrettet og skabe retning. Dette kan dog være svært at efterleve i praksis blandt andet 
grundet et stort lederspænd og mange opgaver af forskelligartede karakter. Derudover er lederne underlagt 
nogle strukturelle betingelser, der skaber hyppige dilemmaer, som man skal lære at navigere i.  Lederne efter-
spørger generelt mere understøttelse i form af retningslinjer og struktur fra øvre ledelse, så de kan prioritere 
deres fokus på at understøtte medarbejderne i kerneopgaven.   

 

4.4 YTRINGSFRIHED  

Ytringsfrihed er en af de centrale grundsten i Vejle Kommunes værdisæt. Personale på alle niveauer skal opleve, at 
de har mulighed for at ytre sig åbent og ærligt – også i forhold til de svære emner. På denne måde sikres, at der kan 
handles på eventuelle udfordringer og problemstillinger fx relateret til kerneopgaven, kultur, trivsel og arbejdsmiljø. 
Ytringsfrihed kom især i søgelyset i forbindelse med den negative presseomtale tilbage i 2020, hvorfor ytringsfriheden 
også er et tema i nærværende analyse.   

4.4.1 ÅBENHED – RUM TIL AT YTRE SIG 

Som nævnt i afsnit 4.3.3 og 4.3.5 oplever medarbejderne generelt, at kulturen er præget af åbenhed – man kan sige 
sin mening både til sine kollegaer og ledere. Man oplever dog ikke altid lydhørhed fra ledelsens side, hvilket i nogle 
tilfælde leder til, at man ikke ”orker” at gå i dialog. På enkelte enheder giver medarbejderne udtryk for, at de ikke 
tidligere har oplevet at have ytringsfrihed, men der er sket store positive ændringer. 

 

Der var ingen kommunikation eller ytringsfrihed – hver gang vi sagde noget, så rakte 
hun hånden i vejret og sagde, at den må vi tage en anden dag… Det skete aldrig. Sådan 
er det heldigvis ikke længere med den nye ledelse       - citat fra medarbejder 

Lederne i driften oplever ligeledes, at der er ytringsfrihed, og at der som udgangspunkt er en god dialog mellem 
medarbejdere og leder. 

4.4.2 HJÆLP TIL RETTIDIG HÅNDTERING AF PRESSEOMTALE I FREMTIDEN 

Medarbejderne, som BDO har talt med, oplever generelt, at den negative presseomtale, der har været tidligere, har 
ramt deres faglige stolthed – også den dag i dag. Særligt da nogle af de medarbejdere, som BDO har talt med, havde 

 ”  

  ”  
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svært ved at genkende det billede, der blev gengivet af deres arbejdsplads i medierne. I denne forbindelse var det 
hårdt for medarbejderne, at de stod i et dilemma, hvor de ikke vidste, hvordan de skulle reagere på den negative 
presseomtale, og ikke følte at der var en klar udmelding om, hvordan de skulle/burde forholde sig. Det har ledt til, 
at flere medarbejdere har haft en følelse af ikke at have mulighed for at give svar på tiltale.  

På tværs af både leder- og medarbejderinterviewene fremgår det generelt, at man har savnet understøttelse i forhold 
til håndteringen af presseomtalen. Der italesættes et ønske om tydeligere retningslinjer eller ledelsesmæssig sparring 
i forhold til håndteringer af lignende sager i fremtiden, herunder sparring til, hvordan man som leder/medarbejder 
kan kommunikere og give svar på tiltale over for pressen. Flere af lederne, som BDO har talt med, oplever, at de har 
stået alene omkring håndteringen af presseomtalen, samt hvordan de har skullet håndtere det i forhold til medar-
bejderne.  

Områdelederne er bevidste om ovenstående udfordring og gør ifølge egne udsagn meget ud af at ruste organisationen 
til at kunne håndtere negativ omtale, hvis det igen skulle opstå.  

 

4.4.3 OPSAMLING PÅ YTRINGSFRIHED  

Fokusgruppeinterviewene indikerer at både ledere og medarbejdere oplever at have ytringsfrihed. Udfordrin-
gerne opstår, når man ikke oplever, at der bliver taget hånd om problemer fx relateret til løsning af kerneopga-
ven, ledelse, kultur og arbejdsmiljø. Det er en generel oplevelse, at man i forbindelse med presseomtalen havde 
ønsket sig at få udstukket nogle retningslinjer for håndtering, da mange – også den dag i dag - føler sig ramt på 
deres faglige stolthed. I fremtiden bør der sættes fokus på, hvordan man sikrer en god og rettidig håndtering af 
både presseomtale og klager – se i øvrigt anbefaling ift. at bruge klager som anledning til evaluering af egen 
praksis.    

