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Præsentation 

• Leder i plejecenter Kastaniehaven fra 
2004 – 2018

• Medlem af Ledelseskommissionen fra 
2017 -2018

• Ansat som rejseholdskonsulent i 
Videnscenter for Værdig Ældrepleje, 
Sundhedsstyrelsen, dec. 2019



Ledelseskommissionens definition af ledelse:

Ledelse handler om at sætte retning og 
skabe resultater via og sammen med 
andre.

Altså ledelse skal føre til noget – der skal komme resultater ud 
af det…………



Centrale anbefalinger fra 
Ledelseskommissionen

Anbefaling 1: De offentlige ledere skal sikre, at værdiskabelsen 
for borgere og samfundet er det centrale 
omdrejningspunkt for organisationen. 

Anbefaling 2: Offentlige ledere skal sikre, at 
borgerorienteringen er så stærk, at medarbejderne udlever 
det i det daglige arbejde.



Vi skal skabe værdi

Opgaven er altså at bidrage til god kvalitet i løsning af 
kerneopgaven med sikker fokus på borgeren.

Det er derfor vi er ansat. 

Ingen er ansat for at trives. 

Trivslen kommer som resultat af den gode faglige indsats. 



Kastaniehaven – Område Nord, Vejle kommune 

både hjem og arbejdsplads 

▪ Hjem for 77  individuelle mennesker 
der har brug for hjælp i hverdagen 

▪ Arbejdsplads for ca. 100 ansatte
▪ 1 ass. leder (stort ledelsesspænd på ældreområdet) 

▪ Aktivitetscenter – mødested på tværs

▪ Mange aktive frivillige

▪ Samspil med nærområdet – optaget 
af samarbejde på tværs

• En hverdag, hvor vi forsøger at holde  fokus på 
kerneopgaven – 24/7 – 365 dage om året.

• Hvad skal vægtes?? Og hvordan??



Organisering af personalet – en ledelsesopgave at sætte 
holdet i forhold til løsning af kerneopgaven

• I hvert hus er der fast personale

• Der er ansat ca 15 faste medarbejdere i hvert hus og de er sammen ansvarlige for opgaverne i 
tidsrummet 07-23. Hverdagslivet som omdrejningspunkt.

• Roller i teamet på tværs af faglige baggrunde – hverdagen der skal hænge sammen – men særlig 
fokus hvem der skal varetage specifikke faglige opgaver

• Der varetages blandede dag- og aftenvagter med glidende overgang mellem vagter. Personalet er 
forpligtigede på de gamles hverdag.

• Grundprincip for planlægningen er mest mulig personaledækning i beboernes vågne timer. 

• Sosu.personale, kostfaglig personale, terapeuter, sygeplejersker, pædagoger

Målet: ergoterapeut i hvert hus – tæt på kerneopgaven ”FORPOST”

• Personalet indgår i alle opgaver: dvs. både hjælp til personlig pleje, vask, rengøring, tilberedning 
af mad, kontakt til pårørende m.fl., samvær og fællesskab med beboerne, bl.a. udflugter 



Ledere skal sætte retning

• Anbefaling 17: alle offentlige ledere skal kunne sætte en 
meningsfuld retning via en klar vision for deres 
organisation. Hvis du ikke vil og kan det,skal du ikke være 
leder.

• Anbefaling 18: At sprede og forankre værdierne er blandt 
lederens allervigtigste opgaver. Det konkrete arbejde med 
værdier skal være omdrejningspunktet både i at motivere 
medarbejderne og i styringsdialogen med egen leder. 



Sådan begyndte den fælles historie i 
Kastaniehaven….

”Når man drømmer alene, er det kun en drøm.
Når mange drømmer i fællesskab,

er det begyndelsen til en ny virkelighed.”

