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Model for kobling af reguleringskilde, opgavekatalog, og tidsforbrug 
 

Indledning og formål 

 

Formålet med dette notat er at præcisere og forventningsafstemme på det metodiske grundlag for 

løsningen af projektets delleverance 4: Kobling af reguleringskilde, opgavekatalog og 

arbejdstid. Jævnfør forståelsespapiret af 31. august 2017, er formålet med denne delleverance at 

samle resultaterne fra delleverance 1-3 og vise, hvilke reguleringskilder, som driver opgaver og tid for 

de analyserede medarbejderkategorier. Reguleringskoblingen foretages for at: 

 

1) Kapitel 1: Kunne identificere hvilke reguleringsniveauer og reguleringskilder, som de enkelte 

opgaver i opgavekatalogerne på hhv. dagtilbuds- og ældreområdet er drevet af. Denne identifikation 

er vigtig for at afdække, hvorvidt en evt. forbedring/forenkling af opgavens rammer skal adresseres 

med ændringer/tiltag i statslig eller kommunal lovgivning, mv.  

2) Kapitel 2: Kunne angive hvor stor en andel af det samlede tidsforbrug, der kan henføres til hhv. 

statslig regulering, kommunal udmøntning af statslig regulering, kommunal regulering, 

overenskomstfastsatte krav, samt tilbudsfastsatte krav.  

 

Koblingen foretages som udgangspunkt på reguleringstype-niveau, og hvis muligt og relevant yderligere 

på enkelte kapitel- og/eller paragrafniveau. Reguleringskoblingen vil således tage udgangspunkt i 

følgende reguleringskategorier: 

 

• Statslig regulering 

• Ikke-statslig regulering, herunder 

o Kommunal udmøntning af statslig regulering 

o Kommunal regulering 

o Overenskomstfastsatte krav 

o Tilbudsfastsatte krav 

 

Koblingerne viser med andre ord hvilke(n) kilde(r), der påvirker tidsforbruget for medarbejderne på 

hhv. dagtilbuds- og ældreområdet. Dette giver en indikation af, hvem der har mulighed for at påvirke 

tidsforbruget ved eventuelle regelforenklinger.  
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1. Kapitel 1: Kobling af reguleringskilder og opgaver 

 

1.1 Definition af og principper for kobling af statslige reguleringskilder og opgaver 

 

Den statslige regulering dækker over bekendtgørelser og vejledninger. Jf. analysens opgavebeskrivelse, 

udgøres den tværgående lovgivning på dagtilbudsområdet og ældreområdet bl.a. af arbejdsmiljøloven, 

hygiejneregler, offentlighedsloven, og forvaltningsloven, mens den sektorspecifikke lovgivning særligt 

udgøres af hhv. dagtilbudsloven, og serviceloven (SEL), sundhedsloven (SUL), samt lov om 

retssikkerhed og administration på det sociale område.  

 

De statslige regler skal så vidt muligt kobles på kapitel- og paragraf-niveau for en konkret statslig 

reguleringskilde (fx Dagtilbudsloven – Kapitel 2, § 8: Pædagogiske læreplaner). For de opgaver, hvor en 

nedbrydning på kapitel- og paragraf niveau ikke er meningsfuld (fx bredt definerede opgaver, der i 

praksis omfatter flere opgaver), da kobles blot på reguleringstype-niveau, altså bekendtgørelse eller 

vejledning, fx at opgaven ”Udarbejdelse af og opfølgning på arbejdspladsvurdering (APV), og evt. 

opgaver ifb. med arbejdsmiljøcertifikat” bl.a. udspringer af LBK 1084 §15a (Arbejdsmiljøloven, samt 

BEK 1193/BEK 923 - Bekendtgørelser om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering 

af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem.  

 

 

Definition: 

 

Kobling mellem statslig regulering og en opgave sker, hvis 

 

1) en opgave kan henføres direkte til et specifikt statsligt krav om, at opgaven skal udføres (fx at 

opgaven ”Forberedelse og dokumentation i forbindelse med pædagogisk arbejde på 

børnegruppeniveau” kan henføres til et specifikt statsligt krav om, at der skal udarbejdes en 

pædagogisk læreplan for hvert dagtilbud (Dagtilbudsloven – Kapitel 2, § 8: Pædagogiske 

læreplaner) – eller 

 

2) en opgave udspringer af et specifikt krav i den statslige regulering, som skal udmøntes 

kommunalt (fx at opgaven ”Undersøgelse og behandling” udspringer af et specifikt statsligt krav 

om, at den kommunale hjemmesygepleje skal tilbyde en række borgerindsatser, samt at det er 

op kommunen at fastsætte kriterier for visitation til disse indsatser (SUL BEK 1601, § 2). 

 

Figur 1: Kilde: Baseret på ”Model for reguleringskobling – udkast”, Finansministeriet (2009) 

 

Den største forskel mellem den sektorspecifikke lovgivning på de to områder er graden af 

rammeregulering vs. detailregulering. Ældreområdet er generelt karakteriseret ved at være forholdsvis 

detailreguleret, særligt ift. ydelser efter sundhedsloven. Dagtilbudsloven er derimod primært 

rammesættende for opgaveløsningen på dagtilbudsområdet og udspecificerer kun få opgaver i specifikke 

paragraffer (fx krav om pædagogisk læreplan, jf. ovenfor). Dette medfører, at der er en forskel på, 

hvordan den sektorspecifikke, statslige lovgivning kobles til opgaver på de to områder, hvilket kommer 

til udtryk i følgende princip omkring kobling til den sektorspecifikke formålsparagraf. 

 



  

  

4/21 

 

 

Princip: 

 

Kobling til formålsparagraf 

 

1) ÆLDREOMRÅDET: Opgaver kobles IKKE på formålsparagraffen (i SUL og SEL), eftersom 

sektorlovgivningen er relativt specifik i sin definition og regulering af medarbejdernes opgaver. 

Hvis koblingen også foretages på formålsparagraffen, tilslører dette det endelige billede af, hvor 

stor en andel af opgaveporteføljen, der udspringer af specifikke krav i den statslige regulering. 

Dette skyldes, at denne andel både vil omfatte opgaver, der kan henføres direkte til statslig 

regulering (specifik paragraf/reguleringstype), samt indirekte (formålsparagraf). 

 

2) DAGTILBUDSOMRÅDET: Opgaver, der ikke kan henføres til en specifik paragraf i dagtilbudsloven, 

kan kobles til formålsparagraffen, hvis denne sætter rammen for, at opgaven skal udføres. 

Eksempelvis præciserer dagtilbudsloven ikke i en specifik paragraf, hvordan dagtilbud skal 

tilrettelægge forældresamarbejdet, eller hvordan dagtilbud skal arbejde med børns overgange 

mellem dagtilbud eller mellem dagtilbud og skole. Disse opgaver er dog rammesat af 

formålsparagraffen, som fastsætter, at disse opgaver skal udføres: 

 

”Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at 

udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i 

samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud.” - 

LBK748 Dagtilbudsloven, Afsnit II §7, stk. 5. 

 

3) TVÆRGÅENDE: Opgaver kobles IKKE til formålsparagraffen i den tværgående lovgivning.  

 

 

Ovenstående princip medfører, at der er en forskel i fortolkningen af de opgaver, som er reguleret af 

statslig sektorlovgivning på de to områder. De opgaver, som henføres til sektorlovgivning på 

ældreområdet, er specifikt defineret, både ift. hvad der skal udføres, samt hvordan det skal udføres 

(indhold, omfang eller frekvens). På dagtilbudsområdet er disse opgaver dog kun defineret i 

sektorlovgivningen i form af, at de skal udføres (hvad), men ikke i form af hvordan de skal udføres. 

Denne forskel i fortolkning er vigtig, når man i sidste ende sammenligner andelen af tidsforbruget, der 

er koblet til statslig regulering på de to områder. De statsligt koblede opgaver er således i mindre grad 

detailreguleret på dagtilbudsområdet, mens det modsatte gør sig gældende på ældreområdet.  

 

De konkrete opgaver, som er koblet til dagtilbudslovens formålsparagraf, er: 

 

Ansigt-til-ansigt: 

• Opgave 1.1: Planlagte voksenstyrede aktiviteter 

• Opgave 1.2: Voksenunderstøttede (spontane) og børnestyrede aktiviteter 

• Opgave 1.3: Spisning med børn 

 

Kontakt og Kommunikation med forældre 

• Opgave 2.1: Samtaler, rådgivning og aktiviteter med forældre 

• Opgave 2.2: Forberedelse af og opfølgning i forbindelse med forældresamtaler og- rådgivning 

herunder mødeaktiviteter 
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• Opgave 2.3: Generel skriftlig information til forældre 

 

Forberedelse og opfølgning på faglige mål og aktiviteter 

• Opgave 3.5: Kontakt, koordinering og planlægning af overgang fra hjem til dagtilbud, overgang 

mellem dagtilbud, samt overgange fra dagtilbud til skole/SFO, herunder mødeaktiviteter 

 

1.2 Principper for kobling til opgaver og definitioner af ikke-statslige reguleringskilder 

 

1.2.1 Principper for kobling af ikke-statslige reguleringskilder og opgaver 

 

Den ikke-statslige regulering omfatter følgende kategorier: 

 

• Kommunal udmøntning af statslig regulering 

• Kommunal regulering 

• Overenskomstfastsatte krav 

• Tilbudsfastsatte krav 

 

Herudover er (dele af) få opgaver ikke reguleret, hvorfor enten hele eller en andel af tidsforbruget på 

disse opgaver kategoriseres som ”Ej reguleret”. Ovenstående typer af ikke-statslig regulering inddeles i 

følgende fire reguleringstyper for at indikere reguleringens overordnede formål: 

 

1) Retningsangivende strategier, politikker, vejledninger og anbefalinger (fx Værdighedspolitik, Børn & 

Unge Politik, mm.) 

2) Krav og retningslinjer for den faglige praksis (fx instrukser omkring medicinhåndtering, instrukser 

omkring dokumentation, mm.) 

3) Krav og retningslinjer for den administrative praksis (fx retningslinjer for ansættelse, afskedigelse 

og håndtering af sygefravær, indkøbsaftaler, mm.) 

4) Borgerrettede reguleringer og indsatser (fx særlige strategiske indsatsområder, som kommunen har 

valgt at tilbyde kommunens borgere) 

 

Ovenstående inddeling anvendes som redskab i vurderingen af, om den ikke-statslige regulering er 

bindende for opgaveløsningen, eller om den blot er retningsangivende. Kun reguleringskilder, der 

vurderes bindende for opgaveløsningen, skal kobles til opgaver og tidsforbrug. Hvis en ikke-statslig 

reguleringskilde vurderes at være retningsangivende, foretages således INGEN kobling til opgaver (og 

dermed heller ikke tidsforbrug). Nedenstående beslutningstræ fremstiller principperne for koblingen af 

ikke-statslige reguleringskilder til opgaver: 
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Figur 2: Beslutningstræ, ikke-statslige reguleringskoblinger 

 

 

Princip – Kobling af ikke-statslige reguleringskilder og opgaver 

Som det fremgår, skal reguleringskilden således kun kobles til opgavekataloget, såfremt den: 

1. uddyber, hvordan en specifik opgave (fx sprogvurdering), som er fastsat i statslig regulering, skal 

udmøntes kommunalt. Dette kan enten være en præcisering af opgavens omfang (fx hvilke 

aldersgrupper, der skal sprogvurderes), en præcisering af hvor tit opgaven skal løses (fx hvornår 

et barn i den definerede aldersgruppe skal sprogvurderes), eller en præcisering af hvor lang tid, 

der skal bruges på opgaven (fx hvor lang tid en sprogvurdering tager at udføre), eller  

2. fastsætter krav til løsning af en specifik opgave, som ikke er fastsat i statslig regulering. I denne 

specifikation kan indgå omfanget for opgaven, hyppigheden for dens løsning, samt 

tidsforbruget brugt på opgaven. 

 

 

Hvis reguleringskilden ikke vurderes at falde i én af to ovenstående kategorier, så vurderes den som 

ikke-bindende eller retningsangivende, og skal således ikke kobles til opgavekataloget. Eksempelvis vil 

retningslinjer, instrukser, samt procedure- og arbejdsgangsbeskrivelser være bindende for 

opgaveløsningen, mens kommunale politikker og strategier i de fleste tilfælde ”blot” vil være 

retningsangivende uden at fastsætte krav om udførelse af specifikke opgaver. 
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1.3 Definitioner af ikke-statslige reguleringskilder 

 

1.3.1 Kommunal udmøntning af statslig regulering 

 

Denne reguleringskategori omfatter reguleringskrav, som tager udgangspunkt i den statslige 

rammelovgivning, men som udmøntes med en grad af kommunal frihed. Kortlægningen af denne type 

regulering foretages så vidt muligt for hver kommune, der er omfattet af analysen. Kortlægningen 

udføres på baggrund af modtagne dokumenter fra kommunerne (dokumentstudie), ligesom input fra 

kommunebesøg anvendes (interviews).  

 

Et eksempel i denne kategori er det statslige krav om udarbejdelse af en instruks omkring uddelegering 

af sygeplejefaglige opgaver af en sundhedsperson, jf. BEK 1219 - Bekendtgørelse om autoriserede 

sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), § 4. 

Dette krav kan udmøntes kommunalt i såkaldte Kompetenceprofiler, som for hver faggruppe fastsætter 

de indsatser og kompetenceområder, som faggruppen må varetage opgaver indenfor, samt udstikker 

retningslinjer for, hvilke opgaver der må videredelegeres mellem faggrupper, fx fra sygeplejerske til 

social- og sundhedsassistenter.  

 

I ovenstående eksempel vil opgaven ”Kontakt vedr. sygepleje, træning, fysio-, ergoterapeuter og 

visitation” således kobles til både BEK 1219 og de kommunale Kompetenceprofiler.   

 

1.3.2 Kommunal regulering 

 

Denne reguleringskategori omfatter kommunalt implementerede krav, som ikke udspringer direkte af 

statslig regulering. Kortlægningen heraf foretages så vidt muligt for hver kommune, der er omfattet af 

analysen. Kortlægningen udføres på baggrund af modtagne dokumenter fra kommunerne 

(dokumentstudie), ligesom empirien fra kommunebesøg anvendes (interviews).  

 

Et eksempel i denne kategori er kommunale Indkøbsaftaler, som fastsætter principper og rammer for 

indkøb af varer og services på de kommunale velfærdsområder.  

   

Erfaringerne fra kommunebesøgene viser, at kommunerne kun i begrænset omfang udstikker 

kommunal regulering, som indgår i denne reguleringskategori. I stedet kan størstedelen af variationen i 

den kommunale regulering placeres i kategorien ”Kommunal udmøntning af statslig regulering”. De 

kommunale reguleringskoblinger er således domineret af krav i den kommunale udmøntning af statslig 

regulering, snarere end af kommunale krav, som ikke i forvejen er defineret i statslig regulering. Der er 

dog forskel mellem dagtilbuds- og ældreområdet, hvor der på førstnævnte område er væsentlig mere 

kommunal regulering, som definerer opgaveløsningen og dermed tidsforbruget. 

 

1.3.3 Overenskomstfastsatte krav 

 

Denne reguleringskategori omfatter 1) Lokalaftaler og 2) Overenskomster. Førstnævnte danner 

grundlag for samarbejdet omkring at styrke arbejdsmiljø, hvor arbejds-, personale-, samarbejds- og 

arbejdsmiljøforhold koordineres, fx i MED-regi. Sidstnævnte omfatter aftaler om løn, arbejdstid, kurser, 

kompetenceudvikling, arbejdsforhold, mm.  
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Erfaringerne fra kommunebesøgene viser, at de overenskomstfastsatte krav primært kan kobles til 

opgaver, der omfatter personaleforhold og arbejdsmiljø. Det er fælles på tværs af de to 

velfærdsområder, at overenskomstfastsatte krav kan kobles til opgaver, der omfatter regler omkring 

afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler (fx MUS), efteruddannelse og kurser for medarbejdere, 

rekruttering og afskedigelse af medarbejdere, vagtplanlægning, arbejdsmiljø mm.  

 

1.3.4 Tilbudsfastsatte krav 

 

Denne reguleringskategori omfatter krav, retningslinjer, indsatsområder, mm., som er fastsat af lederen 

eller efter fælles aftale i det enkelte tilbud. I praksis vil der være meget stor variation i de 

tilbudsfastsatte krav, hvilket betyder, at kortlægningen heraf kan være vanskelig at foretage 

systematisk. Ved besøg i hhv. dagtilbud eller ældretilbud har vi systematisk spurgt lederne, om de har 

indført ekstra institutionsspecifikke krav ud over dem, som allerede er fastsat statsligt eller kommunalt. 

Erfaringerne viser, at tilbuddene på ældreområdet kun i begrænset omfang pålægger sig selv ekstra 

krav. Dette skal ses i lyset af, at ledelsesrummet i tilbuddene i høj grad er begrænset af mængden af 

detailregulering i hhv. statslige og kommunale krav, fx ifb. med opgaverne under ATA-tiden (praktisk 

hjælp, personlig pleje, sygepleje, rehabilitering), møder, kontakt til praktiserende læge og sygehus, 

tilsyn, mv.   

 

Det omvendte lader umiddelbart til at gøre sig gældende på dagtilbudsområdet, hvor den lave grad af 

detailregulering i sektorlovgivningen efterlader et stort råderum til kommunal udmøntning, samt et 

relativt større ledelsesmæssigt råderum i tilbuddene. Erfaringerne fra kommunebesøgene viser da også, 

at dagtilbuddene pålægger sig selv væsentligt flere krav til opgaveudførslen; krav som kan kobles både 

til den faglige (særligt dokumentationskrav) såvel som den administrative praksis. På 

dagtilbudsområdet er der således eksempler på, at lederne i dagtilbud har indført tilbudsspecifikke 

dokumentationskrav, som eksempelvis omfatter krav til 1) information til forældre på intranettet (fx i 

form af billeder og dagligdagsbeskrivelser), 2) information til personale og ledelse (fx i form af 

refleksionsskemaer, som medarbejderne udfylder dagligt til gavn for selvrefleksion eller dagbøger), 3) 

viden om barnets trivsel og udvikling i dagtilbuddet (fx i form af Barnets Bog). Dette er konsistent med 

Koras (2017) analyse af ”Dokumentationskrav på dagtilbudsområdet”, som finder, at daginstitutioner i 

gennemsnit har omkring 3 institutionsspecifikke dokumentationskrav. 

 

Koblingen af tilbudsfastsatte krav og opgaver foretages med udgangspunkt i det empiriske materiale, 

som er blevet indsamlet ved kommunebesøgene. Vurderingen af hvilke elementer af de enkelte 

opgaver, der kan henføres til de tilbudsspecifikke krav, foretages for så vidt muligt på en case-by-case 

basis, hvor erfaringer fra besøgene således er den primære kilde til vurderingen. Den største udfordring 

ved koblingen til tilbudsspecifikke krav ligger i, at det ikke på samme måde som for statslig og 

kommunal regulering er muligt at foretage en systematisk kortlægning af alle regler og krav. Dette 

skyldes primært, at kortlægningen af de statslige og kommunale regler beror på en systematisk 

gennemgang af skriftligt materiale og dokumenter, mens de tilbudsfastsatte krav primært er kortlagt 

gennem interviews med tilbudsledere.  

 

I nogle tilbud har vi set eksempler på skriftligt materiale, mens de få tilbudsfastsatte regler, der måtte 

være, mange steder ikke er skrevet ned. Hvis vi har identificeret en tilbudsfastsat regel i et tilbud, så 

har vi undersøgt på tværs af de andre tilbud, om de har et lignende. Det er imidlertid ikke nødvendigvis 

muligt at lave en generel antagelse om, at et tilbudsfastsat krav, som er identificeret i et tilbud, også er 

at finde i andre tilbud. Dette betyder, at vi kan være forholdsvis sikre på snitfladen mellem den statslige 
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og kommunale regulering, mens der alt andet lige er en relativt større usikkerhed omkring snitfladen 

mellem kommunale og tilbudsfastsatte regler, herunder hvordan tidsforbruget er reguleret i denne 

snitflade. 

 

Vi foreslår at tage højde for denne usikkerhed gennem ekspertvurderinger for de opgaver, hvor 

reguleringskortlægningen og den deraf afledte kobling ikke viser et ”retvisende” billede af, hvor stor en 

del af tidsforbruget, der er reguleret af tilbudsfastsatte krav. Eftersom ledelsesrummet til at fastsætte 

specifikke regler på tilbudsniveau er relativt større på dagtilbudsområdet end på ældreområdet, 

anlægger vi en mere konservativ tilgang til denne vurderings-øvelse på ældreområdet. I praksis betyder 

dette, at færre opgaver for sundheds- og plejepersonalet kan kobles til tilbudsspecifikke regler 

sammenlignet med opgaver for det pædagogiske personale i dagtilbud. På begge områder vurderer vi 

eksempelvis, at opgaverne ifb. med sparring mellem medarbejdere, samt møder inden for tilbud også er 

defineret af lederen i tilbuddet. På ældreområdet regulerer nogle kommuner mødekadencen fx i form af 

faste møder for plejepersonalet hver dag, mens man i andre kommuner eksempelvis har fravalgt 

vagtoverdragelsesmøder. Her kan man argumentere for, at det i høj grad er op til lederen at skabe 

rammerne for faglig sparring samt fastsætte mødekadence, idet empirien fra kommunebesøgene viser, 

at der er stor forskel på, hvor meget tid medarbejderne har til faglig refleksion, sparring og 

mødeaktivitet. I kraft af, at det er lederen, der har ansvaret for vagtplanlægning, er det også lederen, 

der i nogen grad kan fastsætte kadence for samt varighed af personalemøder. 

 

Vi fokuserer i tidskoblingen på transparens, så det er nemt at følge logikken i, hvorfor evt. 

tilbudsspecifikke krav er koblet til en given opgave og dermed tidsforbruget på denne opgave. 

 

1.4 Relationer mellem opgaver og reguleringskilder 

 

Sammenkoblingen kan resultere i følgende relationer mellem reguleringskilder og opgaver:  

 

1) Én opgave kobles til én reguleringskilde 

2) Én opgave kobles til flere reguleringskilder 

3) Flere opgaver kobles til én reguleringskilde 

 

Ofte vil en opgave have flere reguleringskilder. Dette angives i opgavekataloget ved at liste hver kilde i 

opgavens reguleringsfelt, hvor ny linje angiver en ny reguleringskilde. Størstedelen af opgaverne på 

ældreområdet udspringer af statslig rammelovgivning, som skal udmøntes af det kommunale selvstyre, 

mens mange opgaver på dagtilbudsområdet primært er drevet af kommunale og tilbudsfastsatte regler1.  

 

Hvor det er muligt, skal sammenkoblingen af opgavernes regulering klarlægge, hvilke elementer af 

opgaven, der vurderes at være drevet af statslig regulering, og hvilke elementer der vurderes at være 

drevet af ikke-statslig regulering, fx den kommunale udmøntning eller overenskomstfastsatte krav (fx 

om der er forskelle i krav til omfang, hyppighed eller tidsforbrug). Dette er i praksis vanskeligt at 

adskille, hvorfor metoden for tidskoblingen baserer sig på en analyse af variationer i tidsforbruget på 

tværs af kommuner. Dette gøre det muligt at identificere hvor meget af tidsforbruget, der kan henføres 

til statslig regulering, og hvor meget der kan henføres til forskellige former for ikke-statslig regulering 

(jf. Kapitel 2). 

 

                                                
1 For overblik over mulige kombinationer af reguleringskoblinger, se Tabel 1. 
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1.5 Formatet for koblingen i Excel 

 

Formatet for leverancen er Excel, hvor opgavekataloget (Delleverance 1) udvides med 

reguleringskoblingerne fra hhv. statsligt og ikke-statsligt niveau, sidstnævnte specificeret for hver 

kommune. I praksis foretages i første skridt en ”brutto-kobling”, hvor alle reguleringer, som vurderes 

bindende, kobles til deres relevante opgaver. Disse angives med hvid i Excel-oversigten. I næste skridt 

vurderer vi hvilke af de koblede reguleringskilder, der er de mest bindende i forhold til at drive 

tidsforbruget på de givne opgaver. Denne vurdering er baseret på den indsamlede viden om 

opgaveløsningen fra kommunebesøgene, samt ud fra en vurdering af den relative bindingsgrad mellem 

reguleringerne indenfor hver reguleringskategori. Formålet med dette er at identificere såkaldte ”netto-

koblinger”, så vi i sidste ende er i stand til så vidt muligt at kunne koble tidsforbruget til så få statslige 

paragraffer pr. opgave som muligt, samt så få kommunale politikker, strategier, retningslinjer, 

instrukser, arbejdsgangsbeskrivelser mm. pr. opgave som muligt, mv. 

 

Formatet for koblingerne ser ud som eksemplerne nedenfor, hvor de ”hvide” reguleringsnumre angiver 

brutto-koblingerne, mens de ”røde” reguleringsnumre angiver netto-koblingerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATSLIGE KOBLINGER 

IKKE-STATSLIGE KOBLINGER 
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1.6 Reguleringshierarkier og kombinationer og reguleringskoblinger 

 

Den største udfordring i koblingen af tidsforbruget og reguleringskilder er for opgaver, som er reguleret 

af tre reguleringsniveauer, fx både statslige, kommunale, samt tilbudsfastsatte regler. AKVA-

vejledningen fastslår i denne forbindelse, at en opgave kun kan kobles til ét reguleringsniveau. Den 

anviser desuden, at tidsforbruget på opgaver, som kun drives af statslig regulering, alene fordeles på 

kategorien ”statsligt reguleret”, mens opgaver som drives af både statslig og lokal regulering 

(kommunal regulering, overenskomstfastsatte krav, eller tilbudsfastsatte krav), alene fordeles på 

kategorien ”statsligt reguleret med lokal frihed”. Argumentet herfor er, at den statslige regulering har 

forrang for den lokale regulering og dermed er bestemmende for, at opgaven udføres, jf. Bilag til AKVA-

vejledningen (Deloitte, 2009)2. AKVA-vejledningens definition af ”statsligt reguleret med lokal frihed” 

svarer i nærværende notat til, at en opgave kan henføres til både statslig regulering, samt kommunal 

udmøntning af statslig regulering. Vejledningen anviser i samme forbindelse, at opgaver som ikke kan 

henføres til statslig regulering, enten kan kobles til lokal regulering (kommunal/institutionel), 

overenskomstregulering, eller ingen regulering.  

 

Tilgangen til kobling i nærværende analyse er et stykke ad vejen konsistent med den, som er foreslået i 

AKVA-vejledningen. Konsistensen ligger i, at den anvendte metode for kobling mellem regulering og 

tidsforbrug både i AKVA og i kulegravningen baserer sig på en analyse af variationer i tidsforbruget på 

tværs af kommuner. Dette sikrer en transparent tilgang til fordelingen af tidsforbrug mellem 

reguleringsniveauer. Dog foreslår vi, at den samme opgave godt kan kobles til op til tre 

reguleringsniveauer, idet dette i højere grad afspejler den kompleksitet, som vi kan se i praksis. Til 

fordelingen af tidsforbrug mellem reguleringsniveauer tager vi udgangspunkt i minimum-princippet, som 

præciseres i kapitel 2, mens AKVA-vejledningen tager udgangspunkt i median-princippet.  

 

I denne forbindelse skal koblingen af reguleringskilder og opgaver i denne analyse overholde 

nedenstående princip omkring reguleringshierarkier. 

  

                                                
2 Bilag Metodevejledning 

http://dkrmdmsweb01:8083/site/jump.aspx?NodeId=597779
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Princip – Reguleringshierarkier 

 

1. Hvis en opgave kan kobles til en statslig reguleringskilde, kan den samme opgave kobles til 

op til to ikke-statslig reguleringskilde (maksimum 3 reguleringsniveauer); det vil sige fx 

kommunal udmøntning af statslig regulering og/eller kommunal regulering, 

overenskomstfastsatte, eller tilbudsfastsatte krav. Når dette er tilfældet, antages den 

statslige regulering altid at udgøre den primære kilde. Hvis den statslige kilde ikke angives 

som den primære reguleringskilde, så vil tidskoblingen resultere i et scenarie, hvor den 

statslige regulerings bindingsgrad varierer mellem kommunerne. Eftersom statslig regulering 

antages at være lige bindende på tværs af kommuner, er statslig regulering således altid den 

primære kilde (såfremt koblet).  For de fleste opgaver, vil kombinationen typisk være en 

statslig reguleringskilde, og en kilde, der fastsætter den kommunale udmøntning af det 

statslige krav. På Dagtilbudsområdet vil mange opgaver imidlertid også have et tredje niveau, 

nemlig de tilbudsspecifikke krav. Statslig regulering har således altid forrang for de øvrige 

reguleringsniveauer. Den naturlige konsekvens af dette hierarki er, at median-princippet i 

gennemsnit vi overestimere tidsforbruget, der kan henføres til statslig regulering, mens 

minimum-princippet i gennemsnit er mere neutral. 

 

2. Hvis en opgave ikke kobles til statslig regulering, så kan opgaven kobles til forskellige typer af 

ikke-statslig regulering, fx både kommunal regulering, overenskomstfastsatte krav og/eller 

tilbudsfastsatte krav (kommunal udmøntning kan i sagens natur ikke stå som eneste 

reguleringskilde, idet den per definition udspringer af den statslige regulering). Ud fra samme 

argumentation som i punkt 1) er den kommunale regulering/de overenskomstfastsatte krav i 

sådanne tilfælde altid den primære reguleringskilde, mens de tilbudsfastsatte krav er 

sekundære/tertiære. Hvis de tilbudsfastsatte angives som den primære reguleringskilde, så 

vil tidskoblingen resultere i et scenarie, hvor de kommunale/overenskomstfastsatte reglers 

bindingsgrad varierer på tværs af tilbud. Eftersom kommunale og overenskomstfastsatte 

regler antages at være gældende for alle tilbud i en given kommune, så har kommunale eller 

overenskomstfastsatte regler altid forrang for tilbudsfastsatte krav og dermed angives som 

primære kilde (såfremt der ikke er nogen statslig reguleringskobling).  

 

3. Hvis en opgave kan kobles til både overenskomstfastsatte og kommunale regler, så kræver 

det en opgave-til-opgave vurdering af, hvilket reguleringsniveau der er den primære. Denne 

vurdering skal tages ud fra følgende princip:  

 

”Hvis en opgave både er reguleret af kommunale og overenskomstfastsatte regler, så er den 

primære reguleringskilde den kilde, som er det sidste led til at regulere omfanget af 

opgaven”.  