 

4.5 MED-SYSTEMET 

MED står for medindflydelse og medbestemmelse. I Vejle Kommune bygger MED-samarbejdet på viljen til at dele 
viden, lysten til aktivt at bidrage til en attraktiv arbejdsplads og en interesse og et fælles ansvar for det udviklende 
og sunde arbejdsmiljø. Samarbejdet i MED er baseret på en grundholdning om, at beslutninger og strategier bliver 
bedre med en tidlig og reel inddragelse af MED. Forskellige perspektiver, dialog og samarbejde om kerneopgaven er 
i centrum. MED-samarbejdet bygger på tre grundlæggende værdier: Viden, samspil og ansvar. Sammen skal ledelse 
og tillidsvalgte tage et ansvar for fælles beslutninger. Begge er aktive spillere i forhold til at sikre en god dialog og 
atmosfære på arbejdspladsen og håndtere situationer, der vurderes at udvikle sig. Fag-MED fungerer som overordnede 
MED-udvalg for fagområderne og drøfter dermed emner af tværgående generel betydning for medarbejdere på fag-
området. Lokal-MED udgør nerven i MED-organisationen, hvor kerneopgaven er det 
centrale omdrejningspunkt. Her drøftes emner, der har betydning for medarbejderne 
på den arbejdsplads, som repræsentanterne dækker. Samarbejdet i TRIO (ledelses-, 
tillidsrepræsentant- og arbejdsmiljøfunktionen lokalt) understøtter det formelle 
MED-system og skal sikre den løbende dialog og det løbende samarbejde på den en-
kelte arbejdsplads. Derudover skal TRIO skabe større ejerskal til udmøntningen af 
løbende processer på arbejdspladsen med afsæt i MED-udvalgets drøftelser og be-
slutninger.  
 

På fokusgruppeinterviewene med Fag-MED og Lokal-MED berøres deres eget syn på 
rollen:  

 

Vi skal være de bedste ambassadører og det bliver man ikke bare – netop derfor har vi 
sat det i fokus i vores Lokal-MED. Lokal-MED er grundstenen for, at vi lykkes (…) Vi er 
jo medspillere og talerøret til ledelsen. Vi skal sikre, at vi får medarbejdernes perspek-
tiv og ikke bare ens eget     - citat fra repræsentant 

 

Til trods for at repræsentanterne godt kender til deres rolle og ansvar, oplever repræsentanterne, at det kan være 
svært at efterleve rollerne i praksis. Der kommer en række årsagsforklaringer herpå.  

• Ny medstruktur – trådte i kraft april 2020  

• Corona har gjort det vanskeligt at afholde møder  

 ”  
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• Manglende tid til at besøge de forskellige arbejdspladser, som den enkelte repræsentant repræsenterer  

• Ugennemsigtige retningslinjer i forhold til beføjelser og muligheder  

• Pressede dagsordener på møder  

• Manglende inddragelse i beslutninger om igangsætning af nye tiltag og investeringer  

• Utilstrækkelig kommunikation og samarbejdet med ledelsen.  

På fokusgruppeinterviewene fokuserer repræsentanterne i høj grad på, at den nye MED-struktur har haft en stor 
betydning for MED’s nuværende virke og funktion. Ifølge repræsentanter fra Fag-MED var meningen med den nye 
struktur, at det skulle blive lettere at spille hinanden gode, eftersom man blandt andet har skåret ned i antal repræ-
sentanter. Derudover var ønsket at skabe større synergier mellem enheder inden for samme område. Flere af repræ-
sentanterne mener, at den nye struktur på sigt kan medvirke til et godt samarbejde. 
 

Vi skal spille hinanden gode – vi har mulighederne nu, synes jeg. Vi skal praktisere det, 
vi prædiker. Vi har et ansvar for, at vores drøftelser kommer ud til TRIO, og at de får 
det ud i yderste led. Ofte hører vi om, at folk ikke har hørt noget om, hvad vi beslutter. 
Den sociale kapital skal opbygges inden for den nye MED-struktur, og tiden skal være 
knapt så presset på møderne, så man kan få nogle gode drøftelser – man lærer hinanden 
at kende og opbygger tilliden. Vi står i et opbygningssamarbejde, da vi er ”nysammen-
satte”      - citat fra repræsentant 

 
 
Repræsentanterne vægter, at man er i en proces, hvor man er ved at lære hinanden at kende samt opbygge tillid. 
Dette har været en længere og mere kompleks proces end forventet blandt andet på grund af de begrænsninger, 
som Corona har medført, herunder manglende mulighed for fysisk mødeaktivitet.  

4.5.1 MERE SYNLIGHED PÅ ARBEJDSPLADSERNE 

Flere af repræsentanterne giver udtryk for, at det er vanskeligt at få indsatser besluttet i regi af MED til at leve ude 
i afdelingerne.  