Hundertwasser



Vision i Kastaniehaven
• Vores vision i Kastaniehaven:

• Kastaniehaven er FYRTÅRN indenfor 
ældreområdet og skaber lys og glimt 
i hverdagen 
• som et godt sted at bo og arbejde 
• som eksperimenterende, udviklende og 

banebrydende 
• som vidensskabende og vidensdelende

i det faglige landskab

Visionsarbejdet var stærkt inspireret af et møde 
med Alfred Josefsen, IRMA i 2009

• Vores passion i Kastaniehaven er 

• at være med til at gøre en forskel i 
gamle menneskers hverdagsliv og 
samle på stjernestunder, der udvikler, 
glæder og fornøjer og som er med til 
at sætte en ny og bedre dagsorden i 
ældreplejen og i det faglige landskab

• at det skal være sjovt og udviklende 
at gå på arbejde



Vi er optagede af kerneopgaven 
•Beboernes mulighed for fortsat at leve et liv…på trods

• Hverdagslivets små og store opgaver
• Vigtigt at man kan være med i et fællesskab og der skal være noget at stå op til  

• Oplevelser i det nære – trække aktiviteter til (sidegevinst: at nærområdet (naboer og byen) 
kender stedet og er med til at skabe det gode liv og har indsigt i at vi som samfund har en fælles opgave) 

• Med fokus på 
• Mad og måltider
• Ude-Liv ……og hjemmeliv
• Familier og frivillige……….
• Samskabelse i nærområdet – naboerne og byen
• Den hverdagsrehabiliterende tilgang 
• Livshistorie og meget andet……………..
• Værdighed ……
• Stjernestunder



Holdet sættes med flere ergoterapeuter – hvad var 
det jeg ville? 

• En bevægelse fra få timer (15 timer) til nu mange timer (5-6 stillinger)
• Til dels på baggrund af rekrutteringsudfordringer, men i høj grad en forventning til en øget 

faglig indsats

• Fra tilfældighed til en bevidst strategi

• Fra konsulent, der blev kaldt til, - til en daglig, faglig kollega og en fælles 
• forpligtigelse på de gamles hverdag

• Et fælles fagligt sprog begyndte at tage form.

• Mere fokus på den opsøgende og den forebyggende indsats (beboere og 
kolleger). Faglig vejledning helt tæt på hverdagen. 

• Invester før det sker 

Resultat:
Det har givet noget helt andet: tæt på de daglige opgaver, fælles 

løft af faglighed med læringsmuligheder i hverdagen 



Hvordan indgår ergoterapeuter konkret?? 

• Fra selvtilrettelæggende til ansat med tjenestetider efter vagtplan

• Tilhørssted i et hus – indgår med kolleger i hverdagen omkring de 18-20 beboere, der 
bor i huset. 

• Oprettet i vagtplan – hvordan tæller man? 
• Tælleregime – er man med på lige fod i den daglige planlægning?? ”Kan vi regne med 

du er der?” Skal alle deles ligeligt om opgaverne?? Retfærdighed?? 
• Kultur som benspænd – det tager tid at ændre opfattelse
• ”Gøre sig fortjent til at være en god weekendmakker” – eksempel fra seneste 

ansættelse

• Arbejder hver 4. weekend og enkelte helligdage, lejlighedsvis aften
• ”Der er ergoterapi i alt”

• Pointen er at være tæt på hverdagen – den faglige støtte direkte i teamet. 



Udviklingsarbejdet frem mod aktuel funktion

• Tro på sagen - kommunikere hvorfor 

• Eksperimentere og ikke kende svarene på forhånd

• Øve – prøvehandlinger – erfare- fejle - justere

• ÅBENHEDEN overfor hinanden afgørende – vi tager farve af hinanden

• En TRAMPESTI – vi former stien, mens vi går – lægger trædesten ud 
og afprøver –

• Tyrkertro på at vi fagligt kan nå bedre steder hen i et samspil på tværs 
og til gavn for helheden.

• Turde gå ud hvor vi ikke ved hvordan det kommer til at fungere

• NYSGERRIGHEDSBRO og forståelsesbro på tværs af fagligheder.



Vi udfordres af sproget og hvem har retten til 
at definere?
• Hvordan snakker vi om 

opgaverne??

• Hvad fylder i hverdagen??

• Hvornår er det plejeopgaver??

• Når plejen er færdig så kan vi …..

• Hvordan får jeg tid til at være 
ergoterapeut??

• Hygge eller meningsfuld aktivitet 
og beskæftigelse

• Forskel på kulturen i de forskellige 
huse 

• Der er et svar som er 
omdrejningspunkt for alle 
aktiviteter:

Den fælles forpligtigelse på 
de gamles hverdag



Hvad er det vi laver og hvad skal vi kalde det??

Pleje Hverdagslivsassistance



Ergoterapeuter i Plejeboliger
Relationsarbejde 

og hjemmebesøg 

ved indflytning.