 

I praksis medfører dette, at (det meste af) tidsforbruget henføres til det led, der er ”tættest 

på” i forhold til at definere tidsforbruget på opgaven.  Dette er vigtigt, når fordelingen af 

tidsforbruget mellem niveauer skal angives. Punkt 3 hænger tæt sammen med de første to 

punkter, idet der skal foretages en vurdering af, hvorvidt de kommunale eller 

overenskomstfastsatte regler er det sidste led til at regulere omfanget af opgaven, uagtet om 

der er foretaget en statslig reguleringskobling (Punkt 1) eller ej (Punkt 2).  
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Tilgangen i denne analyse udvider således på AKVA-vejledningen, idet en mere finmasket og detaljeret 

kobling ønskes, jf. opdraget. Dette udmønter sig i følgende mulige kombinationer af 

reguleringskoblinger, hvor førstnævnte reguleringskilde er den primære og dermed (som oftest) 

drivende for tidsforbruget3: 

 
 

Regule
rings-
niveau 
 

Statslig Kommunal Overenskomst Tilbudsfastsat Kommunal, 
Tilbudsfastsat 

Overenskomst, 
Tilbudsfastsat 

Statslig 1) Statslig 
(X%) 

1) Statslig 
(X%),  
2) Kommunal 
(X%) 

1) Statslig 
(X%),  
2) 
Overenskomst 
(X%) 

1) Statslig 
(X%),  
2) 
Tilbudsfastsat 
(X%) 
 
 

1) Statslig 
(X%), 
2) Kommunal 
(X%), 3) 
Tilbudsfastsat 
(X%) 
 

1) Statslig (X%),  
2) Overenskomst 
(X%),  
3) Tilbudsfastsat 
(X%)  

Kommu

nal 

1) Statslig 

(X%),  
2) 
Kommunal 
(X%) 

1) Kommunal 

(X%) 

1) 

Overenskomst 
(X%),  
2) Kommunal 
(X%) 

1) Kommunal 

(X%),  
2) 
Tilbudsfastsat 
(X%) 

1) Kommunal 

(X%), 2) 
Tilbudsfastsat 
(X%) 
 

1) Overenskomst 

(X%),  
2) Kommunal 
(X%),  
3) Tilbudsfastsat 
(X%) 
 
 

Overen
skomst 

1) Statslig 
(X%),  
2) 
Overenskom
st (X%) 

1) Kommunal 
(X%),  
2) 
Overenskomst 
(X%),  
 

1) 
Overenskomst 
(X%) 

1) 
Overenskomst 
(X%),  
2) 
Tilbudsfastsat 
(X%) 
 
 

1) Kommunal 
(X%),  
2) 
Overenskomst 
(X%),  
3) Tilbudsfastsat 
(X%) 

1) Overenskomst 
(X%),  
2) Tilbudsfastsat 
(X%) 

Tilbuds
-fastsat 

1) Statslig 
(X%),  
2) 
Tilbudsfastsa
t (X%) 

1) Kommunal 
(X%),  
2) 
Tilbudsfastsat 
(X%) 

1) 
Overenskomst 
(X%),  
2) 
Tilbudsfastsat 
(X%) 
 

1) 
Tilbudsfastsat 
(X%) 

1) Kommunal 
(X%), 2) 
Tilbudsfastsat 
(X%) 
 

1) Overenskomst 
(X%),  
2) Tilbudsfastsat 
(X%) 

Tabel 1: Mulige kombinationer af reguleringskoblinger 

 

Som ovenstående tabel illustrerer, er der mange mulige kombinationer af reguleringskoblinger. 

Erfaringerne fra kommunebesøgene viser som nævnt ovenfor, at omfanget af kommunal regulering og 

tilbudsfastsatte krav er stort på dagtilbudsområdet, mens omfanget af særligt tilbudsfastsatte krav er 

begrænset på ældreområdet. Herudover vurderes overenskomstmæssige krav ikke at påvirke mange 

opgaver (jf. 1.3.3). Koblingsanalysen viser (foreløbigt), at de hyppigst anvendte kombinationer fra 

tabellen er en kombination af statslig og kommunal regulering på ældreområdet, mens mange opgaver 

på dagtilbudsområdet er reguleret af både statslige, kommunale samt tilbudsfastsatte regler. 

 

Nedenstående eksempel illustrerer tankegangen i sammenhængen mellem kobling på forskellige ikke-

statslige reguleringsniveauer. 

 

                                                
3 For at simplificere er kommunal udmøntning af statslig regulering og kommunal regulering angivet i samme kategori, ”Kommunal”. 
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Eksempel: Kompetencehjul 

 

I forbindelse med deres mål og rammer for arbejdet med børns sprog, har Kommune Y besluttet, at 

kommunens dagtilbud skal anvende Kompetencehjulet i arbejdet med at styrke børns sprog i 

dagtilbud, uden dog at præcisere det nærmere omfang for anvendelsen af redskabet. Med 

udgangspunkt i Kompetencehjulet, vurderer den sprogansvarlige, om barnet har brug for 

sprogstimulering. Vurderingen baseres på 1) sproglige tegn, fx at barnet ikke har et alderssvarende 

sprog, 2) adfærdsmæssige tegn, fx at barnet ikke bruger sproget i samspil med voksne eller andre 

børn, og 3) andre forhold, fx at barnet ofte har haft problemer med mellemørebetændelse. Hvis det 

vurderes, at barnet har behov for sprogstimulering, indleder pædagogen et samarbejde med forældre 

om at foretage en sprogvurdering af barnet, jf. Dagtilbudslovens § 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbudslederen i Institution X synes, at Kompetencehjulet fungerer godt, og hun har derfor besluttet, 

at hjulet skal udarbejdes for alle børn i dagtilbuddet, både når de starter i småbørnsgruppen (0-2 

årige), samt når de starter i børnehaven (3-6 årige). 

 

I dette eksempel er opgave 3.2 ”Forberedelse og dokumentation ifm. pædagogisk arbejde for det 

enkelte barn (fx kompetencehjul, sprogvurderinger, trivsel)” reguleret af et kommunalt krav om, at 

Kompetencehjulet skal anvendes i arbejdet med at udvikle børns sprog. Samtidig er opgaven 

reguleret af et tilbudsspecifikt krav om, at hjulet skal anvendes på ALLE børn i et bestemt dagtilbud. 

Eftersom kommunal regulering altid har forrang for tilbudsfastsatte regler, er det kommunale krav 

den sekundære reguleringskilde, mens den tilbudsfastsatte regel (eller beslutning) kobles som tertiær 

reguleringskilde (det statslige krav om sprogvurdering har forrang, jf. reguleringshierarkierne, og 

kobles som primære reguleringskilde). 

 

 

 

  

Kommune Y 

Kompetencehjul anvendes i dagtilbud som 

en del af arbejdet med børns sprog. 

Institution X har besluttet at 

Kompetencehjulet skal 

anvendes på ALLE børn. 

Institution X 
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2. Kapitel 2: Principper for kobling af reguleringskilde og tidsforbrug 

 

Det er svært med sikkerhed at konkludere, at koblingen mellem en reguleringskilde og en opgave, 

betyder, at der er en entydig sammenhæng mellem reguleringen og tidsforbruget på opgaven. Dette 

gælder særligt for opgaver, som reguleres af mere end ét reguleringsniveau. Eksempelvis vil 

tidsforbruget på opgaver, der kan henføres til statslige krav, i et vist omfang også være afhængigt af fx 

den kommunale udmøntning, anden kommunal regulering, eller tilbudsfastsatte krav4.  

 

I koblingen af reguleringskilder og tidsforbrug antager vi som udgangspunkt, at kommunerne lever op 

til de krav, der er fastsat i rammelovgivningen. For at kunne fastsætte en fordeling af tidsforbruget på 

de opgaver, som er reguleret af flere reguleringsniveauer (fx både statslig og kommunal), kræves en 

vurdering af, hvornår kravene til opgaverne i rammelovgivningen kan siges at være implementeret. 

Eftersom det er vanskeligt at opsætte en (kvalitativ) tærskel eller grænseværdi for hvor højt et 

tidsforbrug, der kræves for dette, foreslås et gennemsigtigt og simpelt mål for vurderingen. Til dette 

formål har vi identificeret tre beslægtede metoder til fastsættelse af fordelingen af tidsforbruget, når en 

opgave kan kobles til mere end ét reguleringsniveau. Disse er: 
 

 

Tabel 2: De tre identificerede metoder for kobling af reguleringer og tidsforbrug 

 

Alle tre metoder fordeler tiden ud fra variationer i tidsforbruget på tværs af kommuner for en given 

opgave. Fælles for alle tre metoder er en forventet risiko for at overestimere den andel af tidsforbruget, 

der kan henføres til statslig regulering. Risikoen for denne overestimering bunder i, at den statslige 

regulering i de fleste tilfælde kræver en grad af kommunal bearbejdning for at kunne implementeres i 

kommunal kontekst. Tidsforbruget, der kobles til statslig regulering efter medianen (minimum), 

afspejler af denne grund en gennemsnitlig (minimal) grad af kommunal oversættelse af de statslige 

regler. 

 

                                                
4 Eller sågar forskellige strukturelle vilkår, som er særlige for den enkle kommune eller det enkelte tilbud, men som ikke kan måles. 



  

  

16/21 

 

2.1 Median-princippet 

 

Median-princippet er blevet anvendt i lignende projekter tidligere, jf. RMC (2009) og Deloitte (2009) – 

Vejledning til AKVA metoden. Ved at anvende denne metode, antages det, at tidsforbruget på en 

opgave i den typiske (median) kommune, anses som værende den tid, der er nødvendigt for at 

implementere rammelovgivningen. 

  

Ud fra dette princip anses det tidsforbrug, som ligger under tidsforbruget i median-kommunen, som 

direkte udspringende af den primære reguleringskilde (oftest statslig regulering). Hvis den primære 

reguleringskilde er statslig, defineres denne tid som ”statsligt reguleret”. Hvis den primære 

reguleringskilde er kommunal (hvis ingen statslig kobling foretages), defineres denne tid som 

”kommunalt reguleret”, etc. Det tidsforbrug, som ligger over tidsforbruget i median-kommunen, 

antages således at udspringe af den sekundære reguleringskilde. Hvis den sekundære reguleringskilde 

er kommunal udmøntning af statslig regulering, så defineres denne tid som ”reguleret af kommunal 

udmøntning”. Hvis den sekundære reguleringskilde er overenskomstfastsatte krav, så defineres tiden 

som ”overenskomstreguleret”.  

 

Fordelen ved median-princippet er, at det er en anerkendt metode anvendt i tidligere analyser, samt at 

den er gennemsigtig i fordelingen af tidsforbrug imellem reguleringsniveauer5. Ulempen er dog, at der 

er en stor forventet risiko for at overestimere andelen af tidsforbruget, der tilskrives statslig regulering, 

da den statslige regulering altid har forrang for ikke-statslig regulering (under medianen). Risikoen for 

overestimering ligger som sagt i, at den statslige regulering i de fleste tilfælde kræver en grad af 

kommunal bearbejdning for at kunne implementeres i kommunal kontekst. Tidsforbruget, der kobles til 

statslig regulering efter median-princippet, afspejler af denne grund en gennemsnitlig grad af kommunal 

oversættelse af de statslige regler. En anden ulempe ved denne metode er, at det er svært at forklare, 

hvorfor tidsforbruget på en given opgave (pr. definition) er lavere end medianen i nogle kommuner. 

Betyder forskellen, at kommunerne er mere effektive i deres implementering af statslig regulering, og 

den dertilhørende opgaveudførelse, eller betyder det, at de faktisk har underimplementeret den statslige 

lovgivning og dermed ikke lever op til rammelovgivningen? Denne problemstilling er illustreret 

nedenfor: 

                                                
5 Median-princippet fungerede godt i AKVA-analyserne, da man ikke havde så solidt et empirisk grundlag at stå på, som vi har i nærværende analyse. Input 

til koblingsanalysen var statslig lovgivning, mens ingen kortlægning var foretaget af ikke-statslige reguleringskilder. Vores koblinger beror imidlertid på 

empirisk data fra mere end 100 interviews og 35-40 workshops pr. område, samt på en kortlægning af kommunale (og tilbudsfastsatte) regler gennem et 

omfattende dokumentstudie. På baggrund heraf er vi i stand til at udvide det metodiske grundlag fra en simpel, ”konservativ” fordelingsnøgle til en 

fordelingsnøgle, som tager hensyn til de erfaringer og den viden, vi har set i kommunernes praksis. 
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Figur 3: Illustration af fordeling af tidsforbrug efter median-princippet 

 

2.2 Minimum-princippet 

 

Minimum-princippet er tæt beslægtet med median-princippet. Ved at anvende denne metode, antages 

det, at tidsforbruget på en opgave i den kommune, som bruger mindst tid på den givne opgave, er nok 

til at opfylde rammelovgivningens krav til udførelsen af opgaven.  

 

Ud fra samme grundtanke som median-princippet anses det tidsforbrug, som ligger under tidsforbruget i 

minimum-kommunen, som direkte udspringende af den primære reguleringskilde (oftest statslig eller 

kommunal regulering), mens tidsforbruget over minimum anses som udspringende af den sekundære 

og for nogle opgaver den tertiære reguleringskilde. Ligesom median-princippet er denne metode 

gennemsigtig, mens den samtidig er mere neutral, idet risikoen for at overestimere tidsforbruget, der 

henføres til den primære reguleringskilde, er væsentligt mindre. Det bør dog noteres, at denne model 

forventeligt også vil overestimere den andel af tidsforbruget, der henføres til statslig regulering, dog i 

relativt mindre grad end median-princippet. Tidsforbruget, der kobles til statslig regulering efter 

minimum-princippet, afspejler af denne grund et minimum af kommunal oversættelse af de statslige 

regler. 

 

En anden fordel ved minimum-princippet er, at vi kommer uden om forklaringsproblemet fra median-

princippet, eftersom ingen kommuner pr. definition kan ligge under minimum-kommunens tidsforbrug. 

Minimum-princippet beror på den antagelse, at minimum-kommunen opfylder den statslige 

rammelovgivning og ikke har lagt ekstra krav ovenpå. Dermed forklares den andel af tidsforbruget, der 

kan tilskrives statslig regulering, med den tid, der som minimum bruges på en opgave.  

 

Minimum-princippet tager dog ikke hensyn til andre eventuelle årsager, der kan forklare, hvorfor 

minimum-kommunens tidsforbrug er lavere end de øvrige kommuners. Andre medvirkende årsager kan 

være effektiviteten i opgaveløsningen, samt kommunens strukturelle forudsætninger som demografi, 

socio-økonomi, kommunens styringsmodel, samt organisering af fagområdet. Ved at fordele 

tidsforbruget efter minimum-kommunen antages det, at alle kommuner også bør være i stand til at leve 

op til rammelovgivningens krav med samme tidsforbrug – kommunernes strukturelle forudsætninger 

sættes med andre ord lige.  
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2.3 Minimum-princippet + vurdering 

 

Minimum-princippet + vurdering er den metode til kobling af tidsforbrug og regulering, som vi anbefaler 

at anvende i nærværende analyse. I denne model anvendes fordelingen fra minimum-princippet som 

pejlemærke, mens resultatet kvalificeres på baggrund af den empiriske viden, vi har indsamlet i 

kommunebesøgene. Vurderingen fungerer i praksis ved, at hvis tidsforbruget i minimum-kommunen 

vurderes at være en ”outlier” i forhold til tidsforbruget i de andre kommuner, så tages den ud af 

regnestykket og minimum rykkes dermed opad. Dette kan fx være tilfældet, hvis vi fra 

kommunebesøget har erfaret, at minimum-kommunen har valgt at organisere arbejdet på en måde, så 

en del af tidsforbruget på den konkrete opgave i stedet er målt som tidsforbrug på en anden opgave. Et 

andet eksempel kan være, hvis grundlaget for tidsmålingen i minimum-kommunen ikke vurderes lige så 

solidt som i de øvrige kommuner grundet færre observationer.  

 

Eftersom denne metode indeholder et element af (kvalitativ) vurdering, falder gennemsigtigheden i 

forhold til median- og minimum-princippet. Af denne grund ”flyttes minimum” kun hvis,  

 

1) Det empiriske grundlag retfærdiggør, at den givne kommune kan udgå af minimum-beregningen 

grundet for få observationer 

2) Særlige (strukturelle) forhold gør sig gældende i denne kommune, som medfører, at 

tidsforbruget i denne kommune ikke kan sættes lige for resten af kommunerne. 

 

Grundet ovenstående trade-off, foretages så få ændringer af minimum som muligt. Nedenfor følger to 

eksempler, der viser forskellen i fordelingen af tidsforbruget mellem reguleringsniveauer afhængig af 

den valgte metode. 
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2.4 Eksempler på fordelingen af tidsforbrug 

 

Eksempel 1: Ældreområdet 

 

 

 

 

Ved at anvende minimum-princippet henføres størstedelen (88 pct.) til den kommunale udmøntning. 

Dette er ikke retvisende, eftersom Sundhedsloven fastsætter mange krav til udførelsen af 

sygeplejeindsatser i den kommunale hjemmesygepleje. Det empiriske grundlag viser, at tidsmålingerne 

i Kommune 1 og Kommune 2 ligger væsentligt under de øvrige kommuner, eftersom tidsmålingerne her 

inkluderer relativt færre sygeplejersker. Det er mere retvisende at ekskludere disse to kommuner fra 

minimum-beregningen, hvilket medfører, at vi flytter minimum opad. Med denne vurdering kan 70 

pct. af tiden nu henføres til statslig regulering, mens de sidste 30 pct. kan henføres til den kommunale 

regulering. Uden denne ”kvalitative” vurdering ville vi fejlagtigt have placeret størstedelen af 

”regulerings-byrden” hos den kommunale udmøntning.6 

  

                                                
6 OBS! Tidsforbruget fordeles ikke for ATA-opgaver, da forskelle mellem kommuner illustrerer forskelle i valg af serviceniveau (kvalitet), hvilket er uden for 

denne analyses scope. Eksemplet her er taget med, idet det fungerer som et godt eksempel på forskellen mellem minimum og minimum + vurdering. 
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Eksempel 2: Dagtilbudsområdet 

 

 

 

 

 

På Dagtilbudsområdet er mange opgaver drevet af tre reguleringsniveauer, hvilket komplicerer 

tidskoblingerne. Ovenstående opgave er reguleret af både statslige krav om dokumentation på 

læreplansaktiviteter, den kommunale udmøntnings krav om dokumentation, samt ekstra krav, som er 

fastsat af tilbuddene selv. Minimumsprincippet anvendes her til at fordele tiden mellem den primære 

reguleringskilde (statslig), den sekundære (kommunal), og den tertiære (tilbudsspecifik). 
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2.5 Opsummering på de tre metoder til kobling af regulering og tidsforbrug 

 

Nedenstående figur opsummerer fordelene og ulemperne ved de tre metoder:  

 
Figur 4: Fordele og ulemper ved de tre metoder til kobling mellem regulering og tidsforbrug 

 

Styrken ved ”minimum + vurdering” modellen er, at vi kommer udenom ulemperne ved hhv. median- 

og minimum-principperne. På den ene side er vi i stand til at identificere, om eventuelle 

forbedringer/forenklinger af opgavernes rammer skal adresseres med ændringer/tiltag i statslige, 

kommunale, overenskomstfastsatte og/eller tilbudsfastsatte regler. På den anden side er vi samtidig i 

stand til at angive, hvor stor en andel af det samlede tidsforbrug, der kan henføres til hhv. statslig 

regulering, kommunal udmøntning af statslig regulering/kommunal regulering, overenskomstfastsatte 

krav, samt tilbudsfastsatte krav med en metode, som både fokuserer på transparens, men som 

samtidig er fleksibel nok til at tage højde for de indsamlede erfaringer fra kommunebesøgene. Metoden 

er dog stadig forbundet med en risiko for at overestimere andelen af tidsforbruget, der kan henføres til 

statslig regulering, omend den er relativt mindre end ved at anvende medianen, og i hvert fald ikke 

større end ved at anvende minimum alene. 

 

 

 



1 

KOBLINGER AF REGULERING SAMT CASES PÅ OPGAVENS VEJ  

CASEBESKRIVELSER | Oversigt over udviklingen i krav for opgaver ned 

gennem styringskæden 

Formålet med casebeskrivelser er at illustrere udviklingen i krav til opgaver ned gennem styringskæden 

Nogle krav er enten udmøntning af statslige krav på kommunalt niveau eller krav, som er 

udformet på kommunalt niveau (kommunalpolitiske eller forvaltningsmæssige 

beslutninger/politikker/særlige indsatser).  

Krav udformes på nationalt niveau (staten) og stilles gennem styringskæden til kommuner 

og derefter til det enkelte dagtilbud/tilbud på ældreområdet. 

 

Statsligt krav (nationalt  

niveau) stilles gennem 

styringskæden til 

kommuner og til den 

enkelte institution 

1 

Kommunal udmøntning af 

statslige krav samt krav 

udarbejdet på kommunalt 

niveau 

2 

Regler/ krav og instrukser 

udformet  på tilbudsniveau 

3 

      

TILBUD 

    

TILBUD 

TILBUD 

    

Overenskomstfastsatte 

krav 

4 

I nogle tilfælde udformes særskilte regler, krav og instrukser på dagtilbudsniveau 

/tilbudsniveau på ældreområdet. 

      

TILBUD Overenskomsten for medarbejderne har stor betydning for vagtplanlægning og ferie samt 

kompetenceudvikling. 
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De primære rammesættende statslige 

lovgivninger på ældreområdet er 

Serviceloven (primært §§83, 83a, 85, og 86 i 

SEL) og Sundhedsloven (primært §§  138, 

140 og 157 i SUL). 

Kommunerne fastsætter deres serviceniveau 

for SEL og SUL ydelser i Kvalitetsstandarder. 

Kvalitetsstandarderne er rammesættende for 

den kommunale udmøntning af de statslige 

krav om ydelser, indsatser og tilbud på 

ældreområdet.  

Typer af kommunale reguleringskilder fra besøgskommunerne 

 

• Overordnet udfærdiger kommunerne årlige kvalitetsstandarder, som er 

borgerrettede og beskriver, hvordan kommunen vil udmønte de statslige krav om 

at hjælpe og støtte borgere med brug for praktisk hjælp og personlig pleje, 

træning og sundhedsydelser. Indholdet, detaljeringsgraden og omfanget af 

kvalitetsstandarderne er meget varierende fra 14 sider til 283 sider. 

• Nogle kommuner har i tillæg til deres kvalitetsstandard et indsatskatalog, som 

udmønter retningslinjerne for de borgerrettede Kvalitetsstandarder.  

• Kataloget er retningsgivende for indsatser indenfor genoptræning, 

vedligeholdende aktivitetstilbud, udredning og rehabilitering, personlig og praktisk 

hjælp, aflastningspladser og botilbud, hjælpemidler, og sygepleje. 

Statsligt niveau 

Kommunalt niveau 

CASEBESKRIVELSER | Eksempler på ældreområdet: 

Kvalitetsstandarder og kommunalt indsatskatalog 

 

´n 
Serviceloven og Sundhedsloven fastsætter krav om udarbejdelse af kommunale Kvalitetsstandarder for ydelser på ældreområdet 

inden for personlig og praktisk hjælp og støtte, udredning og rehabilitering, botilbud, hjælpemidler, sygepleje mm. 

Årsager til variationer og konsekvens 

 

• Der er  forskel i de politisk prioriterede indsatser fx særligt fokus på rehabilitering 

eller triagering samt kommunernes økonomiske råderum 

• Valg af ydelsesmodel hænger sammen med detaljeringsgrad i 

kvalitetsstandard/indsatskatalog 

• BUM-modellen: hvor kommunen angiver hvad (private) leverandører skal levere 

af ydelser inden for kommunens serviceniveau 

 

Empiri fra besøgskommunerne 

 

• Selvom det er den samme statslige lovgivning, kan den potentielt udmøntes på 

forskellig vis grundet dette lag af kommunalt udarbejdede retningslinjer. 

• Stor forskel i om frontmedarbejderne kender til og aktivt anvender 

kvalitetsstandarderne. Deres arbejde afspejler dog et kendskab til retningslinjerne 

i kommunen, som de kender fra tilbudsledere og kollegaer, dog er 

kvalitetsstandarderne ikke et anvendt dokument. 

• Hvis der er et indsatskatalog, kender frontmedarbejderne typisk dette 

3år 

Indsatskataloget 

udmønter 

retningslinjerne for 

de borgerrettede 

indsatser i 

Kvalitetsstandarder

ne. 
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3år 

CASEBESKRIVELSER | Eksempler på ældreområdet: 

Faglig dokumentation/journalføring  

 

 
Kommunerne har udarbejdet vejledning, der skal bruges som redskab til at sikre, at gældende regler for den sundhedsfaglige 

dokumentation efterleves af relevante medarbejdere i den daglige praksis 

Typer af kommunale reguleringskilder fra kommunerne 

Handlingsanvisende – direkte tidsdriver 

 

• Instrukser og arbejdsgangsbeskrivelser omkring faglig 

kvalitetsdokumentation/journalføring  

• Retningslinjer/Instrukser for medicinhåndtering og andre sygeplejeopgaver 

• Sygeplejefaglig indsatskatalog og instrukser for sygeplejen  

• Retningslinjer for ernæringsindsats til ældre 

 

Rammesættende – indirekte tidsdriver 

• Sundhedspolitik 

• Tilsynspolitik 

• Digitaliseringsstrategi / Strategi for brug af velfærdsteknologi 

Årsager til variationer og konsekvens 

• Forskellige IT-systemer i hver kommune, således at hver kommune behøver at 

beskrive, hvordan lovgivningen opfyldes ift. IT-systemet. 

• Forskellige faggrupper varetager opgaven med dokumentation i alle 

kommuner, og derfor er der brug for instrukser, der beskriver hver faggruppes 

ansvar og forpligtelser. 

• Forskellig kultur ift. skriftlighed: de enkelte medarbejdere skriver forskelligt ved 

dokumentation ift. vægtning mellem prosa og kategoriske data. 

• Sikring af transparens: hvem har gjort hvilke observationer. 

Empiri fra besøgskommunerne 

 

• Tilgange og tænkning fra Sundhedsloven omkring journalisering, 

evidensgrundlag, opfølgning osv. strømmer mere og mere ind i Serviceloven. 

• Forskel i hvordan og hvor meget der bliver dokumenteret fx, hvad man forstår ved 

afvigelser, og hvornår dokumentation er nødvendig og skal være foretaget. 

• Forskelle på om lederen følger op på medarbejdernes praksis ift. retningslinjerne 

inden for dokumentation.  

Sundhedslovens BEK 1090 indeholder krav 

vedrørende autoriserede sundhedspersoners 

patientjournaler (journalføring, opbevaring, 

videregivelse og overdragelse).  

Kommuner udarbejder alle lokale retningslinjer 

for, hvordan den sundhedsfaglige 

dokumentation skal varetages. Her beskrives 

hensigten med dokumentationen samt hvilke 

personalegrupper, der har tilladelse til at 

dokumentere på de forskellige fagområder.  

 

Statsligt niveau 

Kommunalt niveau 



4 

Sundhedslovens BEK 1219 §4: På plejehjem og 

andre lignende institutioner har ledelsen 

ansvaret for, at der foreligger instruks for en 

fagligt forsvarlig tilrettelæggelse af delegeret 

virksomhed, herunder at medhjælperne er 

instrueret og oplært heri. 

Kommuner udarbejder alle lokale retningslinjer 

for, hvordan og hvilke opgaver der kan 

overdrages fra sygeplejen til SSA, herunder 

hvordan dette dokumenteres og kvalitetssikres. 

Et fåtal af steder (større kommuner) har 

tilbudsledere udarbejdet en lokal instruks. 

Kommunalt- /tilbudsniveau 

CASEBESKRIVELSER | Eksempler på ældreområdet: 

Delegation og opgaveoverdragelse 

 

 

 

Kommunerne skal sikre, at den kommunale sygepleje udføres af autoriserede sygeplejersker og andre personalegrupper med de 

nødvendige uddannelsesmæssige kvalifikationer. Medarbejdere overdrager opgaver, men ikke ansvar. Ved opgaveoverdragelse er 

den, der overdrager en opgave og den, der modtager opgaven, begge fuldt ansvarlige for den opgave, de hver især varetager.  

Statsligt niveau 

Typer af kommunale reguleringskilder 

 

Handlingsanvisende – direkte tidsdriver. Den lokale retningslinje skal indeholde 

følgende:  

1. Valg af form for opgaveoverdragelse: Beskrivelse af omstændigheder for og 

valg af form for opgaveoverdragelse. 

2. Aftale om dokumentation af opgaveoverdragelsen: Det skal altid være muligt 

at identificere de plejepersoner, der har ansvaret for opgaven – både den der 

overdrager og den medarbejder eller gruppe, der er modtager af opgaven. 

3. Afklaring af kompetencer 

4. Arbejdsgang for opgaveoverdragelse 

5. Opfølgning på de overdragede opgaver 

6. Tilsyn af kvaliteten i opgavevaretagelsen 

 

Empiri fra besøgskommunerne 

• Forskel imellem besøgskommunerne i hvem der må varetage de ikke-komplekse 

opgaver i kommunerne. Dermed forskel i opfattelse af LEON-princip. 

• Når der er lidt opgaveoverdragelse, vil borgere i hjemmeplejen opleve mange 

forskellige personer, der kommer i deres hjem (både sygepleje og hjemmepleje). 

Omvendt vil der være mere kontinuitet, hvis flere medarbejdere kan varetage de 

almindelige/ikke-komplekse sygeplejeydelser. 

• Tilbudsledere har ikke fortalt, at opgaven vedrørende sikring af kvaliteten af 

opgaveoverdragelse har fyldt meget for dem. 

 

Årsager til variationer og konsekvens 

• Forskellige faggrupper varetager opgaven med dokumentation i alle 

kommuner, hvorfor der er brug for instrukser, der beskriver hver faggruppes 

ansvar og forpligtelser. 

• Forskellig kultur ift. skriftlighed medarbejdergrupperne/og de enkelte 

medarbejdere i mellem ift. vægtning mellem prosa og kategoriske data. 

• Sikring af transparens til brug for evt. tilsyn/fejlfinding: hvem har ansvaret 

• Risiko for kvalitetsbrist og patientsikkerhed, hvis opgaveoverdragelse ikke følges 

op af tæt faglig sparring/supervision. 
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CASEBESKRIVELSER | Eksempler på ældreområdet: 

Tilsynspolitik for det faglige arbejde 

 
Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af 

leverandør efter § 91. Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for 

opfølgning på tilsynet. Der er variation i, hvordan kommunerne har tilrettelagt og dermed udmønter dette tilsyn. 

Sundhedslovens § 151, hvor det bl.a. hedder: 

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at de 

kommunale opgaver efter §§ 83, 83 a og 86 

løses i overensstemmelse med  

kommunalbestyrelsen bestemmelser og 

kvalitetsstandarder, jf. § 139. 

Kommuner udarbejder alle lokale beskrivelser 

af, hvordan kommunen har valgt at udmønte 

tilsynet efter serviceloven. 

 

Kommunalt- /tilbudsniveau 

Statsligt niveau 

Typer af kommunale reguleringskilder 

 

Handlingsanvisende – direkte tidsdriver. Tilsynspolitik varierer ift.: 

• Hvem der udfører det (forvaltning, eksterne assessorer)  

• Hvilke parametre der vurderes på  

• Metode – patientaudit, stikprøve, dialog med borgere eller pårørende 

• Inddragelse af ledere/medarbejdere/borgere/pårørende 

• Om tilsynet er uanmeldt eller varslet 

• Hvordan borgernes holdning/oplevelser inddrages i det samlede billede ved 

tilsynet 

• Om der tages udgangspunkt i registrerede klager 

• Hvem der skal lave rapport og evt. tage handling efter tilsyn 

• Hvordan tilsynet bruges aktivt til læring i tilbuddet samt på tværs. 

 

 

Empiri fra besøgskommunerne 

 

• Stor variation i formen og indholdet af tilsynet i mellem kommunerne, eksempelvis 

ift. om forvaltning varetager tilsynsopgaven eller ekstern assessor varetager 

dette. 

 

• Variation i tilbudslederes opfattelse af nytten med tilsynet ift. om det opfattes som 

en kontrolinstans eller en sparring for leder. 

 

 

 

 

Årsager til variationer og konsekvens 

 

• Forskellig forståelse af behov og fortolkning af lovgivningen. 

• Forskel om på om tilsyn skal være for kontrol/bedømmelse eller for læring. 

• Variation bevirker, at der er forskel ift. tilsyn med Servicelovsydelser, mens der for 

sundhedslovsydelser er et landsdækkende stringent fokus på få udvalgte 

elementer, som tilsynet fra Styrelsen for Patientsikkerhed varetager. 
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KOBLINGER AF REGULERING SAMT CASES PÅ KRAV (L4) 

CASEBESKRIVELSER | Pædagogiske læreplaner 

 

 

• Dagtilbudslovens § 8 præciserer, at alle dagtilbudsledere skal udarbejde en skriftlig 

pædagogisk læreplan for børn i 0-2-årsalderen og børn i alderen 3 år til skolestart. 

Læreplanen skal give rum til leg, læring og udvikling af børn ud fra målsætninger under 6 

temaer, og læreplanen skal beskrive de pædagogiske metoder og aktiviteter, der 

igangsættes for at nå disse mål. Efter §9 stk. 2 er lederen ansvarlig for, at læreplanen 

evalueres hvert andet år. § 10 præciserer, at læreplanen skal godkendes af 

kommunalbestyrelsen. 

• Der er generelt en stor forskel på, hvordan kommunerne tilrettelægger og understøtter 

arbejdet med og den løbende evaluering af den pædagogiske læreplan. Typisk laver 

tilbuddene en overordnet læreplan, som de bagefter implementerer vha. et årshjul og 

forskellige redskaber til at planlægge og evaluere de enkelte læreplanstemaer, fx vha. en 

”SMTTE-model” (skema til planlægning og evaluering) eller lignende. 