 

Jeg vil gerne være bedre til at samarbejde og involvere mit bagland. MED skal rundt og 
besøge de matrikler, som vi repræsenterer. Men man skal jo have lov til det og have 
frigivet tid fra ledelsen. Jeg har gjort det for nogle år siden, og det var rigtig godt givet 
ud. Man burde måske gøre det nu i forbindelse den nye struktur. Man kan vel bare gøre 
det med den tid, man har til sit MED-hverv?        - citat fra repræsentant 

 
Repræsentanterne er opmærksomme på, at de godt kunne være bedre til at være proaktive i forhold til at få input 
fra medarbejderne i forhold til, hvad der skal med mødedagsordenen. I denne forbindelse nævnes vigtigheden af, at 
man løbende snakker om, hvad der arbejdes på i MED, og hvordan kollegerne bliver involveret og interesseret. Der 
er flere, der oplever, at medarbejderne ikke kender til MED og repræsentanterne fra egen arbejdsplads. Dette un-
derstøttes ligeledes af flere medarbejdere på fokusgruppeinterviews. Fag-MED repræsentanterne dækker flere di-
strikter og fagligheder, og netop derfor er kommunikationen med medarbejderne vanskelig, da det er svært at mødes 
med medarbejderne.  
 

4.5.2 BEHOV FOR ØGET SAMMENHÆNGSKRAFT OG INVOLVERING AF MED I BESLUTNINGER 

Generelt oplever repræsentanterne, at sammenhængskraften og samarbejdet mellem Fag-MED og Lokal-MED kunne 
styrkes, og det samme gør sig gældende i MED’s forhold til ledelsen. Repræsentanter fra Fag-MED er opmærksomme 
på, at de skal sikre, at tiltag og beslutninger i Fag-MED går videre til Lokal-MED, men tilkendegiver, at dette som-
mertider glipper. Lokal-MED oplever desuden, at ledelsen til tider træffer beslutninger hen over hovedet på MED og 
altså ikke involverer dem i beslutninger. Ydermere oplever MED såvel som medarbejderne, at beslutningsprocesser 
og kommandoveje er hverken synlige eller gennemsigtige: 

 

Vagtplanssystemet – hvem besluttede egentlig det? Det er vi i hvert fald ikke glade for. 
Det kører ikke med rulleuges numre, så det er vanskeligt for den enkelte medarbejder 
at følge med i det. Man skal bytte inden for rullet, for at timerne går op – men det kan 
man ikke se. Hvis nogen havde været med indover fra driften, så havde man jo nok 
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overvejet det, inden man købte systemet… MED kan bidrage med vigtig viden fra drif-
ten, vi bør være en del af sådan nogen forandringer      - citat fra repræsentant 

 
 
På tværs af MED italesættes et klart ønske om genetablering af arbejdsgrupper, da man på denne måde får en bedre 
forståelse og et indblik i budgetter og de beslutninger, der træffes decentralt. Derudover bliver det også muligt at 
bidrage med perspektiver fra driften. 

 

Arbejdsgrupper er efterhånden en saga blot. Ærgerligt, for det er her medarbejderne 
kan spille rigtig meget ind. Tidligere havde vi store arbejdsgrupper i forbindelse med 
større tiltag fx projektet ”den attraktive arbejdsplads”. Nu er arbejdsgruppen bare 
blevet nedlagt, og hvorfor? I dag har vi kun mindre arbejdsgrupper    - citat fra repræsentant  

 

Repræsentanter fra Lokal-MED vil gerne have den rolle tilbage, som de havde i arbejdsgrupperne, da det i disse fora 
bliver muligt at spille ind med deres perspektiver. Oplevelsen blandt repræsentanterne er, at ledere og MED kan 
blive bedre til at spille hinanden gode ved at folk fra driften inddrages, da man på denne måde også sikrer en mere 
gennemsigtig beslutningsproces.  

Repræsentanterne drøfter endvidere, at de gerne ville have været en større del af dialogen om, hvordan den negative 
presseomtale blev håndteret, men at involvering naturligvis blev kompliceret af omorganiseringen af MED.  

 

4.5.3 MED I PRAKSIS PÅ ARBEJDSPLADSERNE 

På fokusgruppeinterviewene med lederne fra driften gives der udtryk for, at MED involveres i forbindelse med nye 
tiltag, hvor de fungerer som ambassadører. På en enhed har den lokale arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræ-
sentant, ifølge lederne, haft en afgørende rolle:  

 

Hos os selv er MED velfungerende. Vi havde det her samarbejde med FOA, og der rykkede 
vi sammen i bussen. – de har haft en stor rolle i den forandringsproces, vi har været i 
gang med. Vi fik et godt samarbejde med dem i den forbindelse. De havde medarbej-
dernes stemme        - citat fra repræsentant 

 

Andre ledere oplever ikke, at MED har den store rolle og synes, at der er behov for tydelighed i forhold til MED-
strukturen og funktion i praksis. På fokusgruppeinterviewene med medarbejdere er der stor forskel på, hvorvidt og 
hvordan de anvender deres MED-repræsentanter. Nogle medarbejdere oplever ikke, at MED har nogen funktion. 

 

Vi er ikke gode til det lokalt. De måtte gerne være synlige herude, da det er et talerør. 
Der er nogen herude, der ikke engang ved, hvad det er. Vi er faktisk godt repræsente-
ret herudefra, men vi får ikke den funktion ud af det, som vi burde. Kom herud hver 
anden/tredje måned og fortæl om, hvad der sker, og hør om der er noget, som vi vil 
have med. Vi ved ikke, hvad det er og får heller ikke nogen dagsorden, vi er ikke 
orienteret, så det er svært at få et ”say” ind i det. Det har ikke den effekt, som det 
burde            - citat fra medarbejder  

 

Andre medarbejdere oplever et fint udbytte af deres MED-repræsentanter, hvilket begrundes med, at de er synlige 
og fx melder ud, hvornår de har ledig tid. På denne måde bliver de lettere tilgængelige i en travl arbejdsdag, hvilket 
resulterer i, at man vender henvendelse ved behov – både medarbejdere og ledere. 
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4.5.4 OPSAMLING PÅ MED-SYSTEMET  

Fokusgruppeinterviewene indikerer, at MED-repræsentanterne overordnet set er bevidste om deres rolle og 
ansvar. Det er dog vanskeligt for dem at efterleve rollen i praksis, herunder at sikre udmøntning af værdier og 
løbende at arbejde med tiltag, der understøtter den gode kultur. MED-repræsentanterne fremsætter en række 
årsagsforklaringer hertil. MED-systemet er stadig ved at finde sin plads som følge af den nye MED-struktur, der 
trådte i kraft i april 2020. Dette vanskeliggøres yderligere af Corona, som har betydet, at der ikke har været 
fysiske møder i en lang periode. MED-repræsentanterne oplever ikke, at der er gennemsigtighed i forhold til 
deres beføjelser og muligheder, hvilket betyder, at mange har svært ved at sikre synlighed fx til at prioritere at 
komme rundt på de matrikler/arbejdssteder, som hver især repræsenterer.  

MED-repræsentanterne føler sig kun i begrænset omfang inddraget i forbindelse med igangsætning af store pro-
jekter eller i investeringer, der vedrører driften. Tidligere havde man arbejdsgrupper, hvor denne involvering 
blev faciliteret. Der gives klart udtryk for, at disse bør genetableres, da samarbejdet med ledelsen herigennem 
kunne blive styrket. Lederne i driften har forskellige opfattelser af MED-systemet og repræsentanterne på egen 
arbejdsplads. På nogle enheder inddrages repræsentanterne af pligt, og på andre enheder har man en god dialog 
og sparring og oplever stor nytte systemet – både ledere og medarbejdere. Sammenholdes disse resultater med 
de tre grundværdier: Viden, samspil og ansvar, så er der behov for indsatser, der styrker MED-systemet, herun-
der sammenhængskraften på tværs af MED-aktører og ledelsen. Dette skal ses i sammenhæng med anbefalingen 
om en decentralisering og styrkelse af MED i anbefalingsafsnittet.       

 

 

 

 

 

5 METODE (UDDYBENDE) 

5.1 SAMMENLIGNING AF ORGANISATION, STRUKTUR OG RAMMEVILKÅR 

Beskrivelse af organisering, struktur og rammevilkår for Seniorområdet er en systematisk sammenligning af kommu-
nernes udgifter og aktiviteter med henblik på at identificere forskelle og ligheder kommunerne imellem. De nøgle-
tal, der er anvendt i sammenligningen, giver efter BDO’s opfattelse et validt og detaljeret billede af de deltagende 
kommuners organisering, struktur og rammevilkår. En sådan sammenligning siger i sig selv ikke noget om, hvilken 
organisering, struktur eller omkostningsniveau, der er nødvendigt for, at kommunen kan varetage sin opgaveløs-
ning. Det kan være vanskeligt at vurdere, om noget er godt eller ej alene på baggrund af en sammenligning. Det er 
dog BDO’s vurdering, at sammenligningen udgør et afsæt for, at Vejle Kommune - og de deltagende kommuner - vil 
kunne stille reflekterede spørgsmål til egen praksis og vurdere denne holdt op imod, hvordan andre kommuner har 
grebet dette an.  

Det er med andre ord vigtigt helt indledende at gøre sig klart, at en sammenligning ikke bidrager til at forklare 
konstaterede afvigelser, og at den alene kan pege på områder eller opmærksomhedspunkter, der med fordel kan 
sættes yderligere fokus på i analysemæssig sammenhæng. Derfor skal denne sammenligning ses som et led i en 
bredere analyse. 

De medvirkende kommuners udgifts-, aktivitets- og personaleoplysninger er primært indsamlet via registerdata, 
mens enkelte er indsamlet direkte i kommunerne via ens dataskabeloner og vejledning fra BDO. BDO har efterføl-
gende været i dialog med kommunerne omkring eventuel validering af det anvendte data. Der er i den sammen-
hæng foretaget enkelte korrektioner i kommunernes data, så det derved sikres, at kommunernes oplysninger på 
alle områder sammenlignes på et ensartet og retvisende grundlag. 

Supplerende til det indsamlede materiale har BDO gennemført telefoninterviews med chef/direktør for Seniorområ-
det i de seks kommuner. Dette i relation til generelle overvejelser og opfattelser af organisation, struktur og ram-
mevilkår.  

Kommunernes baggrundsdata på ovenstående baggrundsvariable er præsenteret i tabellen nedenfor. 
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Tabel 1: Indbyggertal og andel af ældre og forventet demografisk vækst 
 

Vejle Kom-

mune 

Esbjerg 

Kommune 

Horsens 

Kommune 

Kolding 

Kommune 

Silkeborg 

Kommune 

Viborg 

Kommune 
Gennemsnit 

Indbyggertal 116.992 115.579 92.229 93.161 95.488 96.679 101.688 

Andel 65+ 19,3% 21,3% 18,8% 19,5% 20,0% 20,9% 20,0% 

Andel 80+ 4,7% 4,9% 4,4% 4,7% 4,5% 5,1% 4,7% 

Forventet demografisk vækst i 2030 
  

I alt 106,5 99,8 108,9 102,6 108,2 101,7 104,6 

65+ 122,1 120,1 122,6 119,6 123,5 121,5 121,6 

80+ 163,9 164,6 166,2 158,2 170,6 157,2 163,5 

Note: Indbyggertal er baseret på data fra Statistikbankens BEFOLK første kvartal af 2021. Den forventede demografiske vækst er baseret på 

data fra Statistikbankens FRKM120, 2020 og viser den forventede demografiske vækst i 2030, hvor befolkningstallet i 2020 er indeks 100.    

Tabel 2: Socioøkonomi m.m. 
 

Vejle 

Kommune 

Esbjerg 

Kommune 

Kolding 

Kommune 

Horsens 

Kommune 

Silkeborg 

Kommune 

Viborg 

Kommune 

Gennem-

snit 

Befolkningstæthed 

(indb/km2) 
109 145 154 175 111 69 116 

Socioøkonomisk in-

deks 
0,94 1,1 0,99 0,99 0,82 0,91 0,96 

Udgiftsbehov (lan-

det) pr. indb. 
63.187 66.041 63.959 63.767 60.757 63.749 63.650 

Serviceudgifter pr. 

indb. 
40.008 45.461 43.132 42.300 42.841 42.402 42.692 

Beskatningsgrundlag 

pr. indb. 
190.927 184.125 189.296 176.771 193.116 180.121 185.866 

Note: Opgørelserne er baseret på data fra Noegletal.dk. For socioøkonomisk indeks betyder en værdi over 1, at kommunen har et større ud-

giftsbehov relativt til gennemsnittet af kommunerne og for en værdi under 1 vice versa. 

Samlet er det BDO’s vurdering, at Vejle Kommune og de øvrige udvalgte kommuner trods mindre variation er sam-
menlignelige med afsæt i disse baggrundsvariable. Vejle Kommune ligger tæt på gennemsnit på de fleste bag-
grundsvariable og afspejler på den måde sammenligningen.  

 
5.2 REPRÆSENTATIV AFDÆKNING AF KULTUREN PÅ SENIOROMRÅDET 

I dette afsnit vil BDO præsentere metodetilgangen til kulturanalysen herunder beskrive, hvorledes repræsentativi-
teten er sikret.  

5.2.1 UNDERSØGELSESDESIGN  

Det teoretiske afsæt for kulturanalysen har været inspireret af Edgar Schein: ”Isbjerget” 

”Isbjerget” består af:  

 

• Synlige elementer (toppen af isbjerget – 
det synlige) 

• Værdier (delvis synlige strategi, værdier 
mv.) 

• Den skjulte kultur (grundlæggende antagel-
ser, underliggende værdier ikke-synlige - 
måske ubevidste, måske overlevelsesstrate-
gier eller kulturer dannet af afmagt) 

 

 

Kulturen kan anses som mønstre (usynlige/synlige), der eksisterer mellem mennesker og skaber rammen for vores 
normer, værdier og handlinger. I en organisatorisk kontekst er det foruden de usynlige mønstre og uskrevne regler 
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også nedfældede strategier og værdier, der anses som pejlemærker – altså den adfærd, der forventes efterlevet. 
Pejlemærkerne er ligeledes med til at præge medarbejdernes opfattelse af kulturen.  

Kulturen på Seniorområdet i Vejle Kommune er blevet afdækket i flere lag, jf. modellen. Formålet har været at 
identificere, hvorvidt der er overensstemmelse mellem fx værdierne og ”den skjulte kultur”. Kultur er ikke en sta-
tisk størrelse, dels fordi der er forskellige kulturopfattelser på selv samme arbejdsplads, og dels fordi kultur er fly-
dende og til forhandling. Kulturen kan altså ændres over tid. 

Kulturen er i rapporten afdækket via følgende; 

• Gennemgang af data i form af resultater fra Vejle Kommunes trivselsmåling vedr. social kapital, perso-
naleomsætning og sygefravær 

• Gennemgang af værdigrundlag fra Vejle Kommune (ledelsesværdier, medarbejderværdier, MED-værdi-
grundlag) 

• Fokusgruppeinterviews med ca. 150 medarbejdere, ledere og MED-repræsentanter 

• Observationssessioner på 20 plejecentre og Distrikter – den metodiske tilgang for observationer beskri-
ves særskilt i rapporten ”Ekstern analyse af Seniorområdet – tilfredshed og kompetencer”, afsnit 1 og 
6.4 

Mikset af disse metoder har gjort det muligt for BDO at undersøge kulturen i de lag, der redegøres for i Isbjerg-mo-
dellen ovenfor.  

 

Kvantitativ analyse – trivselsmåling, fravær og personaleomsætning 

Formålet med den kvantitative analyse har været at danne et overordnet overblik over kulturen på Seniorområdet i 
Vejle Kommune. Ved at analysere på den sociale kapital fra trivselsmålingen sammenholdt med sygefravær og per-
sonalegennemstrømning, har BDO fået indikatorer på, hvordan kulturen generelt er. 

Kvalitativ analyse – fokusgruppeinterviews og observationer 

Formålet med den kvalitative analyse har været at dykke et ”spadestik dybere ned” i kulturen. Der blev skabt et 
mere nuanceret billede af de tendenser, vi kortlagde i den kvantitative analyse.  

Spørgeguiden, der har dannet grundlag for den kvalitative analyse, blev bygget op med afsæt i elementer/temaer, 
der er definerende for god kultur fx social kapital, herunder oplevelsen af kerneopgaven, stolthed, ledelse af ker-
neopgaven, et godt MED-samarbejde, åbenhed mv. Observationerne har taget afsæt i samme temaer, hvor vi har 
undersøgt, om der er overensstemmelse mellem ”det sagte” og ”det skjulte” – medarbejderne adfærd.  

Med afsæt i temaerne har vi undersøgt, hvorledes temaerne kommer til udtryk i dagligdagen på arbejdspladsen – 
hvad fungerer godt? Hvad fungerer mindre godt? Og hvordan kan kulturen styrkes? Alt dette set gennem kulturaktø-
rernes egne briller.  

 

 

5.2.2 REPRÆSENTATIV UDVÆLGELSE AF ENHEDER TIL FOKUSGRUPPEINTERVIEWS  

Med afsæt i data fra Vejle Kommunes trivselsmåling, personaleomsætning og sygefravær for hver af undersøgelsens 
i alt 28 enheder, har BDO grupperet og sammenlignet enhederne. I denne gruppering har vi anvendt score for social 
kapital fra trivselsmålingen7, niveau for sygefravær og personaleomsætning, idet disse parametre hver især og sam-
let kan være indikatorer for den eksisterende kultur. De 28 enheder indplacerer sig forskelligt i forhold til dette 
spektrum. For at sikre repræsentativitet, har BDO i udvælgelse af enheder til fokusgruppeinterviews udvalgt enhe-
der fra hver ende samt midten af dette spektrum.  

Det er altså BDO’s vurdering, at vi dermed har sikret, at fokusgruppeinterviews med medarbejdere og ledere om-
fatter et repræsentativt udsnit – set i forhold til hvordan de organisatoriske enheder udmærker sig med afsæt i kul-
turindikatorerne. På fokusgruppeinterviews var formålet at blive klogere på kulturen på de udvalgte enheder, og 
netop derfor udvalgte vi enheder, der havde indplaceret sig forskelligt i forhold til den samlede kategorisering. Vi 
kan dog hverken konkludere eller vurdere kulturen på baggrund af den kvantitative analyse alene. 

 

 

 

7 BDO har tilføjet spørgsmål 10, 11 og 17 fra trivselsmålingen til scoren for den sociale kapital i nærværende kulturanalyse  
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Af nedenstående model fremgår indplaceringen af de forskellige enheder med afsæt i kulturindikatorerne:  

 

På baggrund af ovenstående er følgende enheder udvalgt til fokusgruppeinterviews: 

Bakkeager Højagercenteret VD4 – Egtved 

Gulkrog  Kløverhaven  VD2  

Holmegården  Lindegården  ND2 – Vejle  

 

5.2.3 UDVÆLGELSE AF DELTAGERE/RESPONDENTER TIL FOKUSGRUPPEINTERVIEWS  

BDO har afholdt fokusgruppeinterviews med både ledere fra udvalgte enheder samt medarbejdere og områdele-
derne og repræsentanter fra Lokal- og Fag-MED. Formålet har været at få perspektiver med fra forskellige ”subkul-
turer”, der har forskellige roller og ansvar set i forhold til deres titel og Vejle Kommunes værdisæt.  

For at sikre en repræsentativ og uvildighed i udvælgelsen af medarbejdere fik BDO tilsendt en liste over alle an-
satte fra de udvalgte enheder. Fra disse lister har BDO været ansvarlig for at udvælge medarbejdere. Formålet med 
at BDO har foretaget udvælgelsen af medarbejdere, var at sikre en repræsentativ udvælgelse, så denne afspejler 
den samlede ”population” – dvs. et miks af deltagere, svarende til de ansatte på seniorområdet samlet set, hvad 
angår alder, køn, stilling og anciennitet. Derudover var det afgørende at udvalgte medarbejdere ikke var bestemt 
af ledelsen eller ville deltage på eget initiativ.  

5.2.4 GENNEMFØRSEL AF FOKUSGRUPPEINTERVIEWS 

De udvalgte respondenter skulle medvirke til, at BDO kunne belyse, hvorledes det kulturelle værdisæt udmøntes i 
praksis, herunder om der eksisterer en sund kultur, der understøtter trivsel, dialog og ytringsfrihed. BDO har bygget 
interviewguiden op med fokus på, hvorledes adfærden understøtter værdisættet samt bl.a. ledelseskommissions 
anbefaling om, at ledelsens allervigtige opgaver er at sprede og forankre værdierne. Fokusgruppeinterviewene blev 
gennemført som semistrukturerede interviews - altså ud fra en fast struktur, der gjorde det muligt at samle inputs 
på tværs, men stadig med rum for at høre deltagernes fortællinger og tanker. Varigheden var to timer og inter-
viewene blev afholdt med 3-12 deltagere pr. interview. Formen for interviewene var en blanding af spørgsmål i ple-
num kombineret med gruppedialog, hvorefter grupperne præsenterede deres dialoger i plenum. BDO havde fokus 
på at etablere et trygt, tillidsfuldt og anerkendende rum, hvorfor alle interviews blev påbegyndt med en introduk-
tion samt gennemgang af undersøgelsen og sikring af anonymitet.  

Følgende temaer indgik; 

Social kapital – i relation til:     Ledelse  Ytringsfrihed  Afrundende spørgsmål 

• Tillid/retfærdighed/ sam-
arbejde 

• Kerneopgaven 

• Trivsel 

• Værdier 

• Samarbejde og in-

volvering  

• Mål og retning  

• Retfærdighed  

• MED – funktion og 

brug i praksis  

• Sig det! – rum for 

åben og ærlig kom-

munikation og dia-

log? 

• Idéer til tiltag der 

kan styrke eksiste-

rende kultur  
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5.2.5 BEARBEJDNING AF INTERVIEWENE  

BDO’s skribent på fokusgruppeinterviewene anvendte bærbar computer og forsøgte i videst muligt omfang at ned-

skrive deltagernes udsagn så ordret som muligt. Besvarelserne og udtalelser, der blev noteret i forbindelse med in-

terviews, er efterfølgende blevet sammenholdt, hvormed mønstre og afvigelser er blevet identificeret – både in-

ternt og på tværs af enhederne. I denne forbindelse er hovedpointer og citater blevet dokumenteret og anvendt i 

nærværende rapport.    
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6 APPENDIKS: SUPPLERENDE PERSPEKTIVER FRA 
TRIVSELSMÅLINGEN 

BDO har med afsæt i trivselsmålingen foretaget en vurdering af den sociale kapital på tværs af enhederne. Her er 
taget afsæt i Vejle Kommunes eget scoresystem. Spørgsmålene, der indgår i BDO’s vurdering af den sociale kapital, 
er følgende: 

  

• Mine kolleger vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det (1)  

• Vi er gode til at dele viden og erfaring med hinanden på min arbejdsplads (2)  

• Vi har tillid til hinanden på min arbejdsplads (3)  

• Arbejdsopgaverne bliver fordelt på en retfærdig måde på min arbejdsplads (4) 

• Vi løser konflikter på en retfærdig måde på min arbejdsplads (5) 

• Jeg kan se, at mit arbejde bidrager til at gøre en forskel for borgere/brugere/virksomheder (10) 

• Jeg arbejder på en arbejdsplads, som jeg er stolt af (11)  

• Jeg oplever, at vi hjælper hinanden, når der opstår følelsesmæssige belastninger i arbejdet (17) 

  

SOCIAL KAPITAL 

Som det fremgår af nedenstående to figurer, kan vi se at samtlige enheder har en høj social kapital. Kigger vi på 
spredningen, kan vi for plejecentrene se, at Sandbjerg har den højeste sociale kapital og Vejle Midtby har den laveste. 
Spredningen for distrikter fortæller os, at ØD4 har en højeste sociale kapital og VD2 har den laveste. Generelt scorer 
samtlige enheder dog relativt højt.   
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Sammenholdes resultaterne fra ovenstående figurer med de oplevede erfaringer fra fokusgruppeinterviewene, jf. 
afsnit 4.1, tyder det på, at enhederne overordnet har en høj social kapital. Dette kan begrundes med, at medarbej-
dernes positive oplevelser på fokusgruppeinterviewene i høj grad er relateret til det kollegiale sammenhold og sam-
arbejde, som ligeledes er det primære fokus i trivselsmålingen vedrørende den sociale kapital.   

 

RETFÆRDIGHEDSOPLEVELSE 

I trivselsmålingen fremgår to spørgsmål, der relaterer sig til oplevelsen af retfærdighed i relation til henholdsvis 
fordeling af arbejdsopgaver og håndteringen af konflikter. Som det fremgår af figuren nedenstående, kan vi se at tre 
plejecentre har en middel score ved spørgsmål relateret til retfærdighedsoplevelse ved fordeling af arbejdsopgaver. 

 

 

Adspurgt til, om konflikter løses på en retfærdig måde, placerer fem enheder sig på et middel niveau. Det er værd 
at bemærke, at tre ud af fem plejecentre er de samme, der ligeledes lå på et middel niveau vedrørende retfærdighed 
i fordeling af arbejdsopgaver.  
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Samlet set placerer plejecentrene sig på et nævnt niveau i relation til oplevelsen af retfærdighed, hvilket også er 
tilfældet hos distrikter, jf. nedenstående figurer. Vedrørende spørgsmålet om arbejdsopgaverne bliver fordelt på en 
retfærdig måde, har alle udover ét distrikt en høj score. Dette må siges at vise et samlet positivt billede af den koordi-
nerende indsats, der sker ude i distrikterne. Som beskrevet i afsnit 4.1.7-10, oplever BDO i forlængelse heraf, at flere 
plejecentre og distrikter har skabt gode strukturer for koordinering om morgenen med blik for at fordele opgaver ud fra 
kompetencer og borgers behov.  

 

Når distrikterne svarer på, om konflikter håndteres på en retfærdig måde, jf. nedenstående figur, placerer to af 
distrikterne sig på middel. Igen ser vi, at der er sammenhæng imellem at opleve retfærdighed vedrørende fordeling 
af arbejdsopgaver og retfærdighed vedrørende håndtering af konflikter – ND2 placerer sig således på middel ved 
begge spørgsmål. Det er ikke overraskende, at der er denne sammenhæng, idet der naturligt vil opstå flere konflikter, 
hvis medarbejderne oplever manglende retfærdighed ved fordeling af opgaver.  



ANALYSE AF ORGANISATION, STRUKTUR OG KULTUR VEJLE KOMMUNE 

 

Side 54 af 56 

 

 

 

Manglende oplevelse af retfærdighed, er netop et af de emner, som bliver berørt af flere medarbejdere på 
fokusgruppeinterviewene. Håndtering af fordeling af opgaver og konflikter hviler i høj grad på at leder, vagt-
planlægger og evt. tovholder, formår at sikre klar forventningsafstemning med medarbejderne og udvise lydhør-
hed overfor medarbejderne. På fokusgruppeinterviewene sætter medarbejderne gentagne gange ord på, at den 
gode leder er én, der formår at være lyttende og fleksibel – og medarbejderne kvitterer for denne ledelsesmæs-
sige stil ved selv at være mere fleksibel, når arbejdspladsen har behov herfor, jf. afsnit 4.  

 

Af figurerne nedenfor fremgår det at enkelte enheder har en middel score ved spørgsmålet angående stolthed.  
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Manglende stolthed kan være et udtryk for, at medarbejderne ikke oplever at have tiden og rammerne til at løse 
kerneopgaven tilfredsstillende, som blev italesat af flere af medarbejderne på fokusgruppeinterviewene. Stolthed 
kan også tolkes positivt som et udtryk for det kollegiale sammenhold, der blev italesat på tværs af fokusgruppeinter-
viewene, og derfor være udslagsgivende for den generelle høje score i trivselsmålingen, jf. afsnit 4.1.  
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