Træne alle almindelige daglige 

færdigheder relateret til 

funktioner, fx personlige 

hygiejne, af-påklædning, 

forflytning, spisning, 

madlavning, rengøring, indkøb 

og deltagelse i sociale 

aktiviteter. 

Vejlede plejepersonalet i, 

hvordan det bedst muligt 

inddrager borgerens 

ressourcer i plejen, og 

derved støtter borgeren i 

at bevare 

funktionsniveauet. 

Adl-

vurdering/funktionsvurdering.

Identificere borgers 

menings og 

betydningsfulde 

aktiviteter

Planlægge, 

iværksætte og 

varetage aktiviteter 

med rehabiliterende, 

forebyggende, 

sundhedsfremmende 

og vedligeholdende 

formål

Pårørende 

kontakt og 

relation

Dysfagi: Ansigtsstimulation 

og spisetræning ved 

funktionsnedsættelse af 

ansigt, mund og svælg. 

Synkevurdering –

afprøvning og tilpasning af 

konsistenser.

Observere fysiske, 

psykiske, kognitive 

og sociale 

sygdommes 

symptomer

Træning af kognitive funktioner i 

relation til daglige aktiviteter, f.eks. 

hukommelse, overblik, og planlægning. 

Evt. med terapihund☺

Planlægge, iværksætte og udføre 

genoptræning og vedligeholdende 

træning med rehabiliterende sigte. 

Træningen varetages i forhold til 

Servicelovens §83a og §86 og 

Sundhedslovens §140

Analyse og 

vurdering af 

konkret 

arbejdssituation og 

af borgers 

ressourcer

Vurdering af behov for 

forflytningshjælpemidler, 

pladsforhold og øvrige 

tiltag, der er nødvendige for 

at sikre et 

sikkerhedsmæssigt og 

sundhedsmæssigt 

forsvarligt arbejdsmiljø.

Bestilling af 

hjælpemidler 

til arbejdsmiljø

Udarbejdelse af 

skriftlig 

arbejdsbeskrivelse 

og instruktion til 

øvrig personale

P- møde i 

hhv. huse

Ugentligt 

REHAB-møde

Ugentligt 

terapeutmøde

Dokumentation i 

elektronisk 

omsorgssystem ifht. 

træningen jf. 

servicelovens §83a, 

86 og sundhedslovens 

§140.Dokumentation af 

øvrige relevante 

observationer der 

er af betydning for 

borgerens 

livssituation

Funktionsevne

tilstande - FSIII

Undervisning:

• Forflytning

• Dysfagi

• Hverdagsrehabilitering

Kurser, 

oplæg etc.
Dække ind for 

terapeutkollegaer 

ved ferier osv. 

Projekter/velfærds

teknologi. eks. 

MusicMind

Søvnsencor

Marte Meo

Forflytning osv. 

Vurdere behov for relevante 

hjælpemidler i forhold til det 

aktuelle funktionsniveau samt 

medvirke ved ansøgning, 

afprøvning af instruktion heraf. 

Kende og 

overholde eget 

kompetence-

område



Vi begyndte bare……..

• Ikke en sammenhængende  strategisk beslutning i kommunen 
• Men opbakning til at vi i KH havde mulighed for selv at beslutte indenfor 

vores økonomiske ramme
• Resultatet er at diskussionen er i gang – fælles strategi 

• Måske med ensretning for nøgletal for terapeuters andel af personalegruppen
• Fælles retningslinjer for brug af terapeuter 

Fra mit perspektiv:
• Et kvalitetsløft i den tværfaglige indsats til gavn for borgerne
• Andre kolleger stråler gennem det tværfaglige arbejde. Når vi lykkes 

sammen. 
• Helt centralt at få fortalt de mange positive historier –
• Få synliggjort det usynlige

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNuZ6irLThAhUww8QBHSSKCrYQjRx6BAgBEAU&url=https://wattsupwiththat.com/2017/10/22/bottom-up-versus-top-down-thinking-on-just-about-everything/&psig=AOvVaw37AGhtHevYQfqPbEgSgPm6&ust=1554395387571917


At være ”first-mover”
• Tradition i VK for at terapeuter var ansat som selvtilrettelæggende

• Hvad kunne jeg gøre og med hvilken form for opbakning?? LØNFORHOLD og 
ledelsesmæssige frirammer til at navigere 

• Rigtig god sparring med ergoterapeut foreningen
• Temaeftermiddag med Ergoterapeutforeningen

• Løbende snakke med TR – udviklingsperspektivet  

• Er der brug for funktionsbeskrivelser?? 

• Det tager tid at finde ind til rollen som ergoterapeut i plejeboliger

• Kommende ergoterapeuter – at lukke op for studerende og gøre 
plejeboliger til et attraktivt arbejdsfelt med store faglige udfordringer.



Historierne er mange…………… og jeg søgte personale der 
var særlig optagede af at skabe stunder  og meningsfyldte aktiviteter i 
hverdagen. 



Hverdagsaktiviteter= 
hverdagsrehabilitering

• Handler om at forfølge ideer, 
drømme og ønsker

• At få øje på… og opdage og lade 
beboere genopdage det stadig er 
muligt at komme ud at cykle

• Det handler om det konkrete 
møde mellem mennesker -
sandhedens øjeblik



Hverdagslivsaktiviteter i Kastaniehaven

• Beboere skal opleve en 
hverdag med meningsfyldte 
aktiviteter.

• Ergoterapeuter arbejder 
med menneskers 
hverdagsliv og tør gå ad 
mange veje for at finde ud 
af hvad der betyder noget

• En systematisk tilgang og en 
vedholdenhed i det 
tværfaglige samarbejde



”Det er et kolossalt farvespil,” 
siger Harry om den smukke 
efterårsdag, og fortsætter ”det 
giver livsmod at komme ud.”

Glimt fra uge 42 – dejlige dage – dejlige stunder 



Det smitter
Det er beboernes egne ønsker der 

er udgangspunktet for tilgang.

Der er fokus på muligheder, (frem 
for problemer)

Der er fokus på styrker på trods af 
svækkelse

Vidensdeling sikrer, at vi har et 
fælles fagligt fokus

Vi arbejder målrettet og 
tidsafgrænset for at øge 
muligheden for at skabe succes 
sammen med beboeren. (rehab-
møder)

Det er min forventning at 
ergoterapeuter forpligtiger sig 
særligt på ovenstående. 

Altså skaber værdi for beboerne. 



Opsamling på pointer
• Kerneopgaven løses bedst når det tværfaglige hold sættes – ingen er løsningen alene

• Forpligtige hinanden på den fælles indsats - kerneopgaven

• Fokus på det der virker for borgeren - Synliggør fremskridt og de små historier – fokus på det der virker

• Skab rum for udvikling og eksperimenter – bring  tilpasse forstyrrelser ind i det tværfaglige samspil – gerne 
med endnu flere faggrupper

• Skab et tværfagligt hverdagssprog, der binder opgaverne sammen -

• Bevidsthed om egen faglighed

• Åben overfor andres faglighed

• Skabe rum for at øve det  fælles faglige fokus og det nære samarbejde

• Dialogen og nysgerrigheden 

• Vi tar’ farve af hinanden

• Det er ikke en helt let øvelse – men det virker

• Investere i fremtidige måder at løse opgaver på – det give læringsfællesskaber der skaber bedre resultater i 
løsningen af kerneopgaven

• Forandringer tar’ tid

• Det kræver  ledelsesmæssig fokus og måske også MOD. 



Uddrag fra mit personlige ledelsesgrundlag

• Jeg er ambitiøs og er dybt optaget af at skabe de bedst mulige resultater, - for borgerne 
og for jer der løfter opgaven. Jeg stiller store krav til hver enkelt medarbejder, jeg sætter 
holdet, og jeg er optaget af, at vi hele tiden stiler efter at sikre etisk og fagligt 
velfunderede og bæredygtige løsninger. Vi skal være dygtige, og den enkelte skal være 
villig til fortsat at lære, udvikle sig, forandre og ændre adfærd, og implementere ny viden 
på området. Hvis du på fastlåst måde modarbejder vores aftalte forandringer, skal du ikke 
være ansat i Kastaniehaven.”

• ”Jeg vægter store frihedsrammer i de enkelte teams. I kan regne med stor støtte og 
opbakning til at forvalte friheden. I kan også være sikre på, at jeg blander mig og griber 
ind, hvis noget bevæger sig i en forkert retning.”

• ”Det er i orden, at I over tid nogle gange bidrager mere og andre gange mindre til 
udviklingsdelen, og jeg tager vidtgående hensyn, hvis nogen i en periode har behov for 
særlig støtte. Til gengæld accepterer jeg ikke, at nogen kører på frihjul”.



Ideerne og fagligheden blomstrer der hvor jorden er gødet