• I nogle kommuner fastsættes det i større eller mindre grad, hvordan kommunerne skal 

arbejde med læreplanen. Kommunen udstikker således rammer for, hvordan 

læreplanstemaerne skal planlægges og evalueres. Opfølgning vha. bestemte skemaer 

eller metoder og tidspunkt herfor fastlægges fx ved at lave en overordnet ramme for alle 

dagtilbud. I andre kommuner er det dog op til det enkelte dagtilbud, hvordan de vil 

planlægge og evaluere læreplanstemaerne.  

Statsligt niveau 

Kommunalt niveau 

Tilbudsniveau 

Statsligt niveau 

Kommunalt niveau 

Krav for implementering af pædagogiske læreplaner bestemmes på overordnet statsligt niveau, mens den konkrete planlægning og evaluering af 

læreplanstemaerne bestemmes kommunalt og i de enkelte tilbud 

0-2 år 
3 år -

skolestart 
Læreplanens 

indhold: 

6 temaer 

Læreplanen 

evalueres 

hvert 2. år 

Kommune I Kommune II 

Kommunalt fastsatte rammer 

• I de kommuner hvor det i større eller mindre omfang er centralt fastlagt, hvordan der skal 

arbejdes med læreplaner, er det op til tilbuddene at udarbejde en læreplan, der passer i 

den lokale kontekst og evaluere efter de principper, kommunen har fastsat.  

• I de kommuner, hvor der ikke er rammer for arbejdet med læreplanerne, er det op til de 

enkelte dagtilbud at beslutte processen omkring læreplanstemaer. Her er der forskellige 

måder at planlægge og følge op på. Der er bl.a. variation ift., om tilbuddene har en 

forløbsorienterende eller en helhedsorienterende tilgang til at komme omkring de seks 

temaer. Der er også variation i, hvilke redskaber der anvendes, omfanget, herunder 

tidsforbruget, og processen for planlægning og opfølgning.  

Tilbudsniveau 
Tilbud a Tilbud x 

Tilbud b Tilbud y 

Op til tilbuddene hvordan læreplanstemaer 

planlægges og evalueres 

+ 

+ 

+ 

Tilbuddene følger de fastsatte 

rammer for arbejdet med 

læreplanen, men tilpasser til den 

lokale kontekst 

Tilbuddene har forskellige 

måder at planlægge og 

evaluere læreplanstemaer  

+ 
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KOBLINGER AF REGULERING SAMT CASES PÅ KRAV (L4) 

CASEBESKRIVELSER | Sprogvurderinger 

 

• Dagtilbudslovens § 11 stk. 1 fastsætter, at der skal foretages sprogvurderinger af børn i 3-

årsalderen, der er optaget i et dagtilbud, hvis det vurderes, at der er sproglige, adfærdsmæssige 

eller andre forhold, der indikerer, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Den statslige 

reguleringsramme lader det således være op til den kommunale udmøntning at definere behovet 

for og omfanget af sprogvurderinger i kommunens dagtilbud. 

• Der er stor kommunal variation i, hvordan kommunerne udmønter dette krav. Variationen ligger 

både i omfanget af sprogvurderinger, hvor nogle kommuner fx fastsætter ekstra krav om 

sprogvurdering af alle 3-årige børn, samt i målgruppen for sprogvurderinger, hvor nogle 

kommuner laver sprogvurdering af yngre børn og også følger op med en sprogvurdering af 5-

årige. 

•  Der er også forskel på, om kommunen bestemmer, om der skal anvendes et bestemt redskab til 

at foretage sprogvurderinger, og om der skal være en bestemt proces ift. årshjul, samt hvem der 

udfører opgaven i tilbuddene. I nogle kommuner besluttes det centralt, mens det i andre 

kommuner er op til de enkelte tilbud at beslutte redskab og proces 

• Endelig er der variation på tværs af kommuner ift., om der samles systematisk op på resultaterne 

af sprogvurderingerne. Nogle kommuner følger udvikling i resultaterne, mens resultaterne i andre 

kommuner ikke anvendes centralt men udelukkende decentralt til at vurdere, hvordan der skal 

arbejdes med sprog generelt, og hvilke børn der evt. skal have yderligere sprogstimulering.  

• Der er ligeledes variation på institutions- eller områdeniveau ift., hvordan opgaven 

implementeres. Der er bl.a. forskel i, om tilbuddet tager udgangspunkt i statens eller kommunens 

minimumskrav, og om de beslutter at udvide sprogvurderinger til at gælde alle 3-årige og/eller 

også yngre børn eller alle 5-årige.  

• Alt afhængig af, hvor meget opgaven er reguleret centralt, er der også variation mellem 

tilbuddene ift. valg af sprogvurderingsredskab, og hvordan opgaven udføres. Fx om det er 

udvalgte pædagoger, som har særlige kompetencer indenfor sprogvurdering, der udfører dem, 

eller om det er alle pædagoger, der udfører sprogvurderinger på skift.  

Statsligt niveau 

Kommunalt niveau 

Tilbudsniveau 

3år 

3år 

3år 

3år 

3år 

3år 

Statsligt niveau 

Det statslige behovskrav om sprogvurderinger implementeres på forskellig vis i kommunerne og i de enkelte tilbud 

Kommunalt niveau 
Kommune I Kommune II 

Tilbudsniveau 

3år 
3år 

3år 

Tilbud a Tilbud x 

Tilbud b 
Tilbud y 

3år 
3år 

3år 

3år 

3år 

3år 

3år 

3år 3år 
5år 

5år 

Sprogvurderinger for alle 3-

årige efter behov 

 

Sprogvurderinger skal laves for alle 

3-årige og 5-årige 

Nogle tilbud følger det 

lovfastsatte, mens andre 

udvider målgruppen 

Tilbuddene følger det 

kommunalt fastsatte  

Sprogvurderinger for alle 3-

årige efter behov 
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KOBLINGER AF REGULERING SAMT CASES PÅ KRAV (L4) 

CASEBESKRIVELSER | Redskaber til vurdering af børns kompetencer 

 

• Der står ikke konkret i Dagtilbudsloven, at børns individuelle kompetencer skal vurderes 

og dokumenteres – bortset fra sprogvurdering. Dog står der i formålsparagraffen § 7, stk. 

3, at ”Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, 

leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, 

udforskning og erfaring.”  

• Dertil kommer, at læreplanstemaerne indeholder temaer, som handler om at udvikle 

børnenes personlige, sproglige, motoriske og sociale kompetencer.  

• Nogle steder besluttes det centralt i kommunerne, at der skal anvendes et fagligt redskab 

til at følge op på børnenes udvikling af grundlæggende kompetencer.  

• Der anvendes forskellige redskaber, som vurderer børnenes kompetencer og understøtter 

det pædagogiske arbejde generelt, herunder arbejdet med tidlige indsatser, sprog, 

læreplaner, overgange samt tværfagligt arbejde.  

• Nogle steder beslutter kommunerne, at der skal anvendes et specifikt redskab, fx 

kompetencehjul, TOPI, dialoghul, etc. og sætter regler for, hvordan tilbuddene skal 

anvende vurderingsredskaberne – fx at det skal laves for alle fireårige i november måned. 

Andre steder stiller kommunen de faglige redskaber til vurdering af børns kompetencer til 

rådighed til tilbuddene, men det er op til tilbuddene selv, i hvilket omfang de vil anvende 

dem.  

• I enkelte kommuner følges der op på resultaterne af vurderingerne centralt , men de fleste 

steder anvendes de til at understøtte det pædagogiske arbejde generelt, både i det 

daglige arbejde men også ifm. overgang til skole, tværfagligt samarbejde og dialog med 

forældrene.  

• I kommuner, hvor der ikke er valgt en bestemt tilgang til opfølgning på børns kompetencer, 

er det op til tilbuddene at vælge redskab og metode.  

• I kommuner, hvor der er valgt en bestemt tilgang, følger tilbuddene denne, men kan vælge 

fx at udvide målgruppen, kadencen for kompetencevurderinger eller have andre redskaber 

herudover.  

Statsligt niveau 

Kommunalt niveau 

Tilbudsniveau 

Redskaber til vurdering af børns kompetencer anvendes af fagpersonale på dagtilbudsområdet til at sætte fokus på barnets ressourcer og 

understøtte arbejdet med tidlig indsats, pædagogiske læreplaner, overgange, etc. 

3år 

Statsligt niveau 

Kommunalt niveau 

Formålsbestemmelse om at 

udvikle grundlæggende 

kompetencer 

Kommune I Kommune II 

Tilbudsniveau 
Tilbud a Tilbud x 

Tilbud b Tilbud y 

4år 4år 
4år 4år 

+ 

Nogle tilbud følger det 

kommunalt fastsatte, mens 

andre udvider målgruppen 

Tilbuddene anvender 

forskellige redskaber 

Kommunen har ikke fastsat 

bestemte redskaber, det er op til 

de enkelte tilbud 

Kommunen har fastsat 

kompetencevurdering af alle 4-årige 
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KOBLINGER AF REGULERING SAMT CASES PÅ KRAV (L4) 

CASEBESKRIVELSER | Overgang til skole 

 

• I Dagtilbudsloven § 7, stk. 5 står, at ”Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god 

overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. 

Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og 

fritidstilbud.” 

• Kommunerne har forskellige retningslinjer for, hvordan viden om børn udveksles ifm. børns 

overgange.  

• Der er i alle kommuner et samarbejde mellem dagtilbuds- og skoleområdet med henblik på at 

sikre gode overgange mellem kommunens forskellige tilbud. Modellen herfor varierer. I alle 

kommuner indebærer overgange, at børnene overgår til skole/SFO i en overgangsfase i foråret 

inden skolestart, hvor de lærer de nye omgivelser og ansatte at kende.  

• De mere formaliserede modeller indebærer, at kommunen fastlægger et forløb ifm. overgang, 

herunder bestemte overgangsskemaer eller skoleparathedstests samt kadencen for møder 

mellem dagtilbud og skole. 

• Nogle kommuner har defineret et fælles årshjul for, hvornår vidensoverdragelse skal 

gennemføres, og hvilke opgaver der er i forbindelse hermed samt konkrete guidelines til arbejdet 

med og samarbejdet om gode overgange. Andre kommuner afholder ifm. tidlig og forebyggende 

indsats særlige overgangsmøder vedrørende børn, der af den ene eller anden grund er i en 

udsat position. Møderne afholdes ved overgangen mellem dagtilbud og mellem dagtilbud og 

skole. 

• De mindre formaliserede modeller indebærer, at der er et overordnet fokus på overgange fx i 

politiske mål, men at det er op til tilbuddene at fastlægge de konkrete forløb. I de kommuner er 

det i høj grad op til dagtilbuddene at etablere samarbejdet med skolerne og beslutte, hvilke data 

og dokumenter der skal overdrages til skolen, mm.  
 

 

• På tilbudsniveau er der forskellige samarbejder mellem de enkelte tilbud og de enkelte skoler, og 

det varierer, hvor tæt samarbejdet er. Det er forskelligt, hvor tæt et samarbejde, der er, og hvor 

mange rammer, kommunen har lagt ned over arbejdet med overgange fra centralt hold.  

• Det er også forskelligt fra tilbud til tilbud, hvilke dokumenter der videregives til skolerne, og hvilke 

tests og vurderinger, der laves ifm. overgang til skole. Igen kan dette være mere eller mindre op til 

de enkelte tilbud at bestemme.   

Statsligt niveau 

Kommunalt niveau 

Tilbudsniveau 

3år 

Statsligt niveau 

Kommunalt niveau 

Arbejdet med overgang fra dagtilbud til skole fastlægges nogle steder kommunalt, mens det andre steder fastlægges decentralt i samarbejde 

mellem dagtilbud og skoler. 

Formålsbestemmelse om at 

sikre en god overgang til 

skole 

Kommune I Kommune II 

Tilbudsniveau 

Tilbud a Tilbud x 

Tilbud b Tilbud y 

Overordnet mål om god 

overgang 

Fastlagt forløb for alle børn 

ved overgang til skole 

Tilbudsspecifikt forløb, 

specifikke samarbejder ml. 

tilbud og skoler 

Kommunalt fastlagt forløb, 

specifikke samarbejder ml. 

tilbud og skoler 
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METODE TIL KOMMUNEBESØG 

Formålet med kommunebesøgene har været at indsamle data til rapporten; 

herunder input til tidstrapper, styringsmodeller og forbedringsforslag 

Kvantitativt 

Kvalitativt 

Kommunebesøgene giver bl.a. input til… 

• …kommunespecifikke reguleringer, 

dokumentationskrav, praksisser og 

dataanvendelse  

• …forskellige styringsmodeller på tværs af 

kommuner og effekten på tidsanvendelsen  

• …forbedringskatalog med forslag til 

afbureaukratisering og forenkling  

• …lovende praksisser og læringer der kan 

videregives til andre tilbud 

Output fra kommunebesøg 

Kommunebesøgene resulterer i en tidstrappe pr. 

medarbejdergruppe, der illustrerer tidsanvendelsen på tværs af 

aggregerede opgavetyper og aktiviteter i en gennemsnitlig uge samt 

for hele året (korrigeret i henhold til årshjul). 

Kilder 

ILLUSTRATIV • Workshops med tilbuds-

medarbejdere gennem 

konkret tidsmåling 

• Interviews med tilbudsledere 

inkl. tidsmåling 

• Workshop med tilbuds-

medarbejdere gennem 

refleksion og diskussion af 

tidsmåling 

• Interviews med forvaltnings-

chefer, tilbudsledere og 

øvrige medarbejdere 
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Udvælgelsen af tilbud er baseret på kommunens procentvise fordeling af 

hhv. børn og pladser justeret til at dække bredden af tilbud 

Fordeling af tilbudstyper tager højde for den enkelte kommunes fordeling af hhv. børn og ældrepladser på tilbud og 

justeres til at inkludere både private og selvejende tilbud samt omkring 1 af hver tilbudstype i kommunen.  

Æ
L

D
R

E
 

Tilbudstyper Udvælgelse Kommune 11 - Dagtilbud 

D
A

G
T

IL
B

U
D

 

• Hjemmepleje 

• Hjemmesygepleje 

• Plejecenter 

• Plejebolig 

• Rehabiliteringscenter/ 

Aflastningspladser 

• Privat hjemmepleje 

• Privat plejebolig/-center 

(friplejeb. & selvejende) 

• Komm. dagpleje 

• Komm. 0-2 årig tilbud 

(vuggestue) 

• Komm. 3-5/6 årig tilbud 

(børnehave) 

• Komm. 0-5/6 årig tilbud 

(integreret) 

• Selvejende/privat tilbud (0-2 

år, 3-5/6 år, 0-5/6 år, dagpleje) 

Baseret på: 

1) Kommunens procentvise 

fordeling af børn på 

tilbudstyper  

2) Justeret til at dække 

bredden af tilbud 

~2 tilbud i fokuseret 

~1 tilbud i kombi 

• 1 tilbud 

• Ikke tilgængelig 

 

• 1 tilbud 

 

• 5 tilbud (vuggestue & 

børnehave) 

• 1 tilbud (kun 1 

tilgængelig) 

Baseret på: 

1) 50/50 fordeling mellem 

udkørende og bolig tilbud 

2) Vurdering af kommunens 

fordeling og antal af 

centre/boliger/distrikter 

~2-3 tilbud i fokuseret 

~1 tilbud i kombi 

Eksempler  

Kommune 1 - Kombi 

 

 

 Note: Private og selvejende institutioner inddrages i mindre omfang som sammenlignende perspektivering 

• 1 tilbud 

• Ikke tilgængelig 

 

• 1 tilbud 

 

• 1-2 tilbud (vuggestue 

& børnehave) 

• 1-2 tilbud 

• 2 hj.pleje-distrikter 

(inkl. hj.sygepleje) 

• 1 plejecenter (inkl. 

plejeboliger) 

• 1 dagcenter 

(aflastningspladser) 

• 1 privat hjemmepleje 

METODE TIL KOMMUNEBESØG 
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Ældretilbud Dagtilbud 

• Der udvælges en repræsentativ fordeling af 

pædagoger (1-2) og pædagogmedhjælpere samt 

assistenter (~1) for hvert dagtilbud 

• For de udvalgte dagplejeenheder interviewes den 

tilknyttede dagplejer 

• Der udvælges en repræsentativ fordeling af SOSU-hjælpere  

og assistenter, sygeplejesker og ergo- og fysioterapeuter per tilbud 

• Udvælgelsen sker for henholdsvis hjemmepleje ude hos de ældre   

(fx hjemmehjælpere og hjemmesygeplejerskere) og plejeboliger 

eller et plejecenter (fx SOSU-hjælpere og fysioterapeuter) 

I samarbejde med kommunerne er udvalgt en repræsentativ fordeling af 

medarbejdergrupper per tilbud for både ældre- og dagtilbudsområdet 

Vuggestue 

(0-2) 

Børne-

have (3-5) 

Pædagog 

Pæd.-med-

hjælper & 

assistent 

Dagplejer 

1-2 

1-2 

1-2 

- 

1-2 

0-1 

0-1 

0-1 

- 

0-1 

- 

- 

- 

1-3 

- 

Integ. insti-

tution (0-5) 

Dagplejere 

I alt 

2-3 

2-3 

2-3 

1-3 

2-3 

Pleje-

center/bolig 

Hjemmepleje/

-sygepleje 

Privat  

hjemmepleje 

I alt 

3-5 

2-3 

2-3 

2-5 

SOSU-

hjælper/ass. 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

Sygeplejerske 

1-2 

0-1 

0-1 

1-2 

Ergoterapeut/ 

fysioterapeut 

0-1 

- 

- 

0-1 Selvejende

/privat inst. 

Selvejende/ 

privat bolig 

eller -center 

METODE TIL KOMMUNEBESØG 
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Der er indsamlet data fra 4 kilder: interviews med hhv. forvaltningschefer, 

tilbudsledere, øvrige grupper, samt workshops med tilbudsmedarbejdere 

Interviews 

Interview med tilbudsleder 
1 

Interviews 

Workshop med tilbudsmedarbejdere 
2 

Interviews 

Interview med forvaltningschef 
3 

Interviews 

Interviews med øvrige relevante medarbejdere 
4 

Afdækning af kommunespecifik regulering, 

datakrav og praksis 

Afdækning af data og dokumentation, 

organisering og forbedringsforslag samt 

registrering af tidsanvendelse 

Bidrager med yderligere nuancering af regulering i 

hele styringskæden samt forbedringsforslag 

Registrering af tidsanvendelse og diskussion af 

forbedringsforslag (alle typer af forslag) 

2-3 medarbejdere pr. tilbud (på tværs af 

medarbejdergrupper) 

1 pers. i fokuserede kommuner 

2 pers. i kombi-kommuner 

Indhold: 

Deltagere: 1 leder pr. tilbud, med mindre lederen er ansvarlig 

for flere tilbud 

2-3 personer pr. medarbejdergruppe på tværs af 

alle kommuner   

Indhold: 

Deltagere: 

Indhold: 

Deltagere: 

Indhold: 

Deltagere: 

METODE TIL KOMMUNEBESØG 
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Programmer for kommunebesøg 6 
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1. Oversigt over regler, regulering, data og 

dokumentationskrav 

2. Liste med tidsforbrug i en gennemsnitlig uge per 

opgavetype 

3. Liste over ideer til forbedringer og læringer, der kan 

samles til et fælles forbedringskatalog og videregives 

til andre tilbud 

INTERVIEW M. TILBUDSLEDER 

Interviews med tilbudsledere afdækker bl.a. styringsmekanismer, daglig 

planlægning og dokumentation samt lederens tidsforbrug 

Interview Tidsmåling 
A B 

Interviewet skal primært afdække data og 

dokumentation, organiseringen i tilbuddet 

Tidsmålingen inkluderer to elementer: 

1. Registrering af egen 

tidsanvendelse  

2. Diskussion af medarbejderes 

tidsanvendelse 

• Afdække styringsmekanismer i praksis samt den 

daglige arbejdstilrettelæggelse 

 

• Skabe indblik i tidsforbrug i ældre- og dagtilbud 

på en gennemsnitlig uge 

 

~45 

min 

~45 

min 

Formål Forventet output 

Metoder 

1 
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Regler og 

regulering § 

Interviewene indsamler data til kulegravningen via fire temaer: regulering, 

data og dokumentation, styringsmodeller og forbedringsforslag 

INTERVIEW M. TILBUDSLEDER 

Eksempler på spørgsmål til tilbudsleder 

• Hvilke kommunale "reguleringer" føler du har størst indflydelse 

over hverdagen på dit tilbud? 

• Har I indført nogle regler (regler skal her forstås meget bredt, kan 

være mål, standarder, politikker, osv.) i jeres tilbud som ikke er 

fastsat af staten eller kommunen (vis slide over typiske regler)? 

• Hvad er kommunes målsætninger på dagtilbudsområdet? - og 

hvordan sikrer de sig, at I lever op til disse? 

• Har du i dag de rette værktøjer til effektivt at kunne lede dine 

medarbejdere (fx mål, incitamenter, informationssystemer osv.), og 

hvad er de største ledelsesudfordringer? 

• Hvilke dokumentationskrav er du og dine medarbejdere pålagt i dit 

tilbud (fx sprogtest og læreplaner - vis slide over fastsatte krav)? 

• Hvordan foregår registreringen i praksis? Herunder hvilke 

systemer og redskaber har I til at registrere (tablet, IPhone, blok)?  

Samlet output af interviews 

• Har du på baggrund af det vi har været gennem forslag til, hvordan 

dit område kan forenkles, så dine medarbejderne kan få mere tid til 

det direkte arbejde med børnene? 

• Har du forbedringsforslag i bredere forstand, fx optimerede 

processer, digitalisering mv., der kan sikre mere tid til kerneopgaven? 

Tema 

Mål og 

incitamenter 

Data og 

dokumen-

tation 

Forbedrings-

forslag 

• Afdække statslige, kommunale, 

overenskomstmæssige og 

lokale regler og reguleringer 

med betydning for området 

• Kortlægge dokumentationskrav 

• Afdække registreringspraksis 

samt anvendelse af data og 

dokumentation 

• Kortlægge indsatsområde samt 

styringsmodeller  

• Afdække styringsredskaber  

• Konkrete forslag til forbedringer, 

der kan sikre mere tid til 

kerneydelserne 

2 

3 

1 

4 

1 
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INTERVIEW M. TILBUDSLEDER 

Tidsmålingen (både leder og medarbejdere) har taget udgangspunkt i 

opgavekataloget og registreres direkte i løbet af interviewet 

Kontakt og 

kommunikation 

Ansigt-til-ansigt 

Dokumentation 

Planlægning og 

koordinering 

Eksempler på opgaver 

• Praktisk hjælp og personlig pleje 

• Undersøgelse og behandling 

• Telefonisk kontakt med borgeren 

• Personlig kontakt med pårørende 

• Løbende dokumentation og orientering i journalen 

• Håndtering af klagesager 

• Behandling af ansøgninger om hjælpemidler 

• Kontakt med fysio- og ergoterapeuter, visitation 

• Delegation og supervision af opgaver vedrørende 

eksempelvis sygepleje, medicinering og træning  

• Budget og økonomiske/administrative opgaver 

• Virksomhedsplaner og resultatkontrakter 

• Tidsafregning med leverandører og myndigheden 

Opgavekategorier Kortlægningsredskab 

EKSEMPEL PÅ ÆLDREOMRÅDET 

Tilsyn af kerneopgaven 

Praktisk arbejde 

Uddannelse, udvikling 

& deltagelse i projekter 

Møder 

Administration & 

ledelse 

• Kommunalt tilsyn af ældreområdet 

• Øvrige tilsyn (eks. angående brand- eller 

arbejdsmiljøregulativer) 
• Transport i forbindelse med besøgs- og 

mødeaktiviteter 

• Bestilling af varer og kontakt med leverandører 

• Uddannelse i nye systemer 

• Deltagelse i særlige initiativer initieret af kommunen 

• Vejledning og oplæring af elever og praktikanter 

• Koordinering- og planlægningsmøder 

• Medarbejder faglige møder 

• MUS samtaler med nærmeste leder 

1 
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WORKSHOP 

Medarbejderworkshoppen skaber overblik over tidsforbrug på en 

gennemsnitlig uge, samt indsamler forslag til afbureaukratisering 

1. Liste med tidsforbrug i en 

gennemsnitlig uge per opgavetype 

 

2. Liste over ideer til forbedringer og 

læringer, der kan samles til et fælles 

forbedringskatalog og videregives til 

andre tilbud 

• Skabe indblik i tidsforbrug i ældre- og 

dagtilbud på en gennemsnitlig uge 

 

• Sikre en mere realistisk tidsangivelse 

gennem opfølgende spørgsmål og 

kalibrering af tidsanvendelse på tværs af 

medarbejdere 

 

• Synliggøre og diskutere læringer og 

lovende praksisser til at forbedre 

effektiviteten af arbejdstiden, herunder 

især administrative opgaver 

Formålet med workshoppen Forventet output 

2 
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WORKSHOP 

Medarbejderne er taget igennem forskellige øvelser, hvoraf den første 

kortlægger arbejdstidsanvendelse via tidstrappeværktøjet 

Først gennemgås det ønskede output og opgavetyperne 

med eksempler og eventuelle uklarheder i opgaver 

dokumenteres i Excel værktøjet 

Selve tidsregistreringen foregår i Excel værktøjet. 

Tidsestimaterne valideres for hver opgavetype samt 

kalibreres i slutningen af øvelsen    

Rundt om bordet: Tidsmåling 

Kalibrering af tidsanvendelse 

"Kortlægningen af jeres arbejdstid gik ud på at standardisere 

jeres angivne tidsanvendelse til en 37-timers arbejdsuge, så når I 

ser på de angivne tidsklumper er der så noget, som skal 

ændres?" 

2 
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WORKSHOP 

Anden del af workshoppen giver medarbejderne mulighed for at reflektere 

over forbedringsforslag på tværs af fokusområder 

Medarbejderne gives mulighed for at brainstorme over 

forbedringer og optimeringer med nogle vejledende 

fokusområder for øje 

Forslagene og diskussionerne dokumenteres i Excel 

værktøjet både undervejs 

I slutningen af dagen 

identificeres lovende 

praksisser observeret og 

hørt i tilbuddene 

Efter endt workshop: Opsamling af lovende praksisser 

2 
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Indhold 

Metode til kommunebesøg 

Interview m. tilbudsleder 

1 

2 

Workshop m. tilbudsmedarbejdere 3 

Interview m. forvaltningschef 4 

Interview m. øvrige medarbejdere 5 

Programmer for kommunebesøg 6 
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INTERVIEW M. FORVALTNINGSCHEF 

Interviewet afdækker kommunespecifikke regler, politikker og 

dokumentationskrav samt indsamler forslag til forbedringer 

1. Liste over lokale regler, reguleringer 

og politikker samt dokumentationskrav 

og deres forventede effekt på 

medarbejderne 

 

2. Oversigt over forskellige 

styringsmodeller 

 

3. Liste over ideer til forbedringer og 

læringer, der kan samles til et fælles 

forbedringskatalog og videregives til 

andre tilbud 

• Opnå indsigt i regler og regulering på 

alle niveauer fra stat til kommune 

 

• Afdække forskelle i styringsmodeller 

og vurdere effekten på de lokale 

praksissers og arbejdsbyrden  

 

Formålet med interview Forventet output 

3 
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Regler og 

regulering § 

Interviewene indsamler data til kulegravningen via fire temaer: regulering, 

data og dokumentation, styringsmodeller og forbedringsforslag 

INTERVIEW M. FORVALTNINGSCHEF 

Eksempler på spørgsmål til forvaltningschef 

• Hvilke statslige reguleringer (fx Serviceloven, Sundhedsloven og 

diverse cirkulære) har størst betydning for dit område, og hvordan 

har I valgt at implementere dem kommunalt? (viser liste over forslag) 

• Hvilke kommunale reguleringer, målsætninger, mv. har I, som har 

indflydelse på dagtilbudsområdet? (viser liste over forslag) 

• Hvordan sikrer I, at de enkelte tilbud lever op til målsætninger og 

at børnene har de bedst mulige vilkår? 

• Har du i dag de rette styringsredskaber til effektivt at kunne styre 

dit område (herunder klare mål, incitamentskontrakter osv.), og hvad 

er de største styringsudfordringer? 

• Hvilke dokumentationskrav er pålagt de enkelte tilbud? (fx 

sprogtest, læreplaner (vis slide over statslige krav) 

• Hvordan foregår registreringen i praksis? Herunder hvilke 

systemer og redskaber har tilbuddene til at registrere (tablet, blok, 

computer)?  

• Har du på baggrund af det vi har været gennem forslag til, hvordan 

dit område kan prioriteres anderledes, så medarbejderne i 

dagtilbuddene kan få mere tid til det direkte arbejde med børnene? 

• Har du forbedringsforslag i bredere forstand, fx optimerede 

processer, digitalisering mv., der kan sikre mere tid til kerneopgaver? 

Tema 

Data og 

dokumen-

tation 

Forbedrings-

forslag 

• Validere statslige reguleringer 

• Afdække kommunale og 

overenskomstmæssige regler 

og reguleringer med betydning 

for området 

• Kortlægge dokumentationskrav 

• Afdække registreringspraksis 

samt anvendelse af data og 

dokumentation 

• Kortlægge indsatsområde samt 

styringsmodeller  

• Afdække styringsredskaber 

• Konkrete forslag til forbedringer, 

der kan sikre mere tid til 

kerneydelserne 

2 

3 

1 

4 

Mål og 

incitamenter 

Samlet output af interviews 

3 
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Indhold 

Metode til kommunebesøg 

Interview m. tilbudsleder 

1 

2 

Workshop m. tilbudsmedarbejdere 3 

Interview m. forvaltningschef 4 

Interview m. øvrige medarbejdere 5 

Programmer for kommunebesøg 6 
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Yderligere seks medarbejdergrupper er inddraget, som bidrager 

med nuanceringer til kulegravningens centrale områder 

INTERVIEW M. ØVRIGE MEDARBEJDERE 

Kommunalpolitisk 

repræsentant 

Administrativ 

medarbejder hos 

pladshenvisning 

Økonomisk 

medarbejder 

Visitator 

Pædagogisk 

konsulent 

Konsulent med 

fokus på 

dokumentation* 

Relevant for ældreomr. 

Relevant for dagtilbudomr. 

Relevant for begge omr. 

• Viden om politiske mål, lokale dagsordener og implementeret 

regulering 

• Holding til vurdering af styring og -redskaber 

• Afdække regler og regulering, 

styring og forbedringsforslag 

• Kendskab til opgavesnit mellem tilbud og forvaltning 

• Kendskab til dokumentation og data praksisser 

• Indsigt i regler og regulering 

• Afdække dokumentationspraksis, 

opgavesnit ml tilbud og forvaltning 

• Viden om (drifts)styring 

• Kendskab til dokumentationspraksisser 

• Afdække styringsinformation samt 

dokumentationspraksisser 

• Kendskab til opgavesnit mellem tilbud og forvaltning 

• Indsigt i regler og regulering 

• Ideer til forbedringsforslag 

• Afdække opgavesnit ml tilbud og 

forvaltning og forbedringsforslag 

• Kendskab til opgavesnit mellem tilbud og forvaltning 

• Indsigt i regler og regulering 

• Ideer til forbedringsforslag 

• Afdække opgavesnit ml tilbud og 

forvaltning og forbedringsforslag 

• Kendskab til dokumentation og data praksisser 

• Ideer til forbedringsforslag 

• Afdække dokumentationspraksis 

samt forbedringsforslag 

Primære formål Output af interviews Medarbejdergrupper  

 * Dækker over IT-konsulent fra tilbuddet og refererer til konsulent fra især sundhedsforvaltning der sidder 

  med IT/systemhåndtering og dokumentation  

4 
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Indhold 
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21 

Kulegravningsanalysen har gennemført interviews med 144 personer samt 

afholdt 75 medarbejderworkshops, svarende til i alt ~340 personer 

Medarbejderkategori Total  Ældre Dagtilbud 

Forvaltningschef 19 11 8 

Områdeleder 14 7 7 

Tilbudsleder 72 42 30 

Administrativ medarbejder 9 1 8 

Økonomisk medarbejder 4 2 2 

It/data konsulent 2 2 N/A 

Kommunalpolitisk rep. 2 1 1 

Visitator 10 10 N/A 

Pæd. konsulent 6 N/A 6 

Dagplejeleder 6 N/A 6 

Total 144  76 68 

Workshop ældre (39 i alt) 

Sygeplejerske 19 

SOSU-Assistent 43 

SOSU-hjælper og andet fagligt personale 34 

Ergoterapeut 5 

Fysioterapeut 5 

Total 106  

Workshop dagtilbud (36 i alt) 

Pædagog 59 

Pædagogmedhjælper 19 

Dagplejer 11 

Total 89 

Der er i alt gennemført interviews med 144 personer (76 

ældre og 68 dagtilbud), som dækker hele styringskæden 

Herudover er der gennemført 75 workshops med 

medarbejdere på tværs af tilbud (39 ældre og 36 dagtilbud) 

KOMMUNEBESØG 
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Besøget i Kommune 1 involverede både ældre- og dagtilbudsområdet – ca. 

45 ledere og medarbejdere blev inddraget i 18 interviews og 8 workshops 

Dagtilbud Ældre 

Dag 1 
Dag 2 

Dag 7 Dag 4 Dag 3 Dag 6 Dag 5 

For- 

middag 

Workshop 

Pleje- & 

Dagcenter 

2 SOSU 

1 sygehjælper 

13.00-16.00 Efter- 

middag

/Aften 

Interview m.  

IT-konsulent/ 

systemansvarlig 

13.30-15.00 

Workshop m. 2 

hj.plejedistrikter 

4 SOSU-assis. 

8.30-11.30 

Interview m. 

hjemmeplejeleder 

12.00-13.30 

Interview m.  

Fagdirektør og 

Fagchef 

(parallelt) 

08.30-10.00 

Interview m. 

plejecenterleder 

10.30-12.30 

Interview m.  

AC-konsulent 

08.30-10.00 

Interview m. 

hjemmeplejeleder 

10.30-12.30 

Interview m. leder 

af korttidscentre 

10.00-11.30 

Workshop m. 

kortidscentre & 

sygepleje 

5 sygeplejere/ 

terapeuter 

9.30-12.30 

Interview 

område-

leder 

16.00-18.00 

Interview 

souschef i 

børnehave 

16.00-18.00 

Interview 

pædag. 

konsulent 

18.30-20.30 

Interview 

fagchef/  

konsulent 

forvaltning 

18.30-20.30 

Interview 

dagpleje-

leder 

7.30-8.30 

Interview 

område-

leder 

7.30-9.00 

Workshop 

børnehave 

3 pædag./ 

medhjælp. 

9.00-12.00 

Workshop, 

med 3 

dagplejere 

12.30-13.30 

Workshop 

børnehave 

3 pædag./ 

medhjælp. 

14.00-17.00 

Interview 

pædag. 

leder 

13.00-14.30 

Workshop 

børnehus 

2 pædag./ 

medhjælp. 

14.30-17.00 

Interview 

børnehaveleder  

(selvejende) 

7.30-9.30 

Workshop 

børnehave  

(selvejende) 

2 pædag./ 

medhjælp. 

9.30-12.30 

Interview m. 

distriktsleder af 

sygeplejen 

12.00-13.30 

Interview 

område-

leder 

plejecentre 

11.00-12.30 

Forvaltning Tilbud 

 Note:  Områdeleder klassificeret som forvaltningsinterview for ældreområdet og tilbudsinterview på dagtilbud, pga. det  

  opgavemæssige snit benyttet i Tønder kommune 

Interview m.  

Fagdirektør 

14.00-15.00 

KOMMUNEBESØG 
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Besøget i Kommune 2 involverer ældreområdet og inddrager 17 personer 

fordelt på 7 interviews og 4 workshops 

Dagtilbud Ældre 

Interview m. Sundhedschef 

08.00-09.15 

Forvaltning Tilbud 

KOMMUNEBESØG 

Interview m. leder af 

visitationen 

09.30-11.00 

Workshop m.  

2 medarb. 

Dagcenter 

09.00-12.00 

For- 

middag 

Efter- 

middag

/Aften 

Interview m. 

områdeleder/t

ilbudsleder 

10.00-12.00 

Interview m. 

plejecenter-

leder 

10.00-12.00 

Interview m. 

områdeleder/ 

tilbudsleder 

13.00-15.00 

Interview m. privat 

leverandør 

13.00-15.00 

Interview m. 

områdeleder/tilbudsleder 

11.00-12.30 

Workshop m.  

2 medarb. 

Ældrecenter 

09.00-12.00 

Workshop m.  

2 medarb. 

Hjemme-sygepleje 

12.30-15.30 

Workshop m. 4 

medarbejdere 

09.00-12.00 

Dag 1 Dag 2 Dag 4 Dag 3 
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Besøget i Kommune 3 involverer ældreområdet og inddrager 23 personer 

fordelt på 7 interviews og 5 workshops 

Dagtilbud Ældre 

For- 

middag Interview m. 2 

visitatorer 

10.00-12.00 

Forvaltning Tilbud 

KOMMUNEBESØG 

Interview m. daglig 

leder 

08.30-10.00 

Workshop m. 2 

medarbejdere (1 fys. 

og 1 SSA) 

10.30-12.00 

Interview m. 4 pers. 

fra forvaltningen 

13.00-15.30 

Workshop m. 3 

medarbejdere (1 

SOSU, 1 ergot., 1 

koordinator) 

10.30-12.30 

Interview m. leder af 

hjemme-/sygeplejen 

09.00-11.00 

Efter- 

middag

/Aften 

Interview m. 

centerleder 

09.00-10.30 

Workshop m. 1 SSA &  

2 ergoterapeuter 

13.30-15.00 

Interview m. 

centerleder 

15.30-17.00 

Workshop m. 2 

medarbejdere (1 

ergot., 1 SSH) 

13.00-14.30 

Interview m. daglig 

leder 

10.30-12.30 

Workshop m. 2 

medarbejdere 

(sygeplejerske 

koordinator og SSA 

koordinator for 

udekørende 

rehabilitering) 

11.00-13.00 

Dag 1 Dag 2 Dag 5 Dag 3 Dag 4 
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For- 

middag 

Efter- 

middag

/Aften 

Besøget i Kommune 4 involverer ældreområdet og inddrager 23 personer 

fordelt på 8 interviews og 4 workshops 

Dagtilbud Ældre 

Workshop m. 2 

fysioterapeuter 

12.00-15.00 

Interview m. visitator 

08.00-09.30 

Forvaltning Tilbud 

Interview m. centerchef 

15.30-17.00 

KOMMUNEBESØG 

Interview m. leder af 

træning & rehabilitering 

10.00-11.30 

Interview m. visitator 

08.00-09.30 

Interview m. direktør for 

ældreområdet 

08.00-09.30 

Interview m. 

plejecenterleder  

10.00-11.30 

Interview m. leder af 

hjemmeplejen 

(områdeleder) 

10.00-11.30 

Interview m. 

plejecenterleder og 

gruppeleder 

10.00-11.30 

Workshop m. 1 hjælper, 

1 sygeplejerske og 1 

fysioterapeut  

12.00-15.00 

Workshop m. 3 

hjemmehjælpere og 1 

hjemmesygeplejersker 

12.00-15.00 

Workshop m. 1 hjælper 

og 4 assistenter 

12.00-15.00 

Dag 1 Dag 2 Dag 4 Dag 3 
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Besøget i Kommune 5 involverer ældreområdet og inddrager 41 personer 

fordelt på 12 interviews og 10 workshops 

Dagtilbud Ældre 

For- 

middag 

Forvaltning Tilbud 

KOMMUNEBESØG 

Efter- 

middag

/Aften 

Interview m. leder 

10.00-12.00 

Interview m.  

2 visitatorer 

09.00-10.00 
For- 

middag 

Efter- 

middag

/Aften 

Mandag 

06.11 

Tirsdag 

07.11 

Fredag 

10.11 

Onsdag 

08.11 

Torsdag 

09.11 

Workshop m. 3 

medarbejdere 

12.00-14.30 

Interview m. 1 leder 

og 1 assistent 

11.00-12.30 

Workshop m. 3 

medarbejdere 

12.30-15.00 

Interview m. 

plejecenterleder 

10.00-12.00 

Workshop m. 2 

medarbejdere 

12.30-15.00 

Interview m. Direktør, 

Udviklingschef og 

Økonomichef 

09.00-11.00 

Interview m. 

plejecenterleder 

08.30-10.30 

Workshop m. 2 

medarbejdere 

10.30-13.00 

Interview 

m. leder 

09.00-

11.00 

Workshop

3 medarb. 

12.30-

15.00 

Interview 

m. leder 

09.00-

11.00 

Workshop 

3 medarb. 

12.30-

15.00 

Interview m. leder 

(privat) 

10.30-12.00 

Workshop m. 2 

medarbejdere (privat) 

12.15-14.00 

Interview m. 

plejecenterleder 

10.30-12.00 

Workshop 2 

medarbejdere 

12.00-14.00 

Interview 

m. leder 

09.30-

11.30 

Workshop 

2 medarb. 

11.30-

14.00 

Interview 

m. leder 

10.00-

11.00 

Workshop 

3 medarb. 

11.00-

13.00 

Dag 1 Dag 2 Dag 5 Dag 3 Dag 4 
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Besøget i Kommune 6 involverer ældreområdet og inddrager 23 personer 

fordelt på 9 interviews og 5 workshops 

Dagtilbud Ældre 

Interview m. 

hjemmeplejeleder 

08.00-09.30 

Forvaltning Tilbud 

KOMMUNEBESØG 

Workshop m. 2 SSH og 1 

sygeplejerske 

09.30-12.00 

Interview m.  

økonomimedarbejder 

08.30-09.30 

Interview m.  

Sundhed- & Ældrechef 

12.00-13.30 

For- 

middag 

Efter- 

middag

/Aften 

Interview m. 

plejecenter-

leder 

12.30-14.30 

Workshop m. 

2 SSA og 1 

sygeplejerske 

14.30-16.30 

Interview m. 

leder (privat) 

15.00-17.00 

Workshop m. 

2 SSA (privat) 

12.30-15.00 

Interview m. 

hjemmepleje-

leder 

08.00-09.30 

Workshop m.  

1 SSA, 1 SSH, 

og 1 sygepl. 

09.30-12.30 

Interview m. 

plejecenter-

leder 

08.00-09.30 

Workshop m. 

2 SSH og 1 

sygepl. 

09.30-12.30 

Interview m. Planlægger i 

hjemmeplejen 

10.00-10.30 

Interview m. Planlægger i 

hjemmeplejen 

10.30-11.00 

Dag 1 Dag 2 Dag 4 Dag 3 
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Besøget i Kommune 7 involverer både ældre- og dagtilbudsområdet og 

inddrager 35 personer fordelt på 15 interviews og 7 workshops 

Dagtilbud Ældre 

Dag 1 Dag 2 Dag 4 Dag 3 

For- 

middag 

Efter- 

middag

/Aften 

Interview m. tilbudsleder i 

børnehave 

9.00-12.00 

Interview m. AC medarbejder 

og pædagogisk konsulent 

10.00-11.30 

Interview m. hjemme-

/sygeplejeleder 

10.00-11.45 

Forvaltning Tilbud 

For- 

middag 

Efter- 

middag

/Aften 

Interview m. Skole- & 

Dagtilbudschef  

11.30-12.30 

Interview m. 2 dagpleje-

pædagoger  

13.00-15.00 

Interview m. dagplejeleder  

15.00-17.00 

Workshop i børnehave m. 2 

pædagoger & 1 medhjælper 

12.00-14.00 

Interview m. tilbudsleder i 

integreret inst. (privat) 

9.00-11.00 

Workshop i integreret inst. 

(privat) m. 1 pædagog 

11.00-13.00 

Interview m. tilbudsleder i 

integreret inst. 

12.00-14.00 

Workshop i integreret inst. m. 

3 pædagoger 

14.00-17.00 

Interview m. medarbejder i 

pladshenvisning 

08.30-10.30 

KOMMUNEBESØG 

Workshop m. 3 hjemme-

/sygeplejere 

12.15-15.15 

Interview m. hjemme-

/sygeplejeleder 

08.15-10.00 

Workshop m. 3 hjemme-

/sygeplejere 

10.00-13.00 

Interview m. 

Sundhedsudvalgsformand 

14.00-15.30 

Interview m. plejecenterleder 

08.15-10.00 

Workshop m. 3 medarbejdere 

fra plejecenter 

10.00-13.00 

Interview m. 

forvaltnings-

chef 

14.00-15.30 

Interview m. plejecenterleder 

08.30-10.00 

Workshop m. 2 medarbejdere 

fra plejecenter 

10.15-13.15 

Interview m. 

Myndigheds-

chef 

14.00-15.30 
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Besøget i Kommune 8 involverer både ældre- og dagtilbudsområdet og 

inddrager 46 personer fordelt på 15 interviews og 8 workshops 

Dagtilbud Ældre 

For- 

middag 

Efter- 

middag

/Aften 

Interview m. 

dagplejepædagog 

09.00-10.30 

Interview m. områdeleder 

10.00-11.00 

Forvaltning Tilbud 

For- 

middag 

Efter- 

middag

/Aften 

Interview m. 2 ledere af 

Dagtilbud & Fritid 

11.30-12.30 

Workshop m. 5 dagplejere 

12.00-15.00 

Interview m. områdechef 

16.00-17.30 

Interview m. pædagogisk 

leder i integreret inst. 

12.00-13.30 

Interview m. pædagogisk 

leder i integreret inst. 

13.00-14.30 

Interview m. klyngeleder 

(selvejende) 

09.00-10.30 

KOMMUNEBESØG 

Workshop m. 1 terapeut, 1 

sgpl., 1 SSH, 1 SSA 

13.00-16.00 

Interview m. Centerchef 

08.00-09.30 

Interview m. 

hjemmeplejeleder 

10.00-11.30 

Workshop m. 2 Sgpl, 2 

SSH, 1 SSA (hjemmepleje) 

11.30-14.30 

Interview m. myndigheds-

chef & 1 visitator 

13.30-15.00 

Interview m. 

plejecenterleder 

11.30-13.00 

Workshop m. 2 SSH, 1 

SSA (plejecenter) 

10.00-12.30 

Interview m. hjemme-

plejeleder samt 

gruppeleder for 

sygeplejen 

10.00-11.30 

Workshop m. 2 SSH, 1 

SSA, 1 sgpl. 

12.00-15.00 

Interview m. plejecenter 

(selvejende plejehjem) 

15.30-17.00 

Interview m. myndigheds-

chef & 1 visitator/ 

koordinator 

09.00-10.30 

Workshop m. 2 

pædagoger 

13.30-15.30 

Interview m. tilbudsleder  

integreret (selvejende) 

13.00-14.30 

Workshop m. 1 

pædagoger/medhjælp. 

12.00-13.00 

Workshop i integreret inst. 

m. 3 pædagoger 

09.00-12.00 

Dag 1 Dag 2 Dag 5 Dag 3 Dag 4 
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Besøget i Kommune 9 involverer dagtilbudsområdet og inddrager 24 

personer fordelt på 7 interviews og 6 workshops 

Dagtilbud Ældre 

For- 

middag 

Workshop m. 2 

vuggestuepædagoger 

12.00-14.00 

Forvaltning Tilbud 

KOMMUNEBESØG 

Efter- 

middag

/Aften 

Workshop m. 1 

pædagog og 1 

medhjælper fra  

børnehave 

09.30-11.30 

Interview  

afdelings-

leder 

09.00-10.30 

Interview  

daglig 

leder 

09.00-11.00 

Interview m. daglig 

leder 

14.00-15.30 

Interview m. fagchef, 

AC medarbejder og 

pædagogisk 

konsulent 

09.30-12.00 

Interview m. 

dagplejeleder 

12.00-13.00 

Workshop  

2 pædagoger 

11.00-13.30 

Workshop 

4 medarb. 

12.00-14.00 

Interview m. daglig 

leder (privat)  

11.00-12.30 

Workshop m. 2 

medarbejdere (privat) 

12.30-15.00 

Interview m. daglig 

leder og afdelings-

leder 

09.30-11.00 

Workshop m. 2 

medarbejdere 

11.00-14.00 

Dag 1 Dag 2 Dag 5 Dag 3 Dag 4 
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Besøget i Kommune 10 involverer dagtilbudsområdet og inddrager 40 

personer fordelt på 14 interviews og 7 workshops 

Dagtilbud Ældre 

For- 

middag 

Forvaltning Tilbud 

KOMMUNEBESØG 

Efter- 

middag

/Aften 

Interview 

pædagogisk 

leder 

13.00-14.30 

Interview  

områdeleder 

08.00-09.30 

Interview  

daglig leder 

14.00-16.00 

Workshop 

2 pædagoger 

& 1 assist. 

10.00-12.00 

Interview 

områdeleder 

12.30-14.00 

Interview 

daglig leder 

14.30-16.00 

Workshop 

2 pædagoger 

& 1 medhj. 

08.30-11.00 

Workshop 

2 pædagoger 

& 1 assist. 

11.30-14.00 

Interview  

daglig leder 

11.00-12.30 

Interview 

dagpleje- 

leder 

15.00-17.00 

Workshop 3 

dagplejere 

17.30-20.00 

Workshop 

1 pædagog, 1 

medhj. & 1 

assistent 

08.30-10.30 

Interview  

2 daglige 

ledere 

10.45-12.00 

Interview  

område- 

leder 

12.15-13.30 

Workshop 

2 pædagoger 

& 1 medhj. 

14.00-16.00 

Interview m. 

chefkonsulent og 2 

pædagogiske konsulenter 

15.00-16.30 

Interview m. daglig leder 

09.00-10.30 

Interview m. Børn & 

Ungechef 

09.30-10.30 

Interview m. Leder af PPR 

og visitator 

14.30-15.30 

Workshop m. 2 

pædagoger, 1 medhjælper 

& 1 assistent 

11.30-14.00 

Interview m. 

økonomimedarbejder 

14.30-15.30 

Onsdag 

15.11 

Dag 1 Dag 2 Dag 5 Dag 3 Dag 4 
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Besøget i Kommune 11 involverer dagtilbudsområdet og inddrager 34 

personer fordelt på 10 interviews og 8 workshops 

Dagtilbud Ældre 

Dag 1 Dag 2 Dag 5 Dag 3 

For- 

middag 
Interview m. daglig leder 

og souschef 

11.00-13.00 

Forvaltning Tilbud 

KOMMUNEBESØG 

Interview 

dagpleje-

leder 

10.00-12.00 

Workshop  

3 dagplejere 

12.15-14.00 

Interview m. 

Områdedirektør for Børn, 

Sundhed og Velfærd 

15.00-16.00 

Dag 4 

Efter- 

middag

/Aften 

Interview m. daglig leder 

14.00-16.00 

Workshop m. 3 

medarbejdere 

09.00-11.00 

Workshop m. 3 

medarbejdere 

18.00-20.30 

Interview  

2 økonomi-

medarb. 

09.30-10.30 

Workshop  

2 medarb. 

12.00-13.30 

Interview m. 

daglig leder 

14.00-16.00 

Interview  

daglig leder 

09.30-11.00 

Workshop 

2 medarb. 

12.00-13.30 

Interview  

daglig leder 

15.00-17.00 

Workshop 

3 medarb. 

17.15-19.30 

Workshop 

2 medarb. 

(privat) 

09.00-11.15 

Interview  

daglig leder 

(privat) 

11.30-13.30 

Workshop m. 4 

medarbejdere 

16.00-18.00 

Interview m. 

Dagtilbudschef og 

pædagogisk konsulent 

13.00-15.00 
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Besøget i Kommune 12 involverer dagtilbudsområdet og inddrager 14 

personer fordelt på 5 interviews og 2 workshops 

Dagtilbud Ældre 

Onsdag 

08.11 

Torsdag 

09.11 

Fredag 

10.11 

Forvaltning Tilbud 

KOMMUNEBESØG 

Workshop m. 3 pædagoger 

(selvejende) 

10.00-12.00 

Interview m. leder og daglig leder 

08.30-10.30 

Interview m. fagchef og pædagogisk 

konsulent 

14.00-16.00 

For- 

middag 

Efter- 

middag

/Aften 

Interview m. afdelingsleder PPR 

10.00-12.00 

Interview m. kommunalpolitisk 

repræsentant 

13.30-14.30 

Interview m. 2 ledere 

(selvejende) 

13.00-15.00 

Workshop m. 2 pædagoger 

og 1 medhjælper 

11.00-14.00 
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APPENDIKS 5.6 

Beskrivelse af beregningsforudsætninger 

for tidstrapper og potentialer 
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Indhold 

5.6.1 Metodeovervejelser for arbejdstidsopgørelse 

5.6.2 Metodebeskrivelse for årsværksbase anvendt i 

potentialeberegninger  

1 
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APPENDIKS 5.6.1 

Registreret tidsdata er standardiseret til 37 timer for at gøre data sammen-

ligneligt og enkelte observationer er udeladt pga. særlige ansvarsområder 

Standardisering til 37 

timer 

1 

Eksklusion af særlige 

stillinger 

2 

Justering af 

medarbejdergruppe 

3 • Enkelte interviewpersoner er blevet flyttet fra deres oprindelige medarbejdergruppe til daglige ledere 

pga. stillingens natur. 

• Dagtilbud: Én observation er ændret fra pædagogisk leder til dagtilbudsleder pga. manglende 

datapunkter for pædagogiske ledere og lignende arbejdstidsanvendelse.  

• Ældre: Tre observationer for en teamleder, gruppeleder og gruppekoordinator med meget 

administrativt arbejde og lignende tidsanvendelse som ledere er flyttet til medarbejdergruppen ledere. 

• Områdeledere er udeladt fra tidsanalysen, da de som oftest ingen ATA-tid har og derfor ikke er 

relevante for analysens omfang. Dette er gældende for både dagtilbud og ældre. 

• Interviewpersoner med særlige ansvarsområder, som er udslagsgivende på tidsanvendelsen, er 

ekskluderet (fx projektstilling, ansat med TR-arbejde 1-2 dage om ugen, klinisk vejleder, elevvejleder, 

pædagog i institution med særligt ressourcesvage børn og specialgrupper) 

• Dagtilbud: 4 interviewpersoner ekskluderet.  

• Ældre: 9 interviewpersoner ekskluderet. 

• Forskellige ugelængder er standardiseret ved at sætte registrerede tidsangivelser til samme niveau 

(37 timer). Som det fremgår af side 4 og 5 er den procentvise fordeling af opgavekategorierne ikke 

afhængig af om der er tale om fuldtids- eller deltidspersonale, da tidsforbruget er relativt ens på tværs 

af tidsskalaen. Derfor giver denne fremgangsmåde et retvisende billede og bevarer forholdet mellem 

opgaver. 
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APPENDIKS 5.6.1 

Den procentvise fordeling af opgaver er relativt ens på tværs af timetal og 

der ses ingen trend i tidsanvendelsens variation fra deltid til fuldtid (1/2) 

34 t/uge 36 t/uge 35 t/uge 37 t/uge 28 t/uge 31 t/uge 32 t/uge 33 t/uge 30 t/uge 

Intern mundtlig kommunikation og sparring 

Administration og ledelse 

Uddannelse og kompetenceudvikling 

Praktisk forhold, transport og personlig tid 

Kontakt og kommunikation 

Ansigt-til-ansigt 

Tilsyn og underretning 

Opgaver ifm faglige aktiviteter og mål 

31 t/uge 30 t/uge 35 t/uge 36 t/uge 37 t/uge 34 t/uge 32 t/uge 33 t/uge 28 t/uge 

Forholdet mellem opgaver på tværs af forskellige ugelængder ekskl. sygefravær  

Pædagog 

Pædagogmedhjælper, -assistent og andet pædagogisk personale 
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APPENDIKS 5.6.1 

Den procentvise fordeling af opgaver er relativt ens på tværs af timetal og 

der ses ingen trend i tidsanvendelsens variation fra deltid til fuldtid (2/2) 

28 t/uge 30 t/uge 31 t/uge 35 t/uge 36 t/uge 32 t/uge 37 t/uge 34 t/uge 33 t/uge 

Ansigt-til-ansigt 

Kontakt og kommunikation 

Administration og ledelse 

Intern mundtlig kommunikation og sparring Tilsyn og underretning 

Praktiske forhold og transport Forberedelse og opfølgning på borgeraktiviteter 

Uddannelse og kompetenceudvikling 

28 t/uge 37 t/uge 35 t/uge 33 t/uge 30 t/uge 34 t/uge 36 t/uge 32 t/uge 31 t/uge 

37 t/uge 28 t/uge 30 t/uge 31 t/uge 35 t/uge 36 t/uge 34 t/uge 33 t/uge 32 t/uge 

Forholdet mellem opgaver på tværs af forskellige ugelængder ekskl. sygefravær  

SOSU-assistent 

SOSU-hjælper 

Sygeplejerske 
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Indhold 

5.6.1 Metodeovervejelser for arbejdstidsopgørelse 

5.6.2 Metodebeskrivelse for årsværksbase anvendt i 

potentialeberegninger  

1 

2 
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APPENDIKS 5.6.2 

Antal årsværk på dagtilbudsområdet er estimeret ved at opregne KRL 

årsværk til at inkludere alle selvejende tilbud samt et estimat for private 

 * Pædagog+Pæd.stud, Pæd.medhjælper+pæd.assistent+PAU, souschef+afd.leder+pæd.leder 

 ** KRL's vurdering af dækningsgrad ift. selvejende institutioner  

 Kilde: Rambøll/QVARTZ analyse 

Pædagogisk personale i daginstitutionerne 

KRL årsværk pr. kommune 

pr. medarbejdergruppe 

(Konto 52514 & 52510) 

 

Rådata 

Selvejende institutioner ikke 

i KRL data 

 

 

Estimat 

Private institutioner      

 

 

 

Estimat 

• PAU-elever og pæd.studerende 

i praktik fra konto 52510 

inkluderes 

• Særskilt KRL data på antal 

ansatte der ikke indberettes vi 

SD og KMD inkluderes 

• Relevante medarbejdergrupper 

grupperes* 

 

0-2 årige 

1 2 3 

3-5/6 årige 

• Det antages, at KRL data 

indeholder ~75% selvejende 

institutioner** 

• De resterende 25% udledes 

pba. af DST opgørelse over 

antal selvejende institutioner 

(BOERN4) 

• Årsværk for de 25% selvejende 

institutioner ikke i KRL data 

estimeres ved at gange antal 

institutioner med gns. årsværk 

pr. institution fra step 1 data 

• Andel af private institutioner pr 

kommune udledes af DST 

opgørelse over 

ejerformsfordeling (BOERN4) 

• Data opregnes til at inkludere 

private ved at gange den private 

andel på data fra step 2 

• Fordeling på aldersgrupper 

foretages på baggrund af DST 

opgørelse over indskrevne 

børn pr. dagsinstitution for 

hhv. 0-2 år og 3-5 år.   

(BOERN2) 

Dagplejere 

KRL årsværk pr. kommune 

(Konto 52511 & 52510) 

 

 

Rådata 

1 

Ingen yderligere behandling nødvendig 

• PAU-elever i praktik fra konto 

52510 inkluderes 
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KRL årsværk pr. kommune 

pr. medarbejdergruppe 

(Konto 53232) 

 

Rådata 

KRL rådata fratrukket 

handicap 

 

 

Estimat 

APPENDIKS 5.6.2 

Antal årsværk på ældreområdet er estimeret på baggrund af KRL årsværk 

og estimater der tager højde for handicapområdet og private tilbud 

• Relevante medarbejdergrupper 

grupperes* 

Udkørende 

1 2 

Boligtilbud 

• Årsværk fordeles mellem ældre- 

og handicapområdet ved hjælp 

af fordelingsnøgle udarbejdet af 

Socialministeriet, Finans-

ministeriet og KL.  

• Kontoplanen i KRL skelner ikke 

mellem de to områder; dette 

ændres dog med ny plan i 2018. 

• Fordeling på tilbudstype 

foretages på baggrund af DST 

opgørelse af antal modtagere 

af hhv. hjemmehjælp i eget 

hjem, samt modtagere af 

hjemmehjælp på plejehjem/i 

plejebolig* 

KRL årsværk for selvejende 

plejeboliger 

(Konto 53234) 

 

Rådata 

Friplejeboliger 

 

 

 

Estimat 

Privat hjemmepleje 

 

 

 

Estimat 

• Relevante medarbejdergrupper 

grupperes* 

Udkørende 

1 2 3 

Boligtilbud 

• Andelen af ældre, der bor i 

friplejeboliger jf. DST RESI01, 

anvendes til at estimere 

privat/kommunal ratio 

• Årsværk estimeres vha. ratio 

ganget på kommunale årsværk i 

boligtilbud 

• Årsværk estimeres vha. DST 

opgørelse af leveret og visiteret 

hjemmehjælp med privat 

leverandør (AED012 og AED12) 

• Fordeling på tilbudstype 

foretages på baggrund af DST 

opgørelse af antal modtagere af 

hhv. hjemmehjælp i eget hjem, 

samt modtagere af 

hjemmehjælp på plejehjem/i 

plejebolig* 

Private / selvejende 

 * Afd.leder+mellemleder+forstander+ledende sygepl.+ledende fysio-/ergoterapeut, SSA+elev, SSH+elev+ SOSU-øvrige 

  +SOSU ikke-udd.+elever+sundhedsmedhjælpere, ergoterapeut+psykomotorisk terapeut 

 Kilde: Rambøll/QVARTZ analyse 

Kommunale 
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APPENDIKS 5.7.1 

Tidsanvendelse på ældreområdet 

December, 2017 
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APPENDIKS 5.7.1 

Indhold 

Gennemsnitlig ansættelsestid 

Tidsopgørelser på opgavekategorier 

1 

2 

Tidsopgørelser på underopgaver 3 

Sygefravær 4 
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APPENDIKS 5.7.1.A 

Den gennemsnitlige arbejdsuge for medarbejdere på ældreområdet er 33 

timer pr. uge 

Ergoterapeut 

33 

SOSU-assistent 

33 timer i gns. 

33 

35 

Sygeplejerske SOSU-hjælper Fysioterapeut 

34 

33 

Ugentlig ansættelsestid pr. medarbejdergruppe på tværs af tilbud 

Gennemsnitlig registreret ansættelsestid for interviewdeltagere 

 Kilde: Workshops, interviews, Rambøll/QVARTZ analyse 
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APPENDIKS 5.7.1 

Indhold 

Gennemsnitlig ansættelsestid 

Tidsopgørelser på opgavekategorier 

1 

2 

Tidsopgørelser på underopgaver 3 

Sygefravær 4 
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APPENDIKS 5.7.1.B 

Personalet på ældreområdet bruger 50% ansigt-til-ansigt med borgeren og 

13% på forberedelse og dokumentationsopgaver 

303

Pause 

90 (6%) 

1.621 (100%) 

Fraværende tid** 

Sygefravær 

Total timer for et årsværk 

36 (2%) 

Potentiel arbejdstid 

1.494 (92%) 

1 (~0%) 

218 (13%) 

Gennemsnitlig arbejdstid 

130 (8%) 

Praktisk forhold og transport  

Kontakt og kommunikation 

811 (50%) 

Forberedelse og opfølgning på 

borgeraktiviteter  

(dokumentation mv.) 

Intern mundtlig kommunikation  

og sparring (inkl. møder) 

Administration og ledelse 60 (4%) 

Tilsyn og underretning 

Uddannelse og kompetence- 

udvikling 

Ansigt-til-ansigt 

50 (3%) 

30 (2%) 

194 (12%) 

1.924 

2% 

Uddannelse og kompetence- 

udvikling 

Intern mundtlig kommunikation  

og sparring (inkl. møder) 

100% 

Pauser 

6% 

50% 

Forberedelse og opfølgning på 

borgeraktiviteter  

(dokumentation mv.) 

3% 

Kontakt og kommunikation 

Ansigt-til-ansigt 

4% 

12% 

2% 

Praktisk forhold og transport  

8% 

~0% Tilsyn og underretning 

Sygefravær 

Total arbejdstid 

Administration og ledelse 

13% 

 * Vægtet med den procentvise fordeling af medarbejdergrupper i besøgte kommuner 

 ** 6 ugers ferie, søgne-helligdage for 2017 (inkl. 0,5 dag for hhv. Grundlovsdag og 1. maj) og omsorgsdage (2 pr. medarbejder) 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

4,8 6,8 

0,5 5,3 

1,2 5,3 

<0,1 0,1 

7,5 15 

1,3 7,5 

5,8 11 

11 18 

1,0 3,5 

45 53 

Tidsanvendelsen for et årsværk på tværs af alle medarbejdergrupper 

Timer på årsbasis og i procent, vægtet gns.*, N = 140 

Tidsanvendelsen i en gns. uge på tværs af alle medarbejdergrupper  

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent, vægtet gns*, N = 140 

77 110 

20 86 

0,3 2,1 

122 248 

21 121 

94 175 

176 291 

16 56 

723 858 

303 

1451 1532 

8 87 

1621 

Spredning (timer) Spredning (%) 
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APPENDIKS 5.7.1.C 

En SSA'er og SSH'er bruger hhv. 46% og 57% ATA, og sygeplejersker 44%, 

mens ledere bruges mest tid på administration og sparring 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge fordelt på medarbejdergrupper i både udkørende og ikke-udkørende tilbud  

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent, (N) 

Tilbudsleder* (39) SSA'er (42) SSH'er (35) Sygeplejerske (14) Fysio/Ergoterapeut (10) 

 * Inkluderer centerledere, gruppeledere, afdelingsledere, ledere af hjemmeplejen og ledere af sygeplejen  

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

5% 

14% 

5% 

Kontakt og kommunikation 

20% 

Pauser 

5% 

Forberedelse og opfølgning på 

borgeraktiviteter  

(dokumentation mv.) 

Ansigt-til-ansigt 

3% 

1% 

Uddannelse og kompetence- 

udvikling 

Sygefravær 

35% 

Praktisk forhold og transport  

Tilsyn og underretning 1% 

11% 

Total arbejdstid 

Intern mundtlig kommunikation  

og sparring (inkl. møder) 

100% 

Administration og ledelse 

9% 

2% 

46% 

20% 

9% 

0% 

4% 

1% 

2% 

6% 

100% 

14% 

0% 

2% 

7% 

3% 

2% 

6% 

8% 

100% 

57% 

2% 

10% 

3% 

2% 

100% 

5% 

22% 

9% 

0% 

3% 

3% 

44% 

2% 

1% 

18% 

3% 

5% 

100% 

6% 

0% 

51% 

11% 

2% 
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APPENDIKS 5.7.1.D 

Tilbudsledere bruger primært tid på administration og kommunikation, 

hhv. 35% og 20%, mens SSA'eres arbejdstid er drevet af ATA på 46% 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge fordelt på medarbejdergrupper 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent, (N) 

5% 

14% 

5% 

35% 

3% 

1% 

100% 

5% 

Total arbejdstid 

20% 

11% 

1% 

Pause 

Tilsyn og underretning 

Sygefravær 

Intern mundtlig kom-    

munikation og sparring   

Kontakt og kommunikation 

Uddannelse og  

kompetenceudvikling 

Forberedelse og opfølgning   

på borgeraktiviteter 

Administration og ledelse 

Ansigt-til-ansigt 

Praktiske forhold 

og transport 

Tilbudsleder* (39) SSA'er (42) 

 * Inkluderer centerledere, gruppeledere, afdelingsledere, ledere af hjemmeplejen og ledere af sygeplejen  

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

2% 

9% 

6% 

100% 

46% 

20% 

1% 

4% 

2% 

9% 

~0% 

0,3 2,8 

3 11 

2,3 13 

Spredning (%) 

0,2 6,2 

6,7 21 

0,2 2 

3 10 

25 41 

12 36 

9,3 20 

4,8 8,4 

33 55 

0,2 3,6 

<0,1 4,4 

1,9 11 

0 0,2 

5 16 

0,3 2,5 

3,6 13 

16 35 

Spredning (%) 
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APPENDIKS 5.7.1.E 

ATA for SSH'ere og sygeplejersker ligger på hhv. 57% og 44% og udgør 

dermed størstedelen af arbejdstiden for disse 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge fordelt på medarbejdergrupper 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent, (N) 

Total arbejdstid 

Ansigt-til-ansigt 57% 

Sygefravær 6% 

Forberedelse og opfølgning     

på borgeraktiviteter 
8% 

3% 

Tilsyn og underretning 

14% 

7% 

Kontakt og kommunikation 

2% 

0% 

Intern mundtlig kom- 

munikation og sparring 

Administration og ledelse 

Praktiske forhold 

og transport 

2% 

Uddannelse og  

kompetenceudvikling  

Pause 

2% 

100% 

SSH'er (35) Sygeplejersker (14) 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

100% 

22% 

3% 

0% 

5% 

3% 

10% 

3% 

9% 

44% 

2% 

4,7 7,2 

53 61 

0 4,5 

Spredning (%) 

<0,1 6 

0 3,2 

0 0,1 

6,4 22 

0 11 

5,3 8,8 

4,4 10 

3 6,4 

30 56 

0,8 3,7 

<0,1 5 

0,2 5,1 

0 0,3 

6,2 18 

0,1 5,3 

4,5 11 

16 28 

Spredning (%) 
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APPENDIKS 5.7.1.F 

Fysio- og ergoterapeuter bruger ~50% af arbejdstiden ATA, mens 

forberedelse og opfølgning udgør 18% af arbejdstiden 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge fordelt på medarbejdergrupper 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent, (N) 

Total arbejdstid 

Ansigt-til-ansigt 51% 

Sygefravær 5% 

Forberedelse og opfølgning      

på borgeraktiviteter 
18% 

1% 

Tilsyn og underretning 

6% 

11% 

Kontakt og kommunikation 

3% 

0% 

Intern mundtlig kom- 

munikation og sparring 

Administration og ledelse 

Praktiske forhold 

og transport 

2% 

Uddannelse og  

kompetenceudvikling 

Pause 

2% 

100% 

Fysio/ergoterapeuter (10) 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

2,1 4,3 

43 58 

0,7 3,4 

Spredning (%) 

<0,1 6,8 

1,5 3,8 

0 0 

1,1 15 

0 2,3 

8,2 15 

15 26 
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APPENDIKS 5.7.1.G 

Data tyder på der er en forskel på kommunale og private/selvejende tilbud 

men antal af observationer og dermed generaliserbarhed varierer signifikant 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge fordelt på ejerskabsform for ledere, SSA'ere og SSH'ere 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent, (N) 

Kontakt og kommunikation 

51% 

Forberedelse og opfølgning 

på borgeraktiviteter 

Ansigt-til-ansigt 

2% 

8% 

Praktiske forhold og transport 

12% 

4% Administration og ledelse 

3% 
Uddannelse og  

kompetenceudvikling 

Intern mundtlig kom- 

munikation og sparring 

0% 

12%* 

Tilsyn og underretning 

Sygefravær 

Total arbejdstid 

6% 

2% 

100% 

Pause 

Kommunal (105) 

  

 * Forskel ligger i tid brugt på transport hvor gennemsnittet for private/selvejende ligger på 10% og kommunale på 4%  

 Note:  Opgørelse lavet udelukkende for SOSU'ere og ledere for at have ens sammenligningsgrundlag på tværs af ejerform 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

Privat/Selvejende (11) 

100% 

7% 

2% 

7% 

16%* 

2% 

1% 

4% 

0% 

46% 

15% 

4,8 6,8 

45 55 

0,8 3,5 

0 5,4 

1,2 6,3 

0 0,2 

6,8 16 

1,3 8,2 

5,6 11 

9,8 18 

5,2 8,4 

2,8 48 

0 5,1 

0 3,3 

0,8 18 

0 0,1 

7,3 27 

0 47 

3,4 12 

6 22 

Spredning (%) Spredning (%) 
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APPENDIKS 5.7.1.H 

Den største forskel mellem udkørende og ikke-udkørende tilbud ligger i 

tiden brugt på forberedelse og dokumentation på hhv. 11% og 16% 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for alle medarbejdergrupper  

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent, vægtet gns*, (N) 

Udkørende (61) Ikke-udkørende (79) 

 * Vægtet med den procentvise fordeling af medarbejdergrupper i besøgte kommuner 

 Note: Udkørende tilbud består af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Ikke-udkørende består af plejecentre, boliger og rehabiliteringscentre  

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

5% 

3% 

3% 

Sygefravær 6% 

Uddannelse og kompetence- 

udvikling 

0% 

Praktisk forhold og transport  12% 

Tilsyn og underretning 

8% 

Administration og ledelse 

3% 

Ansigt-til-ansigt 

11% 

Kontakt og kommunikation 

49% 

Forberedelse og opfølgning på 

borgeraktiviteter (dokumentation mv.) 

Intern mundtlig kommunikation  

og sparring 

Pauser 

Total arbejdstid 100% 100% 

6% 

1% 

8% 

11% 

3% 

2% 

3% 

0% 

50% 

16% 

Indeholder primært 

klargøring af mad og 

praktiske opgaver i 

ikke-udkørende tilbud 

og derimod transport i 

udkørende. 
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APPENDIKS 5.7.1 

Indhold 

Gennemsnitlig ansættelsestid 

Tidsopgørelser på opgavekategorier 

1 

2 

Tidsopgørelser på underopgaver 3 

Sygefravær 4 

• Tilbudstype 

• Tilbudsleder 

• SSA'er 

• SSH'er 

• Sygeplejersker 

• Fysio-/Ergoterapeuter 
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0,3% (0,6%) 

Socialpædagogiske aktiviteter 

og samtale med borgeren 

(inkl. øvrige samtale)    

Undersøgelse, vejledning 

og behandling 

Praktisk hjælp 

Total ATA-tid 

1,5% (3%) 

25,0%(51%) 

0,6% (1,2%) 

10,4%(21%) 

Afklaring og gennemførsel 

af rehabiliteringsforløb 
2,7% (5,4%) 

Træning af basale 

færdigheder ved hjælper i 

hjemmet el. på træningscenter 

Personlig pleje 

8,3% (17%) 

Aflastning af ægte- 

fælle eller pårørende 
0,5% (1,0%) 

Genoptræning ved hjælper 

i hjemmet el. på træningscenter 

49,2%(100%) 

APPENDIKS 5.7.1.I 

De store forskelle mellem udkørende og ikke-udkørende tilbud inden for 

ATA-tiden ligger inden for praktisk hjælp samt undersøgelse og vejledning 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for alle medarbejdergrupper  

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent, vægtet gns*, (N) 

Udkørende (61) Ikke-udkørende (79) 

 * Vægtet med den procentvise fordeling af medarbejdergrupper i besøgte kommuner 

 Note: Udkørende tilbud består af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Ikke-udkørende består af plejecentre, boliger og rehabiliteringscentre  

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

0,2% (0,5%) 

0,6% (1,3%) 

0,4% (0,8%) 

1,8% (3,6%) 

5,0% 10%) 

49,6%(100%) 

3,8%(7,6%) 

14,6%(30%) 

23,1%(47%) 3,1 32 

6,2 44 

0 11 

0 1,3 

0 0,7 

0 1,6 

0,4 4,5 

45 58 

1 7,3 

0 33 

0 17 

0 4 

0 1,9 

0 0,4 

0 33 

0 2 

33 57 

0 15 

Spredning (%) Spredning (%) 
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APPENDIKS 5.7.1.J 

Den største forskel mellem udkørende og ikke-udkørende tilbud inden for 

forberedelse og opfølgning ligger i tiden brugt på håndtering af medicin 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for alle medarbejdergrupper  

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent, vægtet gns*, (N) 

Udkørende (61) Ikke-udkørende (79) 

 * Vægtet med den procentvise fordeling af medarbejdergrupper i besøgte kommuner 

 Note: Udkørende tilbud består af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Ikke-udkørende består af plejecentre, boliger og rehabiliteringscentre  

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

4,2 13 

0,4 2 

0 0,6 

0 2,5 

0 1,1 

0 1,4 

9,1 17 

0,5 5 

6,4 9,9 

0,4 3,7 

0,1 2,6 

0 1,7 

0,1 4,6 

0,5 3,8 

11 22 

0,4 4,8 

Spredning (%) Spredning (%) 

1,6% (15%) 

Kontakt til praktiserende læge, 

sygehus, andre sundhedsfaglige 

samarbejdspartnere 

0,7% (6%) 

0,4% (4%) 
Udfyldelse af lovpligtige skemaer 

og ansøgninger om hjælpemidler 

Håndtering af medicin uden 

borgeren 

0,1% (1%) 

Koordinering af kommunalt priori- 

terede indsatser og projekter 

Kontakt vedr. sygepleje, 

træning fysio-, ergo- 

terapeuter og visitation 

1,1% (10%) 

Løbende dokumentation 

og orientering i journalen 
6,7% (61%) 

0,4% (4%) 

Forberedelse og opfølgning  

på borgeraktiviteter 

Kontakt til andre vedr. borgerens 

personlige forhold 

11,1% (100%) 

8,7% (55%) 

0,9% (5%) 

15,9%(100%) 

0,6% (4%) 

2,1% (13%) 

0,6% (4%) 

1,6% (10%) 

1,4% (9%) 
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APPENDIKS 5.7.1.K 

Inden for praktiske forhold varierer tidsanvendelse for udkørende og ikke-

udkørende tilbud væsentligt på opgaver ifm. mad og drikke samt transport 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for alle medarbejdergrupper  

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent, vægtet gns*, (N) 

Udkørende (61) Ikke-udkørende (79) 

 * Vægtet med den procentvise fordeling af medarbejdergrupper i besøgte kommuner 

 Note: Udkørende tilbud består af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Ikke-udkørende består af plejecentre, boliger og rehabiliteringscentre  

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

6,8 17 

0 1 

0,1 1 

0 0,8 

0 1 

0 1,9 

7,4 19 

0 0,4 

0 0,9 

1 11 

0,1 1,9 

0 1,3 

0 3,9 

0 3,5 

7,7 16 

0 4,9 

Spredning (%) Spredning (%) 

Transport i forbindelse med 

besøgs- og mødeaktiviteter 

0,4% (3,9%) 

Tidsregistrering 

Praktiske opgaver væk fra 

borgeren (fx rengøring af 

fælles areal, opvaskemaskine) 

0,1% (0,5%) 

0,1% (1,3%) 

Praktiske forhold og transport 

Øvrig tidsanvendelse på 

opgaver, der ikke kan  

placeres ovenfor 

Håndhygiejne, tøjskifte  

Bestilling af varer og kontakt 

med leverandører 

9,8% (85%) 

0,2% (2,1%) 

Opgaver i forbindelse med 

tilberedning og klargøring af 

mad og drikke 

0,6% (5,4%) 

11,5%(100%) 

0,2% (2,1%) 

10,9% (100%) 

0,6% (5,2%) 

1,6% (14,2%) 

0,3% (2,8%) 

1,7% (15%) 

6,0% (55%) 

0,2% (1,9%) 

0,6% (5,7%) 
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APPENDIKS 5.7.1.L 

Udkørende tilbud bruger langt mere tid på vagtplanlægning en ikke-

udkørende grundet transporten 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for alle medarbejdergrupper  

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent, vægtet gns*, (N) 

Udkørende (61) Ikke-udkørende (79) 

 * Vægtet med den procentvise fordeling af medarbejdergrupper i besøgte kommuner 

 Note: Udkørende tilbud består af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Ikke-udkørende består af plejecentre, boliger og rehabiliteringscentre  

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

Spredning (%) Spredning (%) 

~0% (4,8%) 

Virksomhedsplaner, resultat- 

kontrakter, strategiarbejde 
~0%(1,2%) 

Klagesager 

Budget og økonomiske/ 

adm. opgaver (internt 

og/eller ifm forvaltningen) 

Vagtplanlægning og 

koordination (kørelister) 

Administration og ledelse          5,0%(100%) 

0,2% (3,1%) 

3,1% (61%) 

Håndtering af overgreb på 

personalet og arbejdsskader 

Afregning med leverandører 

og myndigheder 

Instrukser og beskrivelser 

ifm diverse tilsyn og 

arbejdsgangsbeskrivelser 

Udarbejdelse og opfølgning 

af APV 

~ 0%(0,8%) 

0,4% (8,1%) 
Samarbejde om sikkerhed 

og sundhed på arbejdspladsen 

0,2% (4,9%) 

~ 0% (0,6%) 

~ 0%(0,3%) 

0,8% (15%) 

Rekruttering og opstart,  

Fastholdelse og afskedigelse 

0,6% (16,5%) 

0,8% (23%) 

~0% (6,4%) 

~ 0%(0,2%) 

~ 0%(0,3%) 

0,2% (6,6%) 

~ 0%(5,7%) 

3,3%(100%) 

0,6% (17%) 

0,8% (23%) 

~ 0% (0,8%) 

0,1 1,3 

0 2,9 

0 0,1 

0 0 

0 0 

0 0,8 

0,1 1,4 

1 8 

0 4 

0 1,4 

0 0,4  

0 17 

0 1 

0 0,1 

0 0 

0 0,1 

0 0,2 

0 1,4 

0,2 17 

0 0,6 

0 0,8 

01 0,5 



17 

APPENDIKS 5.7.1 

Indhold 

Gennemsnitlig ansættelsestid 

Tidsopgørelser på opgavekategorier 

1 

2 

Tidsopgørelser på underopgaver 3 

Sygefravær 4 

• Tilbudstype 

• Tilbudsleder 

• SSA'er 

• SSH'er 

• Sygeplejersker 

• Fysio-/Ergoterapeuter 
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Forberedelse og opfølgning    

på borgeraktiviteter 

1% 

1% 

Administration og ledelse 

14% 

20% 

5% 

Sygefravær 

11% 

Ansigt-til-ansigt 5% 

Tilsyn og underretning 

Uddannelse og  

kompetenceudvikling 

3% 

Praktiske forhold 

og transport 

Kontakt og kommunikation 

Total arbejdstid 100% 

Intern mundtlig kom- 

munikation og sparring 

5% 

35% 

Pause 

APPENDIKS 5.7.1.M 

ATA-tiden for en tilbudsleder er primært drevet af socialpædagogiske 

aktiviteter og samtaler med borgeren, som udgør 67% af kategorien 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en tilbudsleder 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 39 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

0%(0%) 
Aflastning af ægte- 

fælle eller pårørende 

0,6% (12%) 

0,8% (14%) 

Socialpædagogiske aktiviteter 

og samtale med borgeren 

(inkl. øvrige samtale)    

Personlig pleje 

Total ATA-tid 

Undersøgelse, vejledning 

og behandling 

Afklaring og gennemførsel 

af rehabiliteringsforløb 

3,6% (67%) 

0% (0%) 

0,4% (7%) 

Genoptræning ved hjælper 

i hjemmet el. på træningscenter 

0% (0%) 

Træning af basale 

færdigheder ved hjælper i 

hjemmet el. på træningscenter 

0% (0%) 

Praktisk hjælp 

5,3% (100%) 

Spredning 

% af tid i gns. uge 

0 1,6 

0 4,5 

0 2,4 

0 0 

0 0 

0 0 

0 9,1 

2 11 
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APPENDIKS 5.7.1.N 

Kommunalt prioriterede projekter fylder mest for en tilbudsleder i 

kategorien forberedelse og borgeropfølgning 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en tilbudsleder 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 39 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

Kontakt vedr. sygepleje, 

træning fysio-, ergo- 

terapeuter og visitation 

2,5% (18%) 

Udfyldelse af lovpligtige skemaer 

og ansøgninger om hjælpemidler 

Koordinering af kommunalt priori- 

terede indsatser og projekter 

0,5% (4%) 

Håndtering af medicin uden 

borgeren 

6,1% (44%) 

0,1% (1%) 

Kontakt til andre vedr. borgerens 

personlige forhold 
0,1% (1%) 

Kontakt til praktiserende læge, 

sygehus, andre sundhedsfaglige 

samarbejdspartnere 

0,7% (5%) 

3,8% (28%) 
Løbende dokumentation 

og orientering i journalen 

Forberedelse og opfølgning  

på borgeraktiviteter 
13,9% (100%) 

Spredning 

% af tid i gns. uge 

0 11 

0,8 4,7 

0,1 2,3 

0,6 15 

0 1,4 

0 0,4 

9 20 

0 0,3 

100% 

1% 

Total arbejdstid 

Sygefravær 

5% 

5% 

11% 

Kontakt og kommunikation 

Administration og ledelse 

Pause 3% 

Forberedelse og opfølgning    

på borgeraktiviteter 

Uddannelse og  

kompetenceudvikling 

Tilsyn og underretning 

Praktiske forhold 

og transport 
5% 

35% 

1% 

20% 
Intern mundtlig kom- 

munikation og sparring 

14% 

Ansigt-til-ansigt 
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APPENDIKS 5.7.1.O 

De administrative opgaver der fylder mest for en tilbudsleder er 

budgetopfølgning og økonomiske opgaver samt vagtplanlægning 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en tilbudsleder 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 39 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

5,6% (16%) 

0,7% (2%) 

3,2% (9%) 

Afregning med leverandører 

og myndigheder 

Virksomhedsplaner, resultat- 

kontrakter, strategiarbejde 

Rekruttering og opstart,  

Fastholdelse og afskedigelse 

1,8% (5%) 

Budget og økonomiske/ 

adm. opgaver (internt 

og/eller ifm forvaltningen) 

Udarbejdelse og opfølgning 

af APV 

35,0% (100%) 

0,3% (1%) 

Instrukser og beskrivelser 

ifm diverse tilsyn og 

arbejdsgangsbeskrivelser 

0,5% (1%) 

Administration og ledelse          

Vagtplanlægning og 

koordination (kørelister) 

15,9% (45%) 

0,6% (2%) 

Samarbejde om sikkerhed 

og sundhed på arbejdspladsen 

1,3% (4%) 

Klagesager 

5,0% (14%) 

Håndtering af overgreb på 

personalet og arbejdsskader 

Spredning 

% af tid i gns. uge 

1,7 15 

<1 1,2 

0,3 4,4 

0 0,9 

0 3,3 

7,5 24 

0,1 1,0 

25 41 

0,2 4,3 

1,7 11 

0,3 11 

100% Total arbejdstid 

1% Sygefravær 

11% 

Tilsyn og underretning 

3% 

1% 

Uddannelse og  

kompetenceudvikling 

Pause 

20% 

Administration og ledelse 

Ansigt-til-ansigt 5% 

Kontakt og kommunikation 5% 

Forberedelse og opfølgning    

på borgeraktiviteter 
14% 

Intern mundtlig kom- 

munikation og sparring 

Praktiske forhold 

og transport 
5% 

35% 
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APPENDIKS 5.7.1 

Indhold 

Gennemsnitlig ansættelsestid 
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2 
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• Fysio-/Ergoterapeuter 
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APPENDIKS 5.7.1.P 

ATA-tiden for en SSA'er er primært drevet af personlig pleje, som udgør 

20% af arbejdstiden i en uge  

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en SSA'er 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 42 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

Praktiske forhold 

og transport 

Kontakt og kommunikation 

Forberedelse og opfølgning    

på borgeraktiviteter 

Tilsyn og underretning 

Sygefravær 6% 

Pause 

2% 

Intern mundtlig kommunikation 

 og sparring (inkl. møder) 

100% 

9% 

Uddannelse og  

kompetenceudvikling 

2% 

Ansigt-til-ansigt 46% 

20% 

9% 

4% 

1% 

0% 

Administration og ledelse 

Total arbejdstid 

Aflastning af ægte- 

fælle eller pårørende 
0,2% (0,4%) 

Afklaring og gennemførsel 

af rehabiliteringsforløb 
2,1% (4,6%) 

Genoptræning ved hjælper 

i hjemmet el. på træningscenter 

2,2% (4,7%) 

Socialpædagogiske aktiviteter 

og samtale med borgeren 

(inkl. øvrige samtale)    

4,2% (9,1%) 

8,7% (19%) 

0,2% (0,4%) 

Praktisk hjælp 8,3% (18%) 

Personlig pleje 

Undersøgelse, vejledning 

og behandling 

20% (44%) 

Total ATA-tid 46% (100%) 

Træning af basale 

færdigheder ved hjælper i 

hjemmet el. på træningscenter 

Spredning 

% af tid i gns. uge 

10 31 

4,7 13 

0 11 

0 0,8 

0 1,4 

0 9 

0,3 6,5 

33 55 

1,8 17 
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APPENDIKS 5.7.1.Q 

For en SSA'er udgør faste interne møder 5% af arbejdstiden, mens 

kommunikation med borgere og pårørende tilsammen udgør 1,8% 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en SSA'er 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 42 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

Personlig kontakt med 

pårørende (også 

telefonisk/elektronisk) 

Personlig kontakt med 

borgere - ikke ATA 

(telefonisk/elektronisk)  

0,8% (42%) 

Kontakt og Kommunikation            

1,0% (58%) 

1,8% (100%) 

Spredning 

% af tid i gns. uge 

2,3 5,2 

0,5 8,8 

0,1 1,7 

0,1 2 

0,2 3,6 

3,6 13 

Møder inden for tilbud 

(fast koordinering, morgenmøder,      

triage) 

5,0% (58%) 

Sparring mellem medarbejdere  

inden for tilbud 
3,6% (42%) 

Intern mundtlig  

kommunikation og sparring 
8,5% (100%) 

Forberedelse og opfølgning    

på borgeraktiviteter 

Administration og ledelse 

9% 

9% 

Kontakt og kommunikation 

Ansigt-til-ansigt 46% 

2% 

20% 

Intern mundtlig kommunikation 

 og sparring (inkl. møder) 

1% 

Praktiske forhold 

og transport 

Tilsyn og underretning 0% 

Uddannelse og  

kompetenceudvikling 
4% 

Pause 2% 

Sygefravær 6% 

Total arbejdstid 100% 
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APPENDIKS 5.7.1.R 

En SSA'er bruger primært tid på løbende dokumentation og orientering i 

journal samt kontakt til praktiserende læge og sygehus 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en SSA'er 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 42 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

0,7% (3,3%) 

10,7% (53%) 

Koordinering af kommunalt priori- 

terede indsatser og projekter 

Udfyldelse af lovpligtige skemaer 

og ansøgninger om hjælpemidler 

3,2% (16%) 

Kontakt vedr. sygepleje, 

træning fysio-, ergo- 

terapeuter og visitation 

1,3% (7%) 

Løbende dokumentation 

og orientering i journalen 

Forberedelse og opfølgning  

på borgeraktiviteter 
20,3% (100%) 

Håndtering af medicin uden 

borgeren 

0,4% (2,2%) 

Kontakt til andre vedr. borgerens 

personlige forhold 
1,1% (5%) 

Kontakt til praktiserende læge, 

sygehus, andre sundhedsfaglige 

samarbejdspartnere 

2,9% (14%) 

Spredning 

% af tid i gns. uge 

6,9 14 

0 3,6 

1,1 9 

0 1,8 

0 2 

1,4 7,5 

16 35 

0 5 

2% 

Sygefravær 

2% 

Forberedelse og opfølgning    

på borgeraktiviteter 
20% 

6% 

100% Total arbejdstid 

46% 

Kontakt og kommunikation 

Ansigt-til-ansigt 

4% 

Pause 

Tilsyn og underretning 0% 

9% 

Intern mundtlig kommunikation 

 og sparring (inkl. møder) 

Administration og ledelse 

9% 

1% 

Praktiske forhold 

og transport 

Uddannelse og  

kompetenceudvikling 



25 

APPENDIKS 5.7.1.S 

Af administrative opgaver bruger en SSA'er primært tid på 

vagtplanlægning og koordination 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en SSA'er 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 42 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

Praktiske forhold 

og transport 

Ansigt-til-ansigt 46% 

Kontakt og kommunikation 2% 

Forberedelse og opfølgning    

på borgeraktiviteter 
20% 

Intern mundtlig kommunikation 

 og sparring (inkl. møder) 
9% 

Administration og ledelse 1% 

9% 

Total arbejdstid 

Tilsyn og underretning 

6% 

Pause 

100% 

4% 

Sygefravær 

Uddannelse og  

kompetenceudvikling 

2% 

0% 

Håndtering af overgreb på 

personalet og arbejdsskader 

Rekruttering og opstart,  

Fastholdelse og afskedigelse 

0%(0%) 

Udarbejdelse og opfølgning 

af APV 

Vagtplanlægning og 

koordination (kørelister) 

0,1% (7%) 

Afregning med leverandører 

og myndigheder 

0%(0%) 

0%(0%) 

Budget og økonomiske/ 

adm. opgaver (internt 

og/eller ifm forvaltningen) 

0,1% (8%) 

Virksomhedsplaner, resultat- 

kontrakter, strategiarbejde 

Klagesager 

0% (0%) 

~0% (1%) 

Instrukser og beskrivelser 

ifm diverse tilsyn og 

arbejdsgangsbeskrivelser 

Samarbejde om sikkerhed 

og sundhed på arbejdspladsen 
0,2% (20%) 

0,1% (9%) 

0,7% (54%) 

Administration og ledelse          1,3% (100%) 

Spredning 

% af tid i gns. uge 

0 1,7 

0 0,3 

0 0,3 

0 0 

0 0 

0 0,8 

0 0 

0,3 2,5 

0 1 

0 0,2 

0 0 
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APPENDIKS 5.7.1.T 

Transport og klargøring af mad og drikke er de praktiske opgaver der 

fylder mest for en SSA'er 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en SSA'er 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 42 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

1,1% (12%) 

0,3% (2,8%) 

0,4% (4,7%) 

Tidsregistrering 

Øvrig tidsanvendelse på 

opgaver, der ikke kan  

placeres ovenfor 

0,2% (1,9%) 

Håndhygiejne, tøjskifte  

Bestilling af varer og kontakt 

med leverandører 
0,7% (7,4%) 

Praktiske opgaver væk fra 

borgeren (fx rengøring af 

fælles areal, opvaskemaskine) 

3,1% (33%) 

Transport i forbindelse med 

besøgs- og mødeaktiviteter 
3,5% (38%) 

Praktiske forhold og transport 9,3% (100%) 

Opgaver i forbindelse med 

tilberedning og klargøring af 

mad og drikke 

Spredning 

% af tid i gns. uge 

0 5,4 

0 7,5 

0,3 1,5 

0 1,2 

0 1,7 

0 2,7 

5 16 

0 1,2 
Tilsyn og underretning 

Kontakt og kommunikation 

Uddannelse og  

kompetenceudvikling 

9% 

Pause 

Administration og ledelse 1% 

Praktiske forhold 

og transport 

0% 

Intern mundtlig kommunikation 

 og sparring (inkl. møder) 

6% 

Total arbejdstid 

Sygefravær 

Ansigt-til-ansigt 46% 

100% 

2% 

4% 

20% 

2% 

Forberedelse og opfølgning    

på borgeraktiviteter 

9% 
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APPENDIKS 5.7.1.U 

En SSA'er bruger 2,6% af sin arbejdstid på efteruddannelse og kurser, 

mens tilsyn og underretning fylder under 1% 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en SSA'er 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 42 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

Vejledning af elever og 

praktikanter 

~0% (1,1%) 

2,6% (61%) 

4,3% (100%) 

Efteruddannelse og kurser 

1,0% (23%) 

MUS-samtaler, lønsamtaler mm.        

0,7% (15%) 

Vejledning (superbruger) 

til IT system mm. 

Uddannelse og 

kompetenceudvikling            

Spredning 

% af tid i gns. uge 

0 0,2 

0,1 2,5 

0 0,2 

0 0,1 

0 0,2 

1,9 11 

Generelt kommunalt tilsyn af 

ældreområdet (kerneopgaven) 

Kommunalt og statsligt tilsyn, 

samt planlagt og ikke- 

planlagt beredskab 

0,02% (32%) 

0,04% (68%) 

0,06% (100%) Tilsyn og underretning                     

2% 

Total arbejdstid 100% 

6% Sygefravær 

Administration og ledelse 

Pause 

Kontakt og kommunikation 

46% 

Forberedelse og opfølgning    

på borgeraktiviteter 
20% 

Ansigt-til-ansigt 

2% 

Intern mundtlig kommunikation 

 og sparring (inkl. møder) 

1% 

Praktiske forhold 

og transport 
9% 

9% 

Tilsyn og underretning 0% 

4% 
Uddannelse og  

kompetenceudvikling 0 1,9 

0 8 
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APPENDIKS 5.7.1 

Indhold 

Gennemsnitlig ansættelsestid 

Tidsopgørelser på opgavekategorier 

1 

2 

Tidsopgørelser på underopgaver 3 

Sygefravær 4 

• Tilbudstype 

• Tilbudsleder 

• SSA'er 

• SSH'er 

• Sygeplejersker 

• Fysio-/Ergoterapeuter 
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Intern mundtlig kommunikation 

og sparring (inkl. møder) 

2% 

Kontakt og kommunikation 

8% 

Uddannelse og  

kompetenceudvikling 

Sygefravær 

57% 

Tilsyn og underretning 0% 

3% 

Ansigt-til-ansigt 

Forberedelse og opfølgning    

på borgeraktiviteter 

7% 

14% 

2% 

2% 

Administration og ledelse 

Pause 

6% 

Total arbejdstid 100% 

Praktiske forhold 

og transport 

APPENDIKS 5.7.1.V 

ATA-tiden for en SSH'er er primært drevet af personlig pleje og praktisk 

hjælp, som udgør hhv. 33% og 17% 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en SSH'er 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 35 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

Afklaring og gennemførsel 

af rehabiliteringsforløb 

Aflastning af ægte- 

fælle eller pårørende 

Træning af basale 

færdigheder ved hjælper i 

hjemmet el. på træningscenter 

0,4%(0,7) 

Genoptræning ved hjælper 

i hjemmet el. på træningscenter 

0,7% (1,3%) 

Undersøgelse, vejledning 

og behandling 

Total ATA-tid 

Praktisk hjælp 

33% (59%) Personlig pleje 

57% (100%) 

0,1% (0,1%) 

1,6% (2,7%) 

3,3% (5,7%) 

0,4% (0,6%) 

17% (30%) 

Socialpædagogiske aktiviteter 

og samtale med borgeren 

(inkl. øvrige samtale)    

Spredning 

% af tid i gns. uge 

22 44 

11 32 

0 5,8 

0 1,7 

0 0,4 

0 1,9 

0 3,2 

53 61 

0 5,1 
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APPENDIKS 5.7.1.X 

For en SSH'er udgør faste interne møder 4,3% af arbejdstiden, mens 

kommunikation med borgere og pårørende tilsammen udgør 1,5% 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en SSH'er 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 35 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

Kontakt og Kommunikation            1,5% (100%) 

Personlig kontakt med 

pårørende (også 

telefonisk/elektronisk) 

Personlig kontakt med 

borgere - ikke ATA 

(telefonisk/elektronisk)  

0,7% (49%) 

0,8% (51%) 

0 4,1 

1,4 8,8 

0 1,7 

0 2,9 

0 4,5 

5,3 8,8 

Møder inden for tilbud 

(fast koordinering, morgenmøder,      

triage) 

4,3% (64%) 

Sparring mellem medarbejdere  

inden for tilbud 
2,4% (36%) 

Intern mundtlig kommunikation 

og sparring 
6,7% (100%) 

Spredning 

% af tid i gns. uge 

Tilsyn og underretning 

Pause 2% 

Total arbejdstid 

Sygefravær 

100% 

Uddannelse og  

kompetenceudvikling 

6% 

2% 

14% 

0% 

3% 

Praktiske forhold 

og transport 

7% 

Administration og ledelse 

Ansigt-til-ansigt 

2% 

Forberedelse og opfølgning    

på borgeraktiviteter 
8% 

57% 

Intern mundtlig kommunikation 

og sparring (inkl. møder) 

Kontakt og kommunikation 
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APPENDIKS 5.7.1.Y 

Den primære dokumentations- og opfølgningsopgave for n SSH'er er 

løbende dokumentation og orientering i journal 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en SSH'er 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 35 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

Forberedelse og opfølgning  

på borgeraktiviteter 

5,4% (68%) 

7,9% (100%) 

Kontakt vedr. sygepleje, 

træning fysio-, ergo- 

terapeuter og visitation 

Løbende dokumentation 

og orientering i journalen 

0,2% (2,2%) 

0,7% (9,4%) 

0,1% (1,4%) 

Udfyldelse af lovpligtige skemaer 

og ansøgninger om hjælpemidler 

Kontakt til andre vedr. borgerens 

personlige forhold 

Kontakt til praktiserende læge, 

sygehus, andre sundhedsfaglige 

samarbejdspartnere 

Koordinering af kommunalt priori- 

terede indsatser og projekter 

0,6% (7,9%) 

0,3% (3,6%) 

0,6% (7,2%) 

Håndtering af medicin uden 

borgeren 

Spredning 

% af tid i gns. uge 

2,5 8,3 

0 1,9 

0 4,3 

0 1,1 

0 3,8 

0 1,3 

4,4 10 

0 0,4 

Administration og ledelse 

Kontakt og kommunikation 

57% Ansigt-til-ansigt 

Forberedelse og opfølgning    

på borgeraktiviteter 
8% 

Tilsyn og underretning 0% 

Praktiske forhold 

og transport 

3% 

2% 

7% 

2% 

2% 

Intern mundtlig kommunikation 

og sparring (inkl. møder) 

14% 

Sygefravær 

Total arbejdstid 

6% 

Pause 

Uddannelse og  

kompetenceudvikling 

100% 
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0% 

2% 

8% 

7% 

Tilsyn og underretning 

57% 

Uddannelse og  

kompetenceudvikling 

Pause 

Administration og ledelse 

Forberedelse og opfølgning    

på borgeraktiviteter 

Sygefravær 6% 

Intern mundtlig kommunikation 

og sparring (inkl. møder) 

Total arbejdstid 100% 

Kontakt og kommunikation 2% 

3% 

Praktiske forhold 

og transport 
14% 

2% 

Ansigt-til-ansigt 

APPENDIKS 5.7.1.Z 

En SSH'er bruger 1,6%  af sin arbejdstid på vagtplanlægning og 

koordination 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en SSH'er 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 35 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

Spredning 

% af tid i gns. uge 

Håndtering af overgreb på 

personalet og arbejdsskader 

Virksomhedsplaner, resultat- 

kontrakter, strategiarbejde 

Administration og ledelse       

0,5% (16%) 

0,1% (4%) 

0% (0%) 

1,6% (55%) 

0,3% (11%) 

Budget og økonomiske/ 

adm. opgaver (internt 

og/eller ifm forvaltningen) 

Afregning med leverandører 

og myndigheder 
0% (0%) 

Klagesager 

~0% (~0%) 

Rekruttering og opstart,  

Fastholdelse og afskedigelse 
~0% (1%) 

Instrukser og beskrivelser 

ifm diverse tilsyn og 

arbejdsgangsbeskrivelser 

Samarbejde om sikkerhed 

og sundhed på arbejdspladsen 

3,0% (100%) 

Udarbejdelse og opfølgning 

af APV 

Vagtplanlægning og 

koordination (kørelister) 

0,4% (14%) 

0% (0%) 

0 1,7 

0 0,3 

0 0,3 

0 0 

0 0 

0 0,8 

0 0 

0,3 2,5 

0 1 

0 0,2 

0 0 
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APPENDIKS 5.7.1.AA 

Transport og klargøring af mad og drikke er de praktiske opgaver der 

fylder mest for en SSH'er 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en SSH'er 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 35 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

0,4% (2,9%) 

1,5% (11%) 

Øvrig tidsanvendelse på 

opgaver, der ikke kan  

placeres ovenfor 

0,4% (2,5%) 

1,0% (7,2%) 

Opgaver i forbindelse med 

tilberedning og klargøring af 

mad og drikke 

Håndhygiejne, tøjskifte  

6,2% (43%) 

Tidsregistrering 0,7% (4,7%) 

4,3% (30%) 

Praktiske forhold og transport 

Praktiske opgaver væk fra 

borgeren (fx rengøring af 

fælles areal, opvaskemaskine) 

14,5% (100%) 

Bestilling af varer og kontakt 

med leverandører 

Transport i forbindelse med 

besøgs- og mødeaktiviteter 

Spredning 

% af tid i gns. uge 

0 13 

1 19 

0 1,3 

0 1,7 

0 5 

0 2,9 

6,4 22 

0 5 

100% 

0% 

2% 

Tilsyn og underretning 

14% 

Uddannelse og  

kompetenceudvikling 

7% 

Pause 

3% 

Sygefravær 6% 

Administration og ledelse 

Praktiske forhold 

og transport 

8% 

Intern mundtlig kommunikation 

og sparring (inkl. møder) 

Total arbejdstid 

2% 

Forberedelse og opfølgning    

på borgeraktiviteter 

Ansigt-til-ansigt 57% 

Kontakt og kommunikation 

2% 
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Intern mundtlig kommunikation 

og sparring (inkl. møder) 

2% 

Kontakt og kommunikation 

8% 

Uddannelse og  

kompetenceudvikling 

Sygefravær 

57% 

Tilsyn og underretning 0% 

3% 

Ansigt-til-ansigt 

Forberedelse og opfølgning    

på borgeraktiviteter 

7% 

14% 

2% 

2% 

Administration og ledelse 

Pause 

6% 

Total arbejdstid 100% 

Praktiske forhold 

og transport 

APPENDIKS 5.7.1.AB 

En SSH'er bruger 1% af sin arbejdstid på efteruddannelse og kurser, mens 

tilsyn og underretning udgør langt under 1% 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en SSH'er 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 35 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

Spredning 

% af tid i gns. uge 

0,1% (3%) 

0,8% (41%) 

Uddannelse og 

kompetenceudvikling            

Efteruddannelse og kurser 1,0% (53%) 

1,8% (100%) 

Vejledning af elever og 

praktikanter 

Vejledning (superbruger) 

til IT system mm. 

MUS-samtaler, lønsamtaler mm.      0,0% (3%) 0 0,2 

0 0,4 

0 0 

0 0,1 

0 0,1 

0 3,2 

Kommunalt og statsligt tilsyn, 

samt planlagt og ikke- 

planlagt beredskab 

0,02% (83%) 

0,00% (17%) 

0,02% (100%) 

Generelt kommunalt tilsyn af 

ældreområdet (kerneopgaven) 

Tilsyn og underretning           

0 2,2 

0 2,2 
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APPENDIKS 5.7.1 

Indhold 

Gennemsnitlig ansættelsestid 

Tidsopgørelser på opgavekategorier 

1 

2 

Tidsopgørelser på underopgaver 3 

Sygefravær 4 

• Tilbudstype 

• Tilbudsleder 

• SSA'er 

• SSH'er 

• Sygeplejersker 

• Fysio-/Ergoterapeuter 
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APPENDIKS 5.7.1.AC 

ATA-tiden for en sygeplejerske er primært drevet af undersøgelse, 

vejledning og behandling som udgør 33% af den samlede ATA-tid 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en sygeplejerske 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 14 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

3% 
Uddannelse og  

kompetenceudvikling 

Tilsyn og underretning 

3% 

Administration og ledelse 

5% 

Forberedelse og opfølgning    

på borgeraktiviteter 

3% 

Ansigt-til-ansigt 44% 

Kontakt og kommunikation 

Intern mundtlig kommunikation 

og sparring (inkl. møder) 
9% 

2% 

10% 

Pause 

100% 

Praktiske forhold 

og transport 

Sygefravær 

22% 

0% 

Total arbejdstid 

2,8% (6,4%) Personlig pleje 

44% (100%) 

Undersøgelse, vejledning 

og behandling 
33% (75%) 

Praktisk hjælp 

0,9% (2,1%) 

2% (4,5%) 

Socialpædagogiske aktiviteter 

og samtale med borgeren 

(inkl. øvrige samtale)    

0% (0%) 

Aflastning af ægte- 

fælle eller pårørende 

Genoptræning ved hjælper 

i hjemmet el. på træningscenter 

Afklaring og gennemførsel 

af rehabiliteringsforløb 

Træning af basale 

færdigheder ved hjælper i 

hjemmet el. på træningscenter 

1,2%(2,8%) 

0,1% (0,3%) 

3,9% (9%) 

Total ATA-tid 

Spredning 

% af tid i gns. uge 

0 12 

0 8 

0 4 

0 4,7 

0 0 

0 22 

0 0,5 

30 56 

25 45 
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APPENDIKS 5.7.1.AD 

For en sygeplejerske udgør faste interne møder 4,4% af arbejdstiden, mens 

kommunikation med borgere og pårørende tilsammen udgør 2,6% 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en sygeplejerske 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 14 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

2,6% (100%) 

Personlig kontakt med 

borgere - ikke ATA 

(telefonisk/elektronisk)  

1,6% (60%) 

1,0% (40%) 

Kontakt og Kommunikation            

Personlig kontakt med 

pårørende (også 

telefonisk/elektronisk) 

1 11 

0 7,3 

0,2 2,6 

0,6 1,6 

0,8 3,7 

4,5 11 

Sparring mellem medarbejdere 

inden for tilbud 
4,1% (48%) 

8,6% (100%) 

Møder inden for tilbud 

(fast koordinering, morgenmøder,      

triage) 

4,4% (52%) 

Intern mundtlig kommunikation 

og sparring 

Spredning 

% af tid i gns. uge 

Uddannelse og  

kompetenceudvikling 

Forberedelse og opfølgning    

på borgeraktiviteter 

10% 

100% 

9% 

3% 

Intern mundtlig kommunikation 

og sparring (inkl. møder) 

Kontakt og kommunikation 

Administration og ledelse 

Praktiske forhold 

og transport 

Ansigt-til-ansigt 

5% 

22% 

2% 

44% 

Tilsyn og underretning 0% 

Pause 

Sygefravær 

Total arbejdstid 

3% 

3% 
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APPENDIKS 5.7.1.AE 

En sygeplejerske bruger ~14 % af arbejdstiden på løbende dokumentation 

og orientering i journal 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en sygeplejerske 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 14 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

Udfyldelse af lovpligtige skemaer 

og ansøgninger om hjælpemidler 

Kontakt til andre vedr. borgerens 

personlige forhold 

Håndtering af medicin uden 

borgeren 

0,7% (3,1%) 

13,7% (61%) 

Kontakt til praktiserende læge, 

sygehus, andre sundhedsfaglige 

samarbejdspartnere 

4,0% (18%) 

Kontakt vedr. sygepleje, 

træning fysio-, ergo- 

terapeuter og visitation 

0,2% (0,9%) 

Løbende dokumentation 

og orientering i journalen 

1,8% (8,1%) 

0,2% (1,1%) 
Koordinering af kommunalt priori- 

terede indsatser og projekter 

1,7% (7,6%) 

Forberedelse og opfølgning  

på borgeraktiviteter 
22,4% (100%) 

Spredning 

% af tid i gns. uge 

9,4 20 

0,1 3,4 

0,9 6,3 

0 0,6 

0 2 

0 4,7 

16 28 

0 0,7 

3% 

100% 

Pause 

Uddannelse og  

kompetenceudvikling 
3% 

3% 

Intern mundtlig kommunikation 

og sparring (inkl. møder) 

22% 

9% 

44% 

Forberedelse og opfølgning    

på borgeraktiviteter 

Administration og ledelse 

Ansigt-til-ansigt 

Kontakt og kommunikation 

Sygefravær 5% 

Total arbejdstid 

Tilsyn og underretning 0% 

2% 

10% 
Praktiske forhold 

og transport 
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APPENDIKS 5.7.1.AF 

Af administrative opgaver bruger en sygeplejerske primært tid på 

vagtplanlægning 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en sygeplejerske 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 14 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

2% 

9% 

Administration og ledelse 

Forberedelse og opfølgning    

på borgeraktiviteter 

Intern mundtlig kommunikation 

og sparring (inkl. møder) 

Ansigt-til-ansigt 44% 

Kontakt og kommunikation 3% 

22% 

Praktiske forhold 

og transport 

5% 

Tilsyn og underretning 

10% 

3% 

Sygefravær 

Uddannelse og  

kompetenceudvikling 

Total arbejdstid 

Pause 

0% 

100% 

3% 

Spredning 

% af tid i gns. uge 

Afregning med leverandører 

og myndigheder 

0% (0%) 

0,1% (3,3%) 

Vagtplanlægning og 

koordination (kørelister) 

0% (0%) 

Rekruttering og opstart,  

Fastholdelse og afskedigelse 

Klagesager 

0% (0%) 

Håndtering af overgreb på 

personalet og arbejdsskader 

0% (0%) 

~0%  (0,1%) 

1,6% (83%) 

0% (0%) 

Virksomhedsplaner, resultat- 

kontrakter, strategiarbejde 

0,3% (14%) 

0% (0%) 

Budget og økonomiske/ 

adm. opgaver (internt 

og/eller ifm forvaltningen) 

Instrukser og beskrivelser 

ifm diverse tilsyn og 

arbejdsgangsbeskrivelser 

Samarbejde om sikkerhed 

og sundhed på arbejdspladsen 

Udarbejdelse og opfølgning 

af APV 

Administration og ledelse       1,9% (100%) 

0 3,4 

0 0 

0 0,3 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0,1 5,3 

0 1,6 

0 0 

0 0 
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APPENDIKS 5.7.1.AG 

En sygeplejerske bruger 8,4% af sin arbejdstid på transport ifm. besøgs- 

og mødeaktiviteter  

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en sygeplejerske 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 14 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

Håndhygiejne, tøjskifte  

Øvrig tidsanvendelse på 

opgaver, der ikke kan  

placeres ovenfor 

0% (0%) 

Tidsregistrering ~0% (0,2%) 

1,0% (10%) 

0,2% (2%) 

Praktiske opgaver væk fra 

borgeren (fx rengøring af 

fælles areal, opvaskemaskine) 

Bestilling af varer og kontakt 

med leverandører 

~0% (0,3%) 

Opgaver i forbindelse med 

tilberedning og klargøring af 

mad og drikke 

Transport i forbindelse med 

besøgs- og mødeaktiviteter 
8,4% (88%) 

Praktiske forhold og transport 

0% (0%) 

9,6% (100%) 

Spredning 

% af tid i gns. uge 

2,9 18 

0 0 

0 0,4 

0 0 

0 0,1 

0 2,8 

6,2 18 

0 0,2 

44% 

Forberedelse og opfølgning    

på borgeraktiviteter 

Administration og ledelse 

Kontakt og kommunikation 

Ansigt-til-ansigt 

3% 

Intern mundtlig kommunikation 

og sparring (inkl. møder) 
9% 

Praktiske forhold 

og transport 
10% 

Tilsyn og underretning 0% 

Uddannelse og  

kompetenceudvikling 
3% 

3% 

2% 

Sygefravær 5% 

Pause 

Total arbejdstid 100% 

22% 
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APPENDIKS 5.7.1.AH 

En sygeplejerske bruger ~3% af arbejdstiden på uddannelse og 

kompetenceudvikling og under 1% på tilsyn 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en sygeplejerske 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 14 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

3% 

0% 

Sygefravær 

Ansigt-til-ansigt 

Forberedelse og opfølgning    

på borgeraktiviteter 

Administration og ledelse 2% 

100% 

22% 

44% 

Praktiske forhold 

og transport 

9% 

10% 

Tilsyn og underretning 

Uddannelse og  

kompetenceudvikling 

Pause 

3% 

Intern mundtlig kommunikation 

og sparring (inkl. møder) 

3% 

5% 

Total arbejdstid 

Kontakt og kommunikation 

Spredning 

% af tid i gns. uge 

0,6% (23%) 

Uddannelse og 

kompetenceudvikling            

1,0% (38%) 

Efteruddannelse og kurser 

MUS-samtaler, lønsamtaler mm.      ~0% (1%) 

2,7% (100%) 

1,0% (38%) 

Vejledning (superbruger) 

til IT system mm. 

Vejledning af elever og 

praktikanter 

0 0,1 

0 2,9 

0 0,1 

0 0,3 

0 0,3 

0,2 5,1 

0,07% (100%) 

Kommunalt og statsligt tilsyn, 

samt planlagt og ikke- 

planlagt beredskab 

Generelt kommunalt tilsyn af 

ældreområdet (kerneopgaven) 
0,05% (71%) 

0,02% (29%) 

Tilsyn og underretning           

0 3 

0 2,8 
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APPENDIKS 5.7.1 

Indhold 

Gennemsnitlig ansættelsestid 

Tidsopgørelser på opgavekategorier 

1 

2 

Tidsopgørelser på underopgaver 3 

Sygefravær 4 

• Tilbudstype 

• Tilbudsleder 

• SSA'er 

• SSH'er 

• Sygeplejersker 

• Fysio-/Ergoterapeuter 
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APPENDIKS 5.7.1.AI 

ATA-tiden for en fysio/ergoterapeut er primært drevet af træning af basale 

færdigheder og genoptræning som udgør hhv. 23% og 20% 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en fysio/ergoterapeut 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 10 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

Pause 

2% 

1% 

Tilsyn og underretning 

Intern mundtlig kommunikation 

og sparring (inkl. møder) 

Ansigt-til-ansigt 51% 

3% 

Total arbejdstid 100% 

2% 

5% 

Kontakt og kommunikation 

0% 

18% 
Forberedelse og opfølgning    

på borgeraktiviteter 

Sygefravær 

Uddannelse og  

kompetenceudvikling 

Administration og ledelse 

11% 

6% 
Praktiske forhold 

og transport 

0,1% (0,3%) 

23,3% (46%) 

52% (100%) 

Aflastning af ægte- 

fælle eller pårørende 

Undersøgelse, vejledning 

og behandling 

2,2% (4,3%) 

Træning af basale 

færdigheder ved hjælper i 

hjemmet el. på træningscenter 

4,8% (9,3%) 

Praktisk hjælp 

0% (0%) 

0,9% (1,7%) 

Socialpædagogiske aktiviteter 

og samtale med borgeren 

(inkl. øvrige samtale)    

Genoptræning ved hjælper 

i hjemmet el. på træningscenter 
19,6% (38%) 

0,4% (0,8%) 

Personlig pleje 

Afklaring og gennemførsel 

af rehabiliteringsforløb 

Total ATA-tid 

Spredning 

% af tid i gns. uge 

0 0,6 

0 3,2 

0 19 

0 0 

2,6 38 

0 8,9 

5,6 45 

43 58 

0 1,3 
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APPENDIKS 5.7.1.AJ 

For en fysio/ergoterapeut udgør faste interne møder 5,3% af arbejdstiden, 

mens kommunikation med borgere og pårørende tilsammen udgør ~2% 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en fysio/ergoterapeut 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 10 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

Personlig kontakt med 

pårørende (også 

telefonisk/elektronisk) 

0,7% (39%) 

Personlig kontakt med 

borgere - ikke ATA 

(telefonisk/elektronisk)  

Kontakt og Kommunikation            

1,1% (61%) 

1,8% (100%) 

2,5 8,2 

0 8,3 

0 1,6 

0 2,0 

0,7 3,4 

8,2 15 11,3% (100%) 

5,3% (47%) 

Sparring mellem medarbejdere 

inden for tilbud 
6,0% (53%) 

Møder inden for tilbud 

(fast koordinering, morgenmøder,      

triage) 

Intern mundtlig kommunikation 

og sparring 

Spredning 

% af tid i gns. uge 

51% 

Kontakt og kommunikation 2% 

Forberedelse og opfølgning    

på borgeraktiviteter 

Ansigt-til-ansigt 

18% 

Intern mundtlig kommunikation 

og sparring (inkl. møder) 
11% 

Administration og ledelse 1% 

Praktiske forhold 

og transport 

Total arbejdstid 100% 

Tilsyn og underretning 

6% 

0% 

2% 

Pause 3% 

Sygefravær 

Uddannelse og  

kompetenceudvikling 

5% 
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APPENDIKS 5.7.1 

Indhold 

Gennemsnitlig ansættelsestid 

Tidsopgørelser på opgavekategorier 

1 

2 

Tidsopgørelser på underopgaver 3 

Sygefravær 4 
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APPENDIKS 5.7.1.AK 

Sygefraværet for en tilbudsleder er i gens. 2,5% og varierer mellem 0,3% 

og 12,5% i landets 98 kommuner 

7 

5 

4 

Sygefravær for tilbudsledere 

Gennemsnitlig sygefravær i procent, 2016 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12,5% 

K1 . 5 . 4 . . 2 3 . . . . . 92 . . . . . . . . . . 

-12 pp. 

. . 

Ø
v
ri

g
e
 

. . . . . . . . . . . . 

0,3% 

. . . . . . . . . . . . . . . 

 KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

2,5% 
i gennemsnit på 

landsplan 
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APPENDIKS 5.7.1.AL 

Sygefraværet for en SSA'er er i gens. 7,5% og varierer mellem 4,5% og 14% 

i landets 98 kommuner 

4 

7 

5 

Sygefravær for SOSU-assistenter (SSA'er) 

Gennemsnitlig sygefravær i procent, 2016 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4,5% 

. 98 

-9 pp. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14,0% 

. . . . . . . 5 . . 2 3 . K1 . . . . . . . . . 4 

 KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

7,5% 
i gennemsnit på 

landsplan 
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APPENDIKS 5.7.1.AM 

Sygefraværet for en SSH'er er i gens. 6,3% og varierer mellem 4,1% og 

9,0% i landets 98 kommuner 

7 

5 

4 

Sygefravær for SOSU-hjælpere (SSH'er) 

Gennemsnitlig sygefravær i procent, 2016 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . K1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 3 . . . 98 . . . . . 

4,1% 

-5 pp. 

9,0% 

 KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

6,3% 
i gennemsnit på 

landsplan 
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APPENDIKS 5.7.1.AN 

Sygefraværet for en sygeplejerske er i gens. 5,6% og varierer mellem 2,4% 

og 11,8% i landets 98 kommuner 

4 

7 

5 

Sygefravær for sygeplejersker 

Gennemsnitlig sygefravær i procent, 2016 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,4% 

. 98 

-9 pp. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11,8% 

. . . . . . . 5 . . 2 3 . K1 . . . . . . . . . 4 

 KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

5,6% 
i gennemsnit på 

landsplan 
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APPENDIKS 5.7.1.AO 

Sygefraværet for en fysio- eller ergoterapeut er i gens. 5,4% og varierer 

mellem 1,4% og 16,4% i landets 98 kommuner 

5 

4 

7 

Sygefravær for fysio- og ergoterapeuter 

Gennemsnitlig sygefravær i procent, 2016 

-15 pp. 

. . . . . . . 

1,4% 

. . . . . . 64 . 

Ø
v
ri

g
e
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 2 . . . . K1 

16,4% 

. . . 3 . . . . 

 KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

5,4% 
i gennemsnit på 

landsplan 
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APPENDIKS 5.7.2 

Indhold 

Gennemsnitlig ansættelsestid 

Tidsopgørelser på opgavekategorier 

1 

2 

Tidsopgørelser på underopgaver 3 

Sygefravær 4 
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APPENDIKS 5.7.2.A 

Den gennemsnitlige arbejdsuge for medarbejdere på dagtilbudsområdet er 

35 timer pr. uge 

35 

Pædagogmedhjælper og 

pædagogisk assistent 

Pædagog (inkl. under uddannelse) Dagplejer 

35 

Dagtilbudsleder* 

48 

35 

Ugentlig ansættelsestid pr. medarbejdergruppe på tværs af tilbud 

Gennemsnitlig registreret ansættelsestid for interviewdeltagere 

  

 * Enkelte interviewede ledere arbejdede på nedsat tid i den pågældende periode, normalen ligger på 37 timer/uge  

 Kilde: Workshops, interviews, Rambøll/QVARTZ analyse 
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APPENDIKS 5.7.2 

Indhold 

Gennemsnitlig ansættelsestid 

Tidsopgørelser på opgavekategorier 

1 

2 

Tidsopgørelser på underopgaver 3 

Sygefravær 4 
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APPENDIKS 5.7.2.B 

Pædagogisk personale bruger 65% af tiden direkte sammen med børnene 

og 4% på skriftlig forberedelse og dokumentationsopgaver 

303

Pause 

87 (5%) 

1.621 (100%) 

Fraværende tid** 

Sygefravær 

Total timer for et årsværk 

75 (5%) 

Potentiel arbejdstid 

1.458 (90%) 

3 (~0%) 

67 (4%) 

Gennemsnitlig arbejdstid 

85 (5%) 

Praktiske opgaver og transport 

Forældrekontakt og  

-kommunikation 

1.049 (65%) 

Forberedelse og opfølgning på  

faglige mål og aktiviteter 

Intern mundtlig kommunikation  

og sparring (inkl. møder) 

Administration og ledelse 27 (2%) 

Tilsyn og underretning 

Uddannelse og kompetence- 

udvikling 

Ansigt-til-ansigt 

43 (3%) 

121 (7%) 

62 (4%) 

1.924 

5% 

Uddannelse og kompetence- 

udvikling 

Intern mundtlig kommunikation  

og sparring (inkl. møder) 

100% 

Pauser 

5% 

65% 

Forberedelse og opfølgning på  

faglige mål og aktiviteter  

(dokumentation mv.) 

3% 

Forældrekontakt og  

-kommunikation 

Ansigt-til-ansigt 

2% 

4% 

7% 

Praktiske opgaver og transport 

5% 

~0% Tilsyn og underretning 

Sygefravær 

Total arbejdstid 

Administration og ledelse 

4% 

 * Vægtet med den procentvise fordeling af medarbejdergrupper i besøgte kommuner 

 ** 6 ugers ferie, søgne-helligdage for 2017 (inkl. 0,5 dag for hhv. Grundlovsdag og 1. maj) og omsorgsdage (2 pr. medarbejder) 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

Tidsanvendelsen for et årsværk på tværs af alle medarbejdergrupper 

Timer på årsbasis og i procent, vægtet gns.*, N = 114 

Tidsanvendelsen i en gns. uge på tværs af alle medarbejdergrupper  

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent, vægtet gns*, N = 114 

4,1 7,3 

2,8 5,8 

1,1 7,8 

<0,1 0,6 

0,6 6,2 

1,2 4,5 

2,4 8,6 

3,0 6,6 

5,8 13 

54 69 

66 118 

17 126 

0,4 10 

10 100 

19 73 

39 139 

48 107 

94 204 

874 1125 

303 

1431 1510 

45 94 

1621 

Spredning (timer) Spredning (%) 
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APPENDIKS 5.7.2.C 

Pædagoger bruger 64% af arbejdstiden ATA mens dagtilbudsledere bruger 

25% og blot 5% af pædagogers tid bruges på dokumentationsopgaver 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge fordelt på medarbejdergrupper 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent, (N) 

Ansigt-til-ansigt 25% 

1% 

Total arbejdstid 

2% 

Forældrekontakt og  

-kommunikation 

Praktiske opgaver og transport 4% 

Pauser 

Intern mundtlig kommunikation  

og sparring (inkl. møder) 

13% 

20% 

Administration og ledelse 

6% 

Sygefravær 3% 

Uddannelse og kompetence- 

udvikling 

16% 

Forberedelse og opfølgning på  

faglige mål og aktiviteter  

(dokumentation mv.) 

10% 

Tilsyn og underretning 

100% 

Dagtilbudsleder* (28) Pædagog (57) 

 * Inkluderer daglige ledere, souschefer og pædagogiske ledere  

 Note: Spredning i pct. angiver variationen mellem kommuner fra minimums- til maksimumobservation 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

1% 

5% 

3% 

~0% 

2% 

5% 

6% 

100% 

4% 

64% 

9% 

1,6 5,7 

9,1 49 

5,5 15 

Spredning (%) 

<0,1 5,0 

3,0 8,8 

0,3 2,4 

0,5 6,7 

11 22 

10 31 

1,1 28 

3,8 6,9 

57 68 

6,9 13 

3,5 6,2 

1,2 5,6 

<0,1 0,5 

0,5 5,7 

0,1 3,7 

1,3 7,3 

3,6 7,4 

Spredning (%) 
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APPENDIKS 5.7.2.D 

Medhjælpere/assistenter bruger 71% af tiden ATA mens dagplejere bruger 

66% og har et højere tidsforbrug på praktiske opgaver 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge fordelt på medarbejdergrupper 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent, (N) 

Total arbejdstid 

Ansigt-til-ansigt 71% 

Sygefravær 5% 

Forberedelse og opfølgning på  

faglige mål og aktiviteter  

(dokumentation mv.) 

2% 

~0% 

Tilsyn og underretning 

3% 

5%* 

Forældrekontakt og  

-kommunikation 

5% 

~0% 

Intern mundtlig kommunikation  

og sparring (inkl. møder) 

Administration og ledelse 

Praktiske opgaver og transport 

5% 

Uddannelse og kompetence- 

udvikling 

Pauser 

3% 

100% 

Medhjælper/assistent (19) Dagplejer (10) 

 * Tidsanvendelsen på koordinerende og planlæggende møder ligger en anelse højere end gennemsnittet for pædagoger, da de 

  interviewede medhjælpere og assistenter tilhører tilbud, der generelt ligger højere på mødetid end gennemsnittet. Konklusionen fra 

  kommunebesøgene er at medhjælpere/assistenter og pædagoger deltager i samme mængde møder.  

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

100% 

4% 

~0% 

~0% 

6% 

3% 

11% 

6% 

2% 

66% 

~0% 

1,6 8,0 

64 82 

1,8 8,1 

Spredning (%) 

3,0 6,4 

0,3 10 

0 0,2 

0,3 6,8 

0 1,3 

3,1 7,3 

0,7 3,0 

4,4 9,1 

51 75 

1,6 10 

<0,1 10 

0 1,4 

0 1,2 

5,8 24 

0 1,0 

0 5,7 

0 10 

Spredning (%) 
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APPENDIKS 5.7.2.E 

Der ses en væsentlig forskel i ATA-tiden på tværs af ejerforhold med hhv. 

70% for private og ~60% for kommunale og selvejende institutioner  

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge fordelt på ejerskabsform for pædagoger og dagtilbudsledere 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent, (N) 

Pauser 

Praktiske opgaver og transport 

~0% 

4% 

Intern mundtlig kommunikation  

og sparring (inkl. møder) 

5% 

6% 

Uddannelse og kompetence- 

udvikling 

3% 

5% 

Total arbejdstid 100% 

Tilsyn og underretning 

Administration og ledelse 

10% 

Forberedelse og opfølgning på  

faglige mål og aktiviteter  

(dokumentation mv.) 

6% 

59% Ansigt-til-ansigt 

Forældrekontakt og  

-kommunikation 

3% 

Sygefravær 

Kommunal* (69) 

~0% 

5% 

3% 

4% 

3% 

6% 

60% 

9% 

5% 

6% 

100% 

~0% 

6% 

1% 

70% 

1% 

9% 

2% 

1% 

5% 

4% 

100% 

Selvejende (10) Privat (6) 

 * Ekskl. dagplejere 

 Note:  Opgørelse lavet udelukkende for pædagoger og dagtilbudsledere for at have ens sammenligningsgrundlag på tværs af ejerform 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

Spredning (%) 

3,3 6,8 

52 64 

6,9 13 

3,5 5,8 

1,8 8,3 

0,1 0,7 

1,1 6,9 

1,7 5,1 

2,5 9,4 

5,1 6,8 

Spredning (%) 

4,2 6,4 

54 65 

5,2 13 

4,2 5,5 

0,1 5,1 

0 0,2 

0,5 4,3 

2,1 10 

0,5 11 

5,5 6,8 

Spredning (%) 

3 6,8 

66 71 

8,7 9,8 

0 4 

1 1,2 

0,1 0,3 

1,9 3,4 

0,8 1,7 

3,9 7,2 

2,6 4,9 

Forskel drevet af tid 

brugt på kommunalt 

prioriterede projekter 

og dok. for det 

enkelte barn. 

Væsentligt lav-ere for 

private, der 

dokumenterer på 

børnegruppen. 
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APPENDIKS 5.7.2.F 

Der er ikke væsentlig forskel i tidsanvendelsen for personale som har hhv. 

vuggestue- eller børnehavebørn 

Total arbejdstid 

Ansigt-til-ansigt 64% 

Sygefravær 6% 

Forberedelse og opfølgning på  

faglige mål og aktiviteter  

(dokumentation mv.) 

4% 

1% 

Tilsyn og underretning 

5% 

4% 

Forældrekontakt og  

-kommunikation 

5% 

0% 

Intern mundtlig kommunikation  

og sparring (inkl. møder) 

Administration og ledelse 

Praktiske opgaver og transport 

7% 

Uddannelse og kompetence- 

udvikling 

Pauser 

4% 

100% 100% 

4% 

2% 

0% 

5% 

5% 

3% 

7% 

5% 

69% 

1% 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for pædagoger og medhjælpere/assistenter i vuggestue (0-2 årige) og børnehave (3-5/6 årige) 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent, (N) 

0-2 årige (27) 3-5/6 årige (49) 

 Note: Spredning i pct. angiver variationen mellem kommuner fra minimums- til maksimumobservation 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

3,8 7,4 

57 71 

3,5 12 

Spredning (%) 

3,0 5,9 

0,9 9,4 

0 0,3 

0,8 9,2 

0,1 4,0 

0,9 7,2 

2,4 11 

2,9 7,4 

56 75 

6,0 15 

3,6 6,5 

1,1 4,9 

<0,1 0,7 

0,3 4,7 

<0,1 3,5 

1,4 7,9 

2,7 7,2 

Spredning (%) 



10 

APPENDIKS 5.7.2 

Indhold 

Gennemsnitlig ansættelsestid 

Tidsopgørelser på opgavekategorier 

1 

2 

Tidsopgørelser på underopgaver 3 

Sygefravær 4 

• Tilbudstype 

• Dagtilbudsleder 

• Pædagog 

• Medhjælper/assistent 

• Dagplejere 
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Forældrekontakt og  

-kommunikation 

64% Ansigt-til-ansigt 

Forberedelse og opfølgning på  

faglige mål og aktiviteter  

(dokumentation mv.) 

4% 

Intern mundtlig kommunikation  

og sparring 

7% 

6% 

100% Total arbejdstid 

5% 

Pauser 

4% 

5% 

Sygefravær 

Tilsyn og underretning 

1% 

0% 

Uddannelse og kompetence- 

udvikling 

Praktiske opgaver og transport 

Administration og ledelse 

4% 

APPENDIKS 5.7.2.G 

ATA-tiden for personalet for 0-2 årige består primært af spontane 

aktiviteter, personlig pleje og spisning som udgør hhv. 28%, 26% og 25% 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for pædagoger og medhjælpere/assistenter i vuggestue (0-2 årige) 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 27 

 Note: Spredning i pct. angiver variationen mellem kommuner fra minimums- til maksimumobservation 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

12% (19%) 

64% (100%) Total ATA-tid 

1% (1%) 

Dokumentationsopgaver og vurder- 

inger udført i selskab med børnene 
~0% (0,2%) 

~0% (0,1%) 
Gennemførelse af sprogvurdering  

sammen med børn 

Voksenstyrede aktiviteter for  

børn med særlige behov 

Planlagte voksenstyrede aktiviteter 

med medarbejder til stede 

Personlig pleje af børn 

16% (25%) 

Voksenunderstøttede   

og børnestyrede aktiviteter 

17% (26%) 

18% (28%) 

Spisning med børn  

(inkl. forberedelse og afrydning) 

Spredning 

% af tid i gns. uge 

6,8 16 

15 26 

11 25 

0 1,2 

0 0,1 

0 3,7 

5,3 25 

57 71 
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7% 

Praktiske opgaver og transport 

100% Total arbejdstid 

5% 

Ansigt-til-ansigt 

5% 

Uddannelse og kompetence- 

udvikling 

Sygefravær 

2% 

69% 

Forældrekontakt og  

-kommunikation 

Administration og ledelse 

4% 

5% 

1% 

Forberedelse og opfølgning på  

faglige mål og aktiviteter  

(dokumentation mv.) 

3% 

Intern mundtlig kommunikation  

og sparring 

Tilsyn og underretning 0% 

Pauser 

APPENDIKS 5.7.2.H 

ATA-tiden for personalet for 3-5/6 årige er primært drevet af spontane og 

planlagte aktiviteter og spisning som udgør hhv. 33%, 24% og 25% 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for pædagoger og medhjælpere/assistenter i børnehave (3-5/6 årige) 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 49 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

~0% (0,5%) 

10% (14%) 

2% (2%) 

Dokumentationsopgaver og vurder- 

inger udført i selskab med børnene 
~0% (0,6%) 

Personlig pleje af børn 

Gennemførelse af sprogvurdering  

sammen med børn 

Voksenstyrede aktiviteter for  

børn med særlige behov 

16% (24%) 

17% (25%) 

Total ATA-tid 69% (100%) 

Spisning med børn  

(inkl. forberedelse og afrydning) 

Voksenunderstøttede   

og børnestyrede aktiviteter 
23% (33%) 

Planlagte voksenstyrede aktiviteter 

med medarbejder til stede 
13 18 

13 27 

11 20 

0 0,6 

0 1,2 

0,6 4,4 

4,3 13 

56 75 

Spredning 

% af tid i gns. uge 
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APPENDIKS 5.7.2 

Indhold 

Gennemsnitlig ansættelsestid 

Tidsopgørelser på opgavekategorier 

1 

2 

Tidsopgørelser på underopgaver 3 

Sygefravær 4 

• Tilbudstype 

• Dagtilbudsleder 

• Pædagog 

• Medhjælper/assistent 

• Dagplejere 
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Forberedelse og opfølgning på  

faglige mål og aktiviteter  

(dokumentation mv.) 

Forældrekontakt og  

-kommunikation 

Ansigt-til-ansigt 

16% 

6% 

3% 

20% 

2% 

1% 

25% 

13% 

4% 

10% 

100% 

Sygefravær 

Administration og ledelse 

Tilsyn og underretning 

Total arbejdstid 

Pauser 

Uddannelse og kompetence- 

udvikling 

Intern mundtlig kommunikation  

og sparring 

Praktiske opgaver og transport 

APPENDIKS 5.7.2.I 

ATA-tiden for en dagtilbudsleder er primært drevet af planlagte og 

spontane aktiviteter som udgør hhv. 19% og 51% af den totale ATA-tid 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en dagtilbudsleder 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 28 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

Total ATA-tid 25% (100%) 

Planlagte voksenstyrede aktiviteter 

med medarbejder til stede 

Dokumentationsopgaver og vurder- 

inger udført i selskab med børnene 

Voksenstyrede aktiviteter for  

børn med særlige behov 

Gennemførelse af sprogvurdering  

sammen med børn 

Spisning med børn  

(inkl. forberedelse og afrydning) 

Voksenunderstøttede   

og børnestyrede aktiviteter 

Personlig pleje af børn 

1% (2%) 

4% (17%) 

3% (11%) 

13% (51%) 

5% (19%) 

0% (0%) 

~0% (~0%) 

0 15 

6,2 20 

2,3 7,0 

0 0,3 

0 0 

0 2,8 

0 6,9 

9,1 49 

Spredning 

% af tid i gns. uge 
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APPENDIKS 5.7.2.J 

Tid brugt på faglige opgaver er primært drevet af kommunalt prioriterede 

projekter 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en dagtilbudsleder 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 28 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

4% 

6% 

3% 

16% Administration og ledelse 

Uddannelse og kompetence- 

udvikling 

100% 

~1% 

2% 

20% 

Praktiske opgaver og transport 

25% Ansigt-til-ansigt 

10% 

13% 

Intern mundtlig kommunikation  

og sparring 

Forældrekontakt og  

-kommunikation 

Forberedelse og opfølgning på  

faglige mål og aktiviteter  

(dokumentation mv.) 

Tilsyn og underretning 

Sygefravær 

Total arbejdstid 

Pauser 

1,8% (14%) 

13,0% (100%) 

Planlæg. og deltag. i kommunalt 

prioriterede indsatser og projekter 

Deltagelse i tværfagligt samar- 

bejde vedr. tidlig indsatser mv. 

1,6% (12%) 

1,5% (12%) 

Forberedelse og dok. ifm 

pædagogisk arbejde 

(det enkelte barn) 

Koordinering ift. indsatser 

overfor børn med særlige behov 

Planlæg. og dok. ifm lokalt 

prioriterede indsatser og projekter 

1,3% (10%) 

0,4% (3%) 

5,1% (39%) 

Forberedelse og dok. ifm  

pædagogisk arbejde 

(børnegruppeniveau) 

1,3% (10%) 

Koordinering af overgang 

til/fra dagtilbud 

Opgaver i forbindelse 

med faglige aktiviteter og mål 

0,1 3,9 

0 1,7 

0,1 12 

0,4 2,9 

0,4 4,4 

<0,1 4,2 

0 4,6 

1,1 27 

Spredning 

% af tid i gns. uge 
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APPENDIKS 5.7.2 

Indhold 

Gennemsnitlig ansættelsestid 

Tidsopgørelser på opgavekategorier 

1 

2 

Tidsopgørelser på underopgaver 3 

Sygefravær 4 

• Tilbudstype 

• Dagtilbudsleder 

• Pædagog 

• Medhjælper/assistent 

• Dagplejere 
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Ansigt-til-ansigt 64% 

6% 

Intern mundtlig kommunikation  

og sparring 

100% 

3% 

Tilsyn og underretning 

9% 

~0% 

Uddannelse og kompetence- 

udvikling 
2% 

Praktiske opgaver og transport 

Pauser 

Forberedelse og opfølgning på  

faglige mål og aktiviteter  

(dokumentation mv.) 

5% 

1% 

Sygefravær 

Administration og ledelse 

Total arbejdstid 

4% 

Forældrekontakt og  

-kommunikation 

5% 

APPENDIKS 5.7.2.K 

ATA-tiden for en pædagog er primært drevet af spontane aktiviteter og 

spisning som udgør hhv. 30% og 27% af den totale ATA-tid 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en pædagog 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 57 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

~0% (~0%) 

~ 0% (1%) 

Personlig pleje af børn 

19% (30%) 

11% (17%) 

Dokumentationsopgaver og vurder- 

inger udført i selskab med børnene 

Gennemførelse af sprogvurdering  

sammen med børn 

Voksenstyrede aktiviteter for  

børn med særlige behov 
2% (3%) 

Spisning med børn  

(inkl. forberedelse og afrydning) 
17% (27%) 

Voksenunderstøttede   

og børnestyrede aktiviteter 

14% (22%) 

Total ATA-tid 64% (100%) 

Planlagte voksenstyrede aktiviteter 

med medarbejder til stede 
11 16 

14 22 

12 23 

0 0,6 

0 1,2 

0,7 4,2 

5,9 17 

57,7 67,9 

Spredning 

% af tid i gns. uge 



18 

Uddannelse og kompetence- 

udvikling 

6% 

5% 

Sygefravær 

Pauser 

2% 

Tilsyn og underretning 

Ansigt-til-ansigt 

Forældrekontakt og  

-kommunikation 

Forberedelse og opfølgning på  

faglige mål og aktiviteter  

(dokumentation mv.) 

5% 

Intern mundtlig kommunikation  

og sparring 
4% 

64% 

9% 

Administration og ledelse 1% 

Praktiske opgaver og transport 3% 

Total arbejdstid 100% 

~0% 

APPENDIKS 5.7.2.L 

Tiden brugt på forældre er drevet af den mundtlige kommunikation enten 

dagligt eller til samtaler mens intern sparring og møder fylder lige meget 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en pædagog 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 57 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

1% (7%) 

~ 0% (1%) 

Generel skriftlig information 

til forældre (fx på Intranet) 

Samtaler, rådgivning og  

aktiviteter med forældre  

(inkl. daglig kontakt) 

Forældrekontakt og  

-kommunikation 

1% (13%) 

Forældrebestyrelsesarbejde 

Forberedelse af forældresamtaler    

og rådgivning (inkl. opgaver)  

7% (79%) 

9% (100%) 

0 3,8 

0,7 3,4 

0 0,4 

0,1 1,8 

0,2 1,2 

4,6 11 

2% (48%) 

2% (52%) 

Koordinerende og planlæggende møder 

med kollegaer, ledere, m.fl. 

Intern kommunikation 

og sparring 

Sparring mellem/med medarbejdere 

inden for institutionen 

4% (100%) 1,3 7,3 

6,9 13,2 

Spredning 

% af tid i gns. uge 
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APPENDIKS 5.7.2.M 

Tid brugt på faglige aktiviteter og mål er primært drevet af pædagogisk 

arbejde på børnegruppeniveau og på det enkelte barn 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en pædagog 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 57 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

3% 

2% 

6% 

1% Administration og ledelse 

Uddannelse og kompetence- 

udvikling 

100% 

~0% 

5% 

4% 

Praktiske opgaver og transport 

64% Ansigt-til-ansigt 

9% 

5% 

Intern mundtlig kommunikation  

og sparring 

Forældrekontakt og  

-kommunikation 

Forberedelse og opfølgning på  

faglige mål og aktiviteter  

(dokumentation mv.) 

Tilsyn og underretning 

Sygefravær 

Total arbejdstid 

Pauser 

0,3% (6%) 

5,1% (100%) 

Planlæg. og deltag. i kommunalt 

prioriterede indsatser og projekter 

Deltagelse i tværfagligt samar- 

bejde vedr. tidlig indsatser mv. 

0,3% (6%) 

2,3% (44%) 

Forberedelse og dok. ifm 

pædagogisk arbejde 

(det enkelte barn) 

Koordinering ift. indsatser 

overfor børn med særlige behov 

Planlæg. og dok. ifm lokalt 

prioriterede indsatser og projekter 

0,2% (4%) 

1,2% (23%) 

0,7% (13%) 

Forberedelse og dok. ifm  

pædagogisk arbejde 

(børnegruppeniveau) 

0,2% (5%) 

Koordinering af overgang 

til/fra dagtilbud 

Forberedelse og opfølgning på  

faglige mål og aktiviteter 

1,2 3,7 

<0,1 3,1 

<0,1 1,8 

0,1 0,3 

0,1 0,6 

0,1 0,5 

0 0,8 

3,7 7,4 

Spredning 

% af tid i gns. uge 
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APPENDIKS 5.7.2.N 

Pædagoger bruger ikke meget tid på administrative opgaver og den tid der 

bruges er på øvrige administrative ad hoc opgaver 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en pædagog 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 57 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

~0% 

2% 

Pauser 5% 

6% 

3% 

Sygefravær 

Total arbejdstid 

Tilsyn og underretning 

100% 

Uddannelse og kompetence- 

udvikling 

Intern mundtlig kommunikation  

og sparring 

9% 

64% 

Forældrekontakt og  

-kommunikation 

1% 

Forberedelse og opfølgning på  

faglige mål og aktiviteter  

(dokumentation mv.) 

4% 

5% 

Ansigt-til-ansigt 

Administration og ledelse 

Praktiske opgaver og transport 

~0% (1%) 

Håndtering af overgreb på 

personalet og arbejdsskader 

Instrukser og beskrivelser ifm. diverse 

tilsyn og arbejdsgangsbeskrivelser 

Samarbejde om sikkerhed 

og sundhed på arbejdspladsen 

0,1% (6%) 

0,2% (16%) 

0% (0%) 

1,4% (100%) 

Opgaver ifm. personaleflow 

(fx rekruttering, afskedigelse mv.) 

~0% (1%) 

Administration og ledelse 

Planlægning af mødetider og ferie 

Håndtering af formelle klager 

herunder mødeaktiviteter 

Økonomistyring, udbetaling 

af løn, økonomi mm. 

~0% (~0%) 

Udarbejdelse af 

arbejdspladsvurdering (APV) 

0,9% (66%) 
Øvrige administrative opgaver 

(fx sagsbehandling og aktindsigt) 

0,1% (8%) 

~0% (1%) 

0 0,5 

0 0 

0 0,1 

0 2,5 

0 0 

0 0,5 

0 0,1 

0,1 3,7 

0 0,4 

0 0,1 

Spredning 

% af tid i gns. uge 
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APPENDIKS 5.7.2.O 

En pædagogs tid brugt på praktiske forhold består primært af huslige 

opgaver som vaskeri, madlavning, rengøring mv. 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en pædagog 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 57 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

Praktiske opgaver og transport 3% 

Tilsyn og underretning 

Uddannelse og kompetence- 

udvikling 

~0% 

Pauser 

9% 

Ansigt-til-ansigt 64% 

Intern mundtlig kommunikation  

og sparring 

Forældrekontakt og  

-kommunikation 

Administration og ledelse 1% 

4% 

2% 

Forberedelse og opfølgning på  

faglige mål og aktiviteter  

(dokumentation mv.) 

5% 

6% 

Total arbejdstid 100% 

5% 

Sygefravær 

3,0% (88%) 

Transport i arbejdstiden 

Koordinering ifm. Indkøb 

af varer og services 

0,1% (2%) 

0,1% (3%) 

Øvrig tidsanvendelse på opgaver, 

der ikke kan placeres ovenfor 

Opvask, vaskeri, rengøring, mad- 

lavning, opfyldning af depoter mv. 

~0% (1%) Tidsregistrering 

Praktiske forhold og transport 3,4% (100%) 

0,2% (6%) 

0,4 5,5 

0 0,4 

0 0,3 

0 0,7 

0 0,1 

0,5 5,7 

Spredning 

% af tid i gns. uge 
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APPENDIKS 5.7.2.P 

En pædagog bruger ~2% af tiden i en gns. uge på faglig efteruddannelse, 

~0,1% tid på underretninger om børn og næsten ingen tid på tilsyn 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en pædagog 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 57 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

Administration og ledelse 

Uddannelse og kompetence- 

udvikling 

3% 

~0% 

2% 

6% 

100% Total arbejdstid 

4% 

Pauser 

Sygefravær 

1% 

Intern mundtlig kommunikation  

og sparring 

5% 

Tilsyn og underretning 

Praktiske opgaver og transport 

Ansigt-til-ansigt 64% 

Forældrekontakt og  

-kommunikation 
9% 

Forberedelse og opfølgning på  

faglige mål og aktiviteter  

(dokumentation mv.) 

5% 

Underretning om børn (Fx behov 

for støtte, udsat for vanrøgt) 

~0% (2%) 
Opgaver ifm. kommunalt og statsligt 

tilsyn samt beredskab 

Forberedelse og deltagelse 

i generelt tilsyn med dagtilbud 
~0% (11%) 

0,2% (100%) Tilsyn og underretning 

Anmeldelse og underretning 

ifm. smitsomme sygdomme 

0,1% (65%) 

~0% (22%) 

Vejledning og oplæring 

af elever/praktikanter 

0,1% (4%) 

Vejledning (superbruger) 

til IT system mm. 

Uddannelse og 

kompetenceudvikling 

0,2% (7%) 

0,3% (15%) 

Faglig efteruddannelse og anden 

praktisk efteruddannelse 

MUS-, GRUS, og LUS-samtaler,     

samt øvrige medarbejdersamtaler 

1,7% (73%) 

2,3% (100%) 

<0,1 0,2 

0,1 0,6 

0 0,4 

0 0,3 

0 0 

0 0,1 

<0,1 0,5 

1,2 5,6 

0,8 5,2 

0 0,5 

Spredning 

% af tid i gns. uge 
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APPENDIKS 5.7.2 

Indhold 

Gennemsnitlig ansættelsestid 

Tidsopgørelser på opgavekategorier 

1 

2 

Tidsopgørelser på underopgaver 3 

Sygefravær 4 

• Tilbudstype 

• Dagtilbudsleder 

• Pædagog 

• Medhjælper/assistent 

• Dagplejere 
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APPENDIKS 5.7.2.Q 

ATA-tiden for en medhjælper/assistent er drevet af planlagte og spontane 

aktiviteter samt spisning som udgør hhv. 24%, 34% og 24% af ATA-tiden 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en medhjælper/assistent 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 19 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

Sygefravær 5% 

Pauser 5% 

Forældrekontakt og  

-kommunikation 

Forberedelse og opfølgning på  

faglige mål og aktiviteter  

(dokumentation mv.) 

2% 

Ansigt-til-ansigt 

Intern mundtlig kommunikation  

og sparring 

Administration og ledelse 

71% 

0% 

Praktiske opgaver og transport 3% 

Tilsyn og underretning 0% 

5% 

5% 

3% 
Uddannelse og kompetence- 

udvikling 

100% Total arbejdstid 

~0% (~0%) 

Total ATA-tid 

Dokumentationsopgaver og vurder-    

inger udført i selskab med børnene 

Gennemførelse af sprogvurdering  

sammen med børn 

Voksenstyrede aktiviteter for  

børn med særlige behov 

12% (17%) 

1% (1%) 

Voksenunderstøttede   

og børnestyrede aktiviteter 

17% (24%) 

71% (100%) 

~0% (~0%) 

17% (24%) 

Planlagte voksenstyrede aktiviteter 

med medarbejder til stede 

Personlig pleje af børn 

Spisning med børn  

(inkl. forberedelse og afrydning) 

24% (34%) 

11 25 

18 32 

15 19 

0 0,7 

0 0,1 

0 2,1 

6,6 17 

64 82 

Spredning 

% af tid i gns. uge 



25 

APPENDIKS 5.7.2.R 

Af dokumentationsopgaver er medhjælpere/assistenter primært involveret 

i pædagogisk arbejde på børnegruppeniveau  

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en medhjælper/assistent 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 19 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

Sygefravær 

Pauser 

100% Total arbejdstid 

5% 

0% 

5% 

3% 

0% 

5% 

2% 

3% 

5% 

71% 

Forberedelse og opfølgning på  

faglige mål og aktiviteter  

(dokumentation mv.) 

Intern mundtlig kommunikation  

og sparring 

Praktiske opgaver og transport 

Tilsyn og underretning 

Forældrekontakt og  

-kommunikation 

Ansigt-til-ansigt 

Administration og ledelse 

Uddannelse og kompetence- 

udvikling 

0,1% (7%) 

1,8% (100%) 

Planlæg. og deltag. i kommunalt 

prioriterede indsatser og projekter 

Deltagelse i tværfagligt samar- 

bejde vedr. tidlig indsatser mv. 

0,1% (6%) 

1,1% (65%) 

Forberedelse og dok. Ifm 

pædagogisk arbejde 

(det enkelte barn) 

Koordinering ift. indsatser 

overfor børn med særlige behov 

Planlæg. og dok. ifm lokalt 

prioriterede indsatser og projekter 

0% (0%) 

0,1% (8%) 

0,1% (6%) 

Forberedelse og dok. ifm  

pædagogisk arbejde 

(børnegruppeniveau) 

0,1% (7%) 

Koordinering af overgang 

til/fra dagtilbud 

Forberedelse og opfølgning på  

faglige mål og aktiviteter 

0,4 1,8 

0 0,4 

0 0,5 

0 0 

0 0,6 

0 0,4 

0 0,7 

0,7 3 

Spredning 

% af tid i gns. uge 
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APPENDIKS 5.7.2.S 

Af praktiske opgaver bruger en medhjælper/assistent primært tid på 

opvask, vaskeri, rengøring, madlavning mv. 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en medhjælper/assistent 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 19 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

Ansigt-til-ansigt 

0% 

Tilsyn og underretning 0% 

100% 

5% 

3% 

3% 

Forberedelse og opfølgning på  

faglige mål og aktiviteter  

(dokumentation mv.) 

5% 

Uddannelse og kompetence- 

udvikling 

5% 

71% 

Intern mundtlig kommunikation  

og sparring 

Forældrekontakt og  

-kommunikation 

Administration og ledelse 

Sygefravær 

2% 

Praktiske opgaver og transport 

Pauser 

Total arbejdstid 

5% 

0,2% (6,5%) Tidsregistrering 

~0,0% (0,1%) 

~0,0% (0,4%) 

0,2% (5,4%) 

Opvask, vaskeri, rengøring, mad-  

lavning, opfyldning af depoter mv. 

Praktiske forhold og transport 

2,9% (88%) 

Transport i arbejdstiden 

3,3% (100%) 

Koordinering ifm. Indkøb 

af varer og services 

Øvrig tidsanvendelse på opgaver, 

der ikke kan placeres ovenfor 

0,3 5,7 

0 0 

0 0,1 

0 0,7 

0 0,5 

0,3 6,8 

Spredning 

% af tid i gns. uge 
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APPENDIKS 5.7.2 

Indhold 

Gennemsnitlig ansættelsestid 

Tidsopgørelser på opgavekategorier 

1 

2 

Tidsopgørelser på underopgaver 3 

Sygefravær 4 

• Tilbudstype 

• Dagtilbudsleder 

• Pædagog 

• Medhjælper/assistent 

• Dagplejere 
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APPENDIKS 5.7.2.T 

ATA-tiden for en dagplejer er primært drevet af spontane aktiviteter og 

spisning med børn som udgør hhv. 40% og 24% af den totale ATA-tid 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en dagplejer 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 10 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

0% 

Total arbejdstid 

3% 

Uddannelse og kompetence- 

udvikling 

11% 

6% Sygefravær 

100% 

2% 

Tilsyn og underretning 

66% 

0% 

Forberedelse og opfølgning på  

faglige mål og aktiviteter  

(dokumentation mv.) 

4% 

Intern mundtlig kommunikation  

og sparring 

Administration og ledelse 

Ansigt-til-ansigt 

Forældrekontakt og  

-kommunikation 
6% 

0% 

Praktiske opgaver og transport 

Pauser 

Personlig pleje af børn 

Voksenunderstøttede   

og børnestyrede aktiviteter 
27% (40%) 

12% (18%) 

Total ATA-tid 

Spisning med børn  

(inkl. forberedelse og afrydning) 
16% (24%) 

66% (100%) 

12% (17%) 

Planlagte voksenstyrede aktiviteter 

med medarbejder til stede 

Dokumentationsopgaver og vurder-      

inger udført i selskab med børnene 
0% (0%) 

Gennemførelse af sprogvurdering  

sammen med børn 
0% (0%) 

Voksenstyrede aktiviteter for  

børn med særlige behov 
0%( 0%) 

4,7 19 

14 38 

9,6 28 

0 0 

0 0 

0 0 

6,4 19 

51 75 

Spredning 

% af tid i gns. uge 
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APPENDIKS 5.7.2.U 

En dagplejer bruger 6% af den ugentlige arbejdstid på kontakt og 

kommunikation med forældre hvoraf det meste er daglig kontakt 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en dagplejer 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 10 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

6% 

Uddannelse og kompetence- 

udvikling 

Intern mundtlig kommunikation  

og sparring 

Tilsyn og underretning 

Praktiske opgaver og transport 

0% 

Total arbejdstid 

3% 

Ansigt-til-ansigt 

0% 

Forældrekontakt og  

-kommunikation 
6% 

Forberedelse og opfølgning på  

faglige mål og aktiviteter  

(dokumentation mv.) 

4% 

2% 

Pauser 

Sygefravær 

0% 

11% 

Administration og ledelse 

66% 

100% 

Samtaler, rådgivning og  

aktiviteter med forældre  

(inkl. daglig kontakt) 

6% (97%) 

Forældrekontakt og  

kommunikation 

~0% (2%) 

~0% (~0%) 

~0% (1%) 
Forberedelse af forældresamtaler         

og rådgivning (inkl. opgaver)  

6% (100%) 

Generel skriftlig information 

til forældre (fx på Intranet) 

Forældrebestyrelsesarbejde 

1,0 10 

0 0,2 

0 0,4 

0 0,1 

1,6 10 

Spredning 

% af tid i gns. uge 
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APPENDIKS 5.7.2.V 

Af dokumentationsopgaver bruger dagplejere primært tid på pædagogisk 

arbejde på børnegruppeniveau og for det enkelte barn 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en dagplejer 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 10 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

Forældrekontakt og  

-kommunikation 

Ansigt-til-ansigt 66% 

6% 

Forberedelse og opfølgning på  

faglige mål og aktiviteter  

(dokumentation mv.) 

4% 

Intern mundtlig kommunikation  

og sparring 
2% 

Administration og ledelse 0% 

0% 

Sygefravær 

Total arbejdstid 

Tilsyn og underretning 

3% Pauser 

6% 

Uddannelse og kompetence- 

udvikling 

0% 

Praktiske opgaver og transport 11% 

100% 

0% (0%) 

Planlæg. og deltag. 

i kommunalt prioriterede 

indsatser og projekter 

Koordinering af overgang 

til/fra dagtilbud 

Forberedelse og dok. Ifm 

pædagogisk arbejde 

(det enkelte barn) 

Deltagelse i tværfagligt samar- 

bejde vedr. tidlig indsatser mv. 

0,1% (3,5%) 

Planlæg. og dok. Ifm 

lokalt prioriterede 

indsatser og projekter 

0% (0%) 

Koordinering ift. indsatser 

overfor børn med særlige behov 

0,1% (1,9% 

0,1% (1,4%) 

1,1% (28%) 

Forberedelse og dok. ifm  

pædagogisk arbejde 

(børnegruppeniveau) 

2,6% (66%) 

Forberedelse og opfølgning på  

faglige mål og aktiviteter  
4,0% (100%) 

0 5,0 

0 5,0 

0 0,3 

0 0 

0 0 

0 0,5 

0 0,4 

0 10 

Spredning 

% af tid i gns. uge 
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APPENDIKS 5.7.2.X 

Af praktiske opgaver bruger en dagplejer primært tid på opvask, vaskeri, 

rengøring, madlavning mv. 

Tidsanvendelsen i en gennemsnitlig arbejdsuge for en dagplejer 

Gennemsnitlig tidsforbrug per uge i procent (% af tid for kategorien), N = 10 

 

 Kilde: Workshops, interviews, KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

Forberedelse og opfølgning på  

faglige mål og aktiviteter  

(dokumentation mv.) 

Intern mundtlig kommunikation  

og sparring 
2% 

Tilsyn og underretning 

66% 

6% 
Forældrekontakt og  

-kommunikation 

Uddannelse og kompetence- 

udvikling 

Administration og ledelse 

Sygefravær 6% 

Total arbejdstid 100% 

0% 

Praktiske opgaver og transport 

4% 

11% 

0% 

3% Pauser 

Ansigt-til-ansigt 

0% 

11,5% (100%) Praktiske forhold og transport 

~0% (~0%) 

Koordinering ifm. Indkøb 

af varer og services 

Tidsregistrering  0% (0%) 

Transport i arbejdstiden 0,7% (6%) 

Opvask, vaskeri, rengøring, mad- 

lavning, opfyldning af depoter mv. 
10,1% (88%) 

0,7% (6%) 

Øvrig tidsanvendelse på opgaver,   

der ikke kan placeres ovenfor 

5,8 19 

0 1,9 

0 0,1 

0 2,4 

0 0 

5,8 24 

Spredning 

% af tid i gns. uge 
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APPENDIKS 5.7.2 

Indhold 

Gennemsnitlig ansættelsestid 

Tidsopgørelser på opgavekategorier 

1 

2 

Tidsopgørelser på underopgaver 3 

Sygefravær 4 
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APPENDIKS 5.7.2.Y 

Sygefraværet for en dagtilbudsleder er i gns. 3,7% og varierer mellem 0,3% 

og 12,9% på tværs af landets 98 kommuner 

5 

4 

7 

Sygefravær pr. kommune for dagtilbudsledere 

Gennemsnitlig sygefravær i procent, 2016 

. . . . . . . . . 

-13 pp. 

92 . 

Ø
v
ri

g
e
 

. . . . . . 4 5 . . . . . . . . 

12,9% 

. . 2 . K1 3 . . . . . . . . . . . . . 

0,3% 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  Kilde:  KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

3,7% 
i gns. på landsplan 
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APPENDIKS 5.7.2.Z 

Sygefraværet for en pædagog er i gns. 5,8% og varierer mellem 2,5% og 

9,1% på tværs af landets 98 kommuner 

4 

7 

5 

Sygefravær pr. kommune for pædagoger 

Gennemsnitlig sygefravær i procent, 2016 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 . 

-7 pp. 

. . . . . . . . . . . 

2,5% 

. . . . 2 . . . . K1 . 5 

9,1% 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 . . 

  Kilde:  KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

5,8% 
i gns. på landsplan 
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APPENDIKS 5.7.2.AA 

Sygefraværet for en medhjælper/assistent er i gns. 5,8% og varierer 

mellem 0,9% og 14,2% på tværs af landets 98 kommuner 

7 

5 

4 

Sygefravær pr. kommune for medhjælpere/assistenter 

Gennemsnitlig sygefravær i procent, 2016 

0,9%

14,2%

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 3 . . . . . . . . . . . . . . 2 . . K1 . . . . . . . . . . . . . 98 

-13 pp. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  Kilde:  KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

5,8% 
i gns. på landsplan 
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APPENDIKS 5.7.2.AB 

Sygefraværet for en dagplejer er i gns. 5,6% og varierer mellem 2,2% og 

11% på tværs af landets 98 kommuner 

5 

4 

7 

Sygefravær pr. kommune for dagplejere 

Gennemsnitlig sygefravær i procent, 2016 

2,2%

11,0%

. 

-9 pp. 

Ø
v
ri

g
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. . . . . 

. 

. . 9
5
 

. . . . . . . . . . . . . . . 
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. . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . 3 2 . . K1 . 

  Kilde:  KRL årsværk og sygefraværsdata, Rambøll/QVARTZ analyse 

5,6% 
i gns. på landsplan 
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STYRING 

Styringsanalyse på ældreområdet fokuserer på de 7 væsentligste styrings-

værktøjer på tværs af kæden. Værktøjerne påvirker på forskellig vis tiden 

Stat 

Kommunalt 

politisk niveau 

Forvaltning 

Områdechef 

Tilbudsleder 

Medarbejdere 

Ældre 

(pårørende) 

STYRINGSKÆDEN OG VÆSENTLIGSTE VÆRKTØJER 

ext 

Text 

Indirekte påvirkning 

Direkte påvirkning 

STYRINGSVÆRKTØJERNE OG TIDSANVENDELSE 

B
u
d
g
e
tm
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tyrin
g
 

Y
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ls

e
s
m

o
d
e
l 

P
o
litik

k
e
r, s

tra
te

g
ie

r 

K
v
a
lite

ts
s
ta

n
d
a
rd

e
r (in

k
l. yd

e
ls

e
s
k
a
ta

lo
g
e
r) 

F
a

g
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e
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L
e
d
e
ls

e
s
in

fo
rm

a
tio

n
 

Driftsmæssig Faglig 

Budgetmodel 

Budgetstyring 

Ydelsesmodel 

Ledelsesinformation 

Politikker/strategier 

Kvalitetsstandarder 

Faglige audits 

 Kilde: QVARTZ/RMC analyse 



2 

STYRING 

DRIFTMÆSSIGE STYRINGSREDSKABER || BUDGETMODELLER  

- KORTLÆGNING AF PRAKSIS 

Ældreområdet er ofte inddelt i tre organisatoriske områder for plejecentre, hjemmeplejen og 

sygeplejen. I de fleste kommuner er der således tre forskellige budgetmodeller. På trods af 

variationer er budgetterne typisk sammensat ved et rammebudget på plejecentrene og i 

sygeplejen samt et aktivitetsbudget i hjemmeplejen. I besøgskommunerne var de fleste 

sygeplejeenheder dog aktivitetsstyret, og oftest selvvisiterende. Rammebudgettet på 

plejecentre tager udgangspunkt i antallet af borgere eller stuer, hvor der kan være mulighed 

for at få ekstra ressourcer til borgere, der er særligt plejekrævende. Hjemmeplejen leverer 

ydelser, der er visiterede og afregnes på baggrund af enten udførte ydelser eller visiterede 

ydelser. Sygeplejen er selvvisiterende og afregnes enten ved et rammebudget eller et 

aktivitetsstyret budget.   

Formål & beskrivelse 

Rammebudget 

Aktivitetsbudget 

 

 

 

 

Rammebudget: Tilbuddene tildeles et fast budget pr. år. Budgettet er typisk tilrettelagt ud fra 

en række faktorer såsom sidste års budget, befolkningstal samt demografiske faktorer såsom 

socioøkonomi eller sundhedsprofil. 

Aktivitetsbudget: Tilbuddene tildeles ydelser på baggrund af deres aktiviteter. Nogle 

kommuner afregner i visiteret tid, hvor andre afregner i leveret tid.  

Rammebudget med ressourcetillæg: Tilbuddene tildeles et fast budget pr. år. Dertil kan der 

søges ekstra midler ved faktorer som plejetyngde eller diagnose. 

Typiske modeller 

 

Kommune 3  

Kommune 2 

Alle tilbud 

Kommune 4 

plejecentre 

Kommune 8 

plejecentre 

Kommune 5 

plejecentre 

Kommune 

1  sygepleje 

Kommune 

5  hjemmepleje 

Kommune 6-8 

 hjemmepleje 

Kommune 2-8  

sygepleje 

Fast 

rammebudget 

Rammebudget 

med 

ressourcer 

Aktivitetsbudg

et pga. forløb 

Model 

Rammebudget 

pga. aktivitet 

Aktivitetsbudg

et pga. visiteret 

tid 

• Skaber sikkerhed at kende budget på forhånd 

• Skabe incitamenter for at afslutte forløb 

• Sikre sammenhæng ml. budget og ydelser 

• Tilgodese overgang fra aktivitet til ramme 

• Skabe incitamenter for at afslutte forløb 

• Understøtte en kommunal strategi med fokus 

på rehabilitering 

Årsager til valg 

• Tilgodese tilbud, der har ressourcekrævende 

forløb 

• Sikre løbende tilpasning af budget   

• Skabe forudsætninger for økonomistyring i de 

kommuner, der visiterer i pakkeforløb 

• Skabe sammenhæng ml. tilbud og visitation 

• Nemmere at administrere ved en homogen borgergruppe, der ikke varierer i ressourcebehov  

• Kræver planlægger, der kan tilpasse bemanding til ydelser  

• Sikre dokumentation af ydelser, der er grundlag for budget 

• Sikre at systemet registrerer når opgaver overdrages   

 

• Kræver at rehabiliteringstankegangen er implementeret  

• Kendskab til retskrav og tværfagligt samarbejde hos frontmedarbejder 

• Sikre at kriterier, der er opstillet for at tildele ekstra ydelser er afspejlet i det faktiske behov i 

tilbuddene  

 

• Kræver ledelsesinformation i form af leveret og visiteret tid  

• Kræver opgørelse over opgavedelegering fra sygeplejen til hjemmeplejen   

Forudsætninger for valg 

 Kilde: QVARTZ/RMC analyse 
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STYRING 

DRIFTMÆSSIGE STYRINGSREDSKABER || BUDGETMODELLER – 

VURDERINGER OG KONSEKVENSER 

 
Område Rammestyring Aktivitetsstyring 

Økonomi 

 Modellen er transparent og gennemskuelig idet man ikke løbende har 

et svingende budget.  

 Modellen tilgodeser tilbud, der er præget af meget svingende behov, 

idet budgettet tilpasses til ydelserne. 

÷ Derimod kan det være udfordrende at overholde budgettet, hvis man 

oplever et særligt krævende plejebehov blandt borgerne.  

 

÷ Samtidig kan det være udfordrende at styre et aktivitetsbudget i 

forhold til medarbejdergruppen, idet der kan være forskel på hvor stor 

en medarbejdergruppe man har råd til at aflønne. 

Faglighed 

 Modellen kan øge fokus på den rehabiliterende tankegang, idet korte 

borgerforløb giver råderum til andre udgifter. 

 Modellen kan øge incitamenter for opkvalificering af faggrupper, idet 

man vil være fokuseret på, at ydelser kan leveres af den billigste 

faggruppe. 

÷ Omvendt kan modellen være med til at øge opgavedelegeringen, idet 

man vil have interesse i at placerer arbejdsopgaver hos den billigste 

medarbejdergruppe. Dette behøver dog ikke nødvendigvis være en 

ulempe. 

÷ Medarbejderne risikerer primært at fokusere udførelse af den enkelte 

ydelse og kan risikere ikke at have øje for evt. andre relevante 

indsatser, som borgeren som helhed kunne profitere fra. 

Tidsanvendelse 

 Rammebudget kan minimerer dokumentationstiden, idet 

medarbejdere ikke skal dokumentere for at retfærdiggøre aktivitet. 

 Mere frigivet tid til borgere, der rent faktisk har behov for ekstra tid til 

at udføre ydelser. 

÷ Rammestyring kan skabe udfordringer hvis, der bruges over budget, 

idet det kan forårsage færre hænder til at løfte opgaverne. 

÷ Aktivitetsstyring tager udgangspunkt i visitation af ydelser, og derfor 

kan modellen betyde et øget tidsforbrug ifm. op- og nedjustering i 

aktiviteter. 

Frontmedarbejdere oplever at tidsforbruget i forbindelse med budgetmodeller er mindst i de tilbud, der anvender rammestyring.  

 Kilde: QVARTZ/RMC analyse 

Fordele 

Ulemper ÷ 
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STYRING 

DRIFTMÆSSIGE STYRINGSREDSKABER || YDELSESMODELLER  

- KORTLÆGNING AF PRAKSIS 

I forbindelse med fritvalgsordningen i ældreplejen, hvor private leverandører kan udføre 

hjemmeplejeydelser, anvender kommunerne en BUM-model. Modellen tager udgangspunkt i, 

at der er en bestiller, udfører og myndighedsrolle involveret i et borgerforløb. Myndigheden 

står således for at beslutte, hvilke ydelser borgerne er berettiget til ud fra lovgivninger og 

kommunens kvalitetsstandarder. Selvom alle 8 case kommuner har en central myndighed, der 

foretager visitationerne, er der stor variation i, hvordan kommunerne vælger at tilrettelægge 

visitationen, tildelingen af ydelser, og dermed hvor meget frihed, de enkelte tilbud har til at 

tilrettelægge indhold og varighed af de ydelser, der leveres. Dette skaber ligeledes forskellige 

behov for faglighed i både udfører og myndighedsled. 

 

Formål & beskrivelse 

Enkelt ydelser 

Visitation i enkeltydelser: Indeholder de enkelte ydelser borgeren er visiteret til med fast tid 

pr. ydelse (eks. tandbørstning, tilberedning af mad). 

Visitation i plejepakker: Indeholder fast ugentlig/månedlig maksimal tidsramme til 

opgaveløsning fastsat ud fra borgerens funktionsniveau 

Visitation i plejeforløb: Indeholder forløb enten som afgrænsede eller vedvarende forløb, der 

er tilrettelagt individuelt efter borgerens funktionsniveau 

 

Typiske modeller 

Model Årsager til valg Forudsætninger for valg 

Forløb 

 

 

 

 

Kommune 7 

Kommune 2  

Kommune 1 

Kommune 6 

Kommune 5 

 
Pakker 

Forløb 

• Fleks. opg.udførsel og fjerner fokus fra enkeltydelser 

• Mindre justering op/ned i tid u/kontakt til visitation 

• Ydelser, der kan tilgodeser specifikke behov – også 

ift. daglig variation 

• Afregne i leveret ydelser skaber fleksibilitet  

• Muliggør fokus på rehabilitering, der tager 

udgangspunkt i hele borgerens livssituation 

• Muliggør styring efter effektmål, der tager 

udgangspunkt i igangsatte indsatser 

• Fleksible borgerforløb, der ligeværdigt inkl. alle 

faggrupper 

• Sikre styring med fokus på overensstemmelse mellem visiteret og leveret tid 

• Tæt kontakt til visitation for at undgå, at der visiteres tid til ydelser der ikke udføres, eller at der 

udføres ydelser, der ikke er visiterede 

• Nødvendigt at opsplitte plejepakker der indeholder SUL og SEL ydelser ved overgang til FS-III 

• Forståelse for tidsforbrug for enkelte opgaver i pakken 

• Sikre at visitation kontaktes, hvis en mindre pakke er tilstrækkelig 

• Sikre at planlægger tilgodeser, at det gennemsnitlige tidsforbrug af pakker giver rum for 

uforudsete udgifter 

• Fremmer mulighed for tværfagligt samarbejde i alle typer tilbud 

• Faglige audits, hvor visitationen kvalitetssikrer borgerforløb og retssikkerhed 

• Initiering af incitamenter, der fremmer fokus på effekt og afslutning af forløb 

Enkeltyd

elser 

• Sikre ensartet praksis for visitering på tværs af tilbud 

i kommunen 

• Modellen muliggør en tæt styring med visiterede 

indsatser og økonomi. 

• Tilpasset systemændringer der kommer med FS-III 

Kommune 3,4,8 

 Kilde: QVARTZ/RMC analyse 
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STYRING 

DRIFTMÆSSIGE STYRINGSREDSKABER || YDELSESMODELLER – 

VURDERINGER OG KONSEKVENSER 

 
Område       Enkelt ydelser       Pakker       Forløb/Rehabilitering 

Økonomi 

 Man kan følge udviklingen i økonomien i 

enkeltydelser, ligesom budgettet øges i takt med de 

leverede ydelser. 

 Modellen giver mulighed for at bruge en 

tidsanvendelse, der ligger lidt under den visiterede 

tid. Dermed kan enheden budgettere med uforudsete 

udgifter. 

 Modellen kan skabe incitamenter til, at forløb 

afsluttes med det samme, så snart borgeren har 

opnået det fulde potentiale.   

÷ Kræver tæt styring og giver begrænset mulighed for 

at skabe luft i budgettet ved perioder med mange 

ydelser. 

÷ Incitament til at borgere bliver i pakken længere end 

nødvendigt, fordi det giver tid i programmet til eks. 

uforudsete hændelser, som så derfor ikke behøver at 

blive visiteret ekstra tid til.  

 

÷ Incitamenterne kan betyde, at et forløb afsluttes, før 

borgeren egentlig har opnået det fulde potentiale. 

Faglighed 

 Visitationen styrer levering af ydelser og dermed 

overholdelse af retskrav og  kvalitetsstandarder. 

Desuden er der mulighed for at se sammenhæng 

mellem enkelt ydelser og effekter. 

 Modellen giver større mulighed for at 

frontmedarbejdere kan tilrettelægge ydelser efter 

borgerens behov på den enkelte dag.  

 Medarbejderne i tilbuddet kan tage udgangspunkt i 

borgerens individuelle ønsker og behov, ligesom alle 

faggrupper kan deltage i indsatser. Desuden 

muliggør modellen større fleksibilitet og tilrettelægge 

et samlet forløb på tværs- 

÷ Frontmedarbejdernes vurderende faglighed kommer 

mindre i spil og får begrænset indflydelse og 

fleksibilitet.  

÷ Borgere med mindre tydelige behov kan blive 

nedprioriteret for borgere med mere tidskrævende 

behov og dermed mindske faglighed i ydelser. 

÷ Modellen stiller krav til fagligheden hos 

frontmedarbejderne ift. at tilbuddene pga. 

funktionsniveau tilrettelægger indsatser. En del af 

visitationen er således lagt ud i tilbuddene, hvor man 

skal sikre kendskab om retssikkerhed samt det 

tværfaglige blik på borgeren.  

Tidsanvendelse 

 Modellen tydeliggøre overfor medarbejderne, hvad 

der skal leveres inden for den afsatte tidsramme, og 

fremmer dermed en tæt opfølgning på 

tidsanvendelsen.  

 Modellen giver mulighed for, at hjemmehjælpen på 

travle dage kan flytte tid fra én borgers pakke til en 

anden borger, hvis denne oplever ekstra plejebehov. 

Kan spare tid i kontakt til visitationen der er 

formindsket.  

 Modellen kan spare tid i kontakten til visitationen, i 

det der er mulighed for at tilrettelægge forløb ude i 

hjemmeplejeenhederne.  

÷ Modellen kræver hyppigere kontakt til visitation, der 

skal bruge specifikke oplysninger inden visitationen 

kan tage stilling til, om der skal afsættes mere tid hos 

borgeren. 

÷ Modellen øger risiko for at tilbud ‘glemmer’ at melde 

tilbage til visitationen, hvis borgerens 

funktionsniveau forbedres, da tiden så bruges på 

andre borgere frem for at gå ned til en mindre pakke. 

Dokumentationen kan øges, idet det kan være 

nødvendigt, at dokumentere hvilke ydelser, der 

leveres i pakkerne. 

÷ Modellen gør det tidskrævende at tilpasse 

arbejdsplaner med forløb, idet borgere typisk er mere 

plejekrævende i starten af forløb. Ydermere skal 

tilbud bruge tid på at afholde tværfaglige møder for 

at sikre, at alle  nødvendige ydelser leveres til 

borgeren samtidig med, at borgerens ønsker 

tilgodeses. 

Frontmedarbejderne oplever at tidsforbruget i kontakten til visitation er mindst når ydelser visiteres i pakker 

 Kilde: QVARTZ/RMC analyse 

Fordele 

Ulemper ÷ 
 



6 

STYRING 

DRIFTMÆSSIGE STYRINGSREDSKABER || BUDGETSTYRING  

- KORTLÆGNING AF PRAKSIS 

De kommuner, der har deltaget i undersøgelsen har haft to forskellige måder at håndtere 

deres budgetresultater på. Nogle kommuner anvender et solidaritetsprincip, hvor mindre 

forbrug fra nogle tilbud dækker merforbrug fra andre. Andre kommuner vælger derimod, at 

belønne tilbuddene ved at tillade, at man tager overskud fra et år videre ind i næste budget. 

Modsat gælder det således i samme kommuner, at en underskud ligeledes skal medbringes til 

næste budgetår. Dermed oplever nogle tilbud at have mulighed for at foretage større indkøb 

eller forbedringer sidst på året mens andre tilbud finder det svært at vende en negativ 

udvikling, idet året ofte starter med et stramt budget.   

Formål & beskrivelse 

Solidaritet 

Solidaritetsprincip: De tilbud, der leverer et driftsoverskud, tilbagebetaler overskud til 

kommuner, der dermed dækker underskud fra andre tilbud. Forud for tilbagebetalingen er der 

dog mulighed for at præsentere ønsker for ny indkøb, der kan godkendes af forvaltningen. 

Overskud/Underskud videreføres: Mellem 2-5 % af henholdsvis overskud og underskud kan 

medtages til efterfølgende regnskabsår 

Typiske modeller 

• Tilgodese områder der er mere 

socioøkonomisk belastede end andre og 

dermed har borgere, der kræver flere 

ydelser  

• Signalerer et samlet område, der har 

ansvar for hinanden 

• Give incitament til at fokusere på at 

skabe økonomisk mindre forbrug i de 

enkelte tilbud 

• Belønne de tilbud, der formår at levere 

overskud 

Årsager til valg 

• Sikre at de enkelte enheder har samme forudsætninger for at leverer et resultat, der passer til 

det givne budget 

• Fastlægge fremgangsmåde for, hvordan overskud tilgodeser behov på tværs af tilbud 

 

• Sikre hyppig og brugbar adgang til relevant ledelsesinformation 

• Tilrettelægge budgetter, der tilgodeser udfordringer i hver enkelt tilbud 

• Give medarbejderne adgang til relevante kompetencer ift. økonomistyring herunder 

planlægning af borgerbesøg, nedbringelse af sygefravær 

• Sikre adgang til faktorer, der kan nedbringe unødigt tidsforbrug fx mobile devices og 

skærmbesøg  

 

Forudsætninger for valg 

 

 

 

 

 

Kommune 7 

Kommune 6 

Kommune 3 

Kommune 5  

Kommune 8 

(2%) 

Kommune 4 

(3%) 

Kommune 2 

(5%) 

Kommune 1 

(1%) 

Overskud/underskud  

videreføres 

Solidaritetsprincip 

Model 

Overskud/undersk

ud videreføres 

 Kilde: QVARTZ/RMC analyse 
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STYRING 

DRIFTMÆSSIGE STYRINGSREDSKABER || BUDGETSTYRING – 

VURDERINGER OG KONSEKVENSER 

 
Område Solidaritetsprincip Overskud/underskud videreføres 

Økonomi 

 Skaber fællesskab og oplevelse af fælles ansvarlighed.  Skaber incitamenter til at overholde og styre budgetter. 

÷ Kan skabe incitamenter for at bruge hele budgettet ved positive 

økonomi. 

÷ Gør det sværere for tilbud med dårlig økonomi at komme på fode 

igen og risikerer at øge forskellen på tilbud med overskud/underskud, 

der kan påvirke rekruttering, borgerinteresse, arbejdsmiljø og 

sygefravær. 

 

Faglighed 

 Modellen kan øge fokus på den rehabiliterende tankegang, idet korte 

borgerforløb giver økonomisk råderum til andre udgifter. 

 Kan øge muligheden for at ansætte flere sygeplejersker og SSA’ere 

ved overskud, og dermed øge fagligheden og attraktiviteten i 

tilbuddet. 

÷ Der er ikke nogle observerede konsekvenser for fagligheden.  ÷ Underskud kan forårsage øget ansættelse af billigere faggrupper og 

mere opgavedelegering til SSH og SSA og dermed mindske 

muligheder for faglig sparring sygeplejersker, hvor erfaring viser at 

dette gør det sværere at rekruttere disse.  

Tidsanvendelse 

 Der kan skabes bedre sammenhæng og fleksibilitet mellem tilbud på 

tværs, fordi der er økonomisk afhængighed af hinanden. 

 Modellen kan skabe incitamenter til at ansætte flere ‘billigere’ 

faggrupper og dermed øge antallet af varme hænder på tilbuddet. 

÷ Hvis et tilbud klarer sig økonomisk dårligt, skal alle i fællesskabet 

(alle tilbud) løbe hurtigere. 

÷ Dårlig økonomi kan være med til at øge risiko for afskedigelse og 

dermed gå ud over antallet af de varme hænder. 

Medtagelse af overskud/underskud skaber i højere grad incitamenter for at styre medarbejdernes tidsanvendelse.  

Fordele 

Ulemper ÷ 
 

 Kilde: QVARTZ/RMC analyse 
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STYRING 

DRIFTMÆSSIGE STYRINGSREDSKABER || LEDELSESINFORMATION  

- KORTLÆGNING AF PRAKSIS 

Ledelsesinformation er udtryk for de oplysninger, der produceres i tilbuddene til at foretage 

beslutninger og prioriteringer på et informeret grundlag. Ledelsesinformation kan komme i 

mange formater, i form af rapporter, der leveres med fast interval eller tilgang via online 

platform. Produktionen og brugen af ledelsesinformation varierer i høj grad i de involverede 

kommuner, hvor nogle udelukkende fokuserer på sygefravær, mens andre producerer 

omfattende administrationsrapporter, der leverer oplysninger om mange dimensioner på såvel 

område- og tilbudsniveau, der giver mulighed for at sammenligne på tværs. Uanset om 

kommunerne har haft fler- eller endimensionelle information til at styre tilbuddet efter,  har 

undersøgelsen vist, at alle oplever tilfredshed med de tilgængelige informationer. 

 

Formål & beskrivelse 

Flerdimensionel 

Éndimensionel 

 

 

 

 

Tid: særligt fokus på leveret vs. visiteret tid 

Personale: sygefravær, bemanding og afløsere/vikarer 

Økonomi: budgetoverholdelse, oversigt over særlig udgiftsposter 

Suppleringer: genindlæggelser, antal borgere, utilsigtede hændelser, afsluttede forløb 

Typiske former for ledelsesinformation 

 

Flerdimensi

onel 

ledelses-

information 

Typisk 

ledelses-

information 

Éndimensio

nel 

ledelses-

information 

Model 

• Ønske om at kunne sammenligne på tværs og give 

forskellige tilbud mulighed for at styre efter 

forskellige dimensioner  

• Fremme en målstyringskultur, med fokus på 

specifikt parametre 

• Skabe transparens på tværs af kommunale tilbud 

• Skabe få meningsfulde og genkendelige 

dimensioner 

• Udvikling og forbedringer tager udgangspunkt i 

nogle på forhånd definerede parametre 

• Lille kommune med stor kendskab til 

borgergruppen 

• Oplevelse af, at sygefravær er den faktor, der er 

afgørende for budgetoverholdelse 

• Selvkørende tilbud, der ikke efterspørger yderligere 

viden 

Årsager til valg 

• IT platform og kompetencer i forvaltningen, der systematisk kan producerer 

ledelsesinformation 

• Understøtte tilbud i form af viden om, hvordan de forskellige dimensioner potentielt kan 

forbedres 

• Sikre systematik i data, samt mulighed for at levere real-time data 

• Sikre at IT fungerer stabilt, så lovet data altid leveres som aftalt 

• Understøtte tilbud i form af viden om, hvordan de forskellige områder, der leveres 

ledelsesinformationer på, kan optimeres 

• Omfattende og detaljeret forståelse for borgersammensætningen i kommunen og tilbud 

• Viden om alle de øvrige faktorer, der ikke indsamles ledelsesinformation om, fungerer optimalt 

Forudsætninger for valg 

Kommune 8 

Kommune 5 

Kommune 3 

Kommune 4 

Kommune 1 

Kommune 7 

Kommune 2 

 

Kommune 6 

 

 Kilde: QVARTZ/RMC analyse 



9 

STYRING 

DRIFTMÆSSIGE STYRINGSREDSKABER || LEDELSESINFORMATION – 

VURDERINGER OG KONSEKVENSER 

 
Område Flerdimensionel ledelsesinformation Typisk ledelsesinformation Endimensionel ledelsesinformation 

Økonomi 

 Kendskab til mange faktorer, der kan påvirke 

økonomi. 

 Få og klare mål, der er nemme at styre efter.  Styring af enkelte faktorer, der dermed skaber viden 

hos ledelsen om, hvordan fx sygefravær påvirker 

økonomi. 

÷ Mistet overblik, der kan forårsage, at nogle faktorer, 

der påvirker økonomien negativt, overses. 

 

÷ Manglende viden om potentielle faktorer, der kan 

påvirke økonomi. 

 

÷ Manglende viden om potentielle faktorer, der kan 

påvirke økonomi. 

Faglighed 

 Mulighed for at engagere medarbejderne I 

ledelsesinformation om faglige områder såsom 

genindlæggelser eller UTH ‘er. 

 Medarbejderne kan få klar forståelse for de få ting, 

der måles på. 

 Medarbejderne skal ikke forholde sig til oplysninger, 

der ikke opleves relevante for det daglige arbejde.  

÷ For mange områder, der kan forbedres skaber 

manglende fokus og opmærksomhed og kan 

potentiel udvande udvikling. 

÷ Læring fra andre tilbud, der kan øge fagligheden, er 

ikke synlige for alle tilbud. 

÷ Faglige områder kan overses og dermed 

kompromentere udvikling. 

 

Tidsanvendelse 

 Kan øge forståelse for, hvorfor tid anvendes på 

forskellige måder, og være argument for at øge fx 

Rammebudget eller aktivitetsbudget ved ændring i 

væsentlige faktorer.  

 Giver overblik over de væsentligste faktorer, der 

influerer medarbejdernes tidsanvendelse, såsom 

sygefravær og forhold mellem visiteret og leveret tid. 

 Medarbejderne skal ikke forholde sig til en række 

parametre i deres daglige arbejde, der kan være 

tidskrævende at forholde sig til. 

÷ Kan være tidskrævende for ledere og medarbejdere 

at forholde sig til meget data og kan skabe behov for 

øget registrering. 

÷ Medarbejderne får begrænset viden om, hvordan 

arbejdsgange påvirker borgerne. 

÷ Begrænset viden blandt ledelse og medarbejdere 

om hvorvidt, der er overensstemmelse mellem de 

leverede og visiterede ydelser. 

 

Flerdimensionel ledelsesinformation kan skabe mere gennemsigtighed ift. tidsanvendelse, og kan derfor medvirke til at optimere tidsforbrug.  

 Kilde: QVARTZ/RMC analyse 

Fordele 

Ulemper ÷ 
 



10 

STYRING 

FAGLIGE STYRINGSREDSKABER || POLITIKKER og STRATEGIER  

- KORTLÆGNING AF PRAKSIS 

Kommunerne udarbejder typisk en overordnet politik, der på tværs af forvaltninger fungerer 

som overordnet ramme og vision for, hvordan de kommunale områder forvaltes. Andre 

politikker tager ofte udgangspunkt i områder, der udspringer af statslige puljemidler, lovgivning 

eller politiske fokusområder såsom værdigheds- eller demenspolitikker. Sådanne dokumenter 

udarbejdes som i led i ansøgninger til puljemidler og synliggør, hvordan man forventer at 

arbejde. Desuden udarbejdes der typisk kommunale sygefraværs-, personale- og rygepolitik 

for medarbejdere samt ledelsesgrundlag eller politik. I udvalgte besøgskommuner findes 

desuden politikker, der sætter en konkret ramme for, hvordan både ledere samt medarbejdere 

forventes at arbejde med borgerne. Disse politikker er dog implementeret forskelligt og har 

dermed også forskellig indflydelse på frontmedarbejderne.   

Formål & beskrivelse 

Værdighedspolitik: Livskvalitet, aktiviteter, sammenhæng, værdig død, ernