
Helhedsvisitation
Høje Taastrup kommune



Visitation og hjælpemiddelteamet

 7 sagsbehandlende terapeuter

 3 Koordinerende Visitatorer

 6 Visitatorer

 4 Administrative medarbejdere

 1 Hjerneskadekoordinator

 2 Teamledere

 1 Myndighedsschef

 48.000 indbyggere



Vores Historie:

 2007 sammenlægges Visitationen og 

hjælpemiddel afdelingen med en fælles 

leder. 

Processen med helhedsvisitation starter.

 2008 Organisationen på plads

 2008 – 2013 Løbende justeringer af 

arbejdsgange og opgavefordeling

 2013 Ny teamudviklings proces sættes i gang

 2014 Ny organisation effektueres



Hvad startede processen:
 Vanskeligt at få visitationen og 

hjælpemiddelafdelingen til at arbejde 
tværfagligt med fælles mål for borgeren.

 Manglende viden og forståelse af hinandens 
arbejdsområder og arbejdsgange, forskellige 
kulturer.

 Ønske om et helhedssyn på borgeren

 Ønske om mere helhed for borgeren

 Bedre ressourceudnyttelse

 Lederen af visitationen stopper



Processen starter:

 2 kulturer skal blive til 1

Hvordan skal organisationen se ud ?

Hvordan helhedsvisitation ?

Hvordan tværfaglighed ?

Fælles dokumentation og sprog



Tværfaglighed:
 Vi skal ikke være ens

 Der en fællesmængde opgaver alle kan løse, 
opgavefællesskab.

 Der er en stor mængde opgaver der kræver 
særlig viden

 Vi skal kende hinandens fagområder. 

 Vi skal bruge hinandens ressourcer og 
specielle kompetencer.

 Vi skal arbejde med fælles mål for borgerne

 Borgeren skal opleve helhed



Helhedsvisitation:
 Vi er stadig visitatorer og sagsbehandlende 

terapeuter og fordele opgaverne efter 
borgerens primære problemstilling.

 Borgeren har 1 sagsbehandler, hvis 
problemstillingerne hos borgeren kan løses 
inden for fællesområdet.

 Sagen gøres færdig af sagsbehandlerne

 Kun specialopgaverne gives videre til den 
relevante faggruppe der har kompetencen.



Hvad er fælles og hvad er 

fagspecifikt:



Organisationen:

 Vi sidder tværfagligt på kontorene

 Kontorer har så vidt muligt fælles cpr. nr.

 Vi inddeles i 2 tværgående teams

 Der oprettes 2 fagkoordinator stillinger.

 Der etableres en mødestruktur der 

indeholder tværfaglige og monofaglige 

møder.



organisatinsdiagram



Udfordringer og barrierer:

 Meget forskellige kulture og arbejdsgange

 Frygt for at der kommer skævhed i 

opgavefordelingen

 Manglende forståelse og accept af 

forandringen ( ingen brændende platform)

 For meget proces og for lidt styring

 System begrænsninger

 At den enkelte skal spænde over et større 

arbejdsområde



Hvordan har vi arbejdet med 
udfordringerne:

 Proceskonsulent

 Kompetanceudvikling

 Fælles sprog,” Den gode 
sagsbehandling”

 Undervisning / sidemandsoplæring i de 
faglige områder

 Supervision i de tværfaglige team

 Narrativ kommunikation

 Løbende evaluering og justering



Nye udfordringer:

 Personalereduktion efter fyrringsrunder i 
2010 og 2011

 Øget antal henvendelser

 Øget arbejdspres og ventetider

 Højt stressniveau tendens til mistrivsel

 Oplevelse af brandslukning, mange 
afbrydelser og manglende tid til 
fordybelse

 Manglende ledelse i hverdagen



Hvad gør vi så:

 Igangsætter et udviklingsforløb med 

følgende fokuspunkter.

 Lean

 Gruppeprocesser

 Individuel håndtering af en presset hverdag 

(værktøjer)



Organisationsændringer

Mål:

Bedre balance mellem opgaver og 

ressourcer

Tætter og mere ledelse i hverdagen

Mere effektive arbejdsgange

Færre afbrydelser og mere tid til 

fordybelse



Hvordan:

 Ny teamstruktur dannet på baggrund af 
opgavernes type/tyngde

Frontteamet og Specialteamet

forsat med samme tværfaglige 
tankegang.

 Ny ledelses struktur 

2 teamleder og 1 strategisk leder 
(myndighedschef)



Organisation 2014:



Frontteam:
 Sager der kan klares med 1 hjemmebesøg

 §83, boligansøgninger, træningssager, 
standarthjælpemidler, boligændringer.

 Telefonbetjening, fordeling af 

indkommende sager

 Hastesager

 Personlig pleje, tryksår, APVhjælpemidler, 

fald, nødkald.

 Opfølgende hjemmebesøg

 Hverdagsrehabilitering



Specialteamet:
 Alt omkring udskrivelser fra hospitaler og 

aflastningen.

 Plejeboliger, aflastningsboliger

 Sager der kræver længerevarende 
sagsbehandling:

 §94, 95 og 118

 Komplicerede siddestillinger

 El-kørestole

 Større boligændringer

 Børne-, kommunikation-, demnes-
hjælpemidler

 Klagesagsbehandling



Hvad har vi opnået med 

indførelsen af 

helhedsvisitation:

 Helhed for borgerne

 Tværfaglighed

 Højere faglighed

 Øget fokus på samarbejde og 
kommunikation generelt

 Bedre udnyttelse af ressourcerne

 Mere fleksibilitet (ferie, sygdom osv)

 Øget trivsel med den sidste 
organisationsændring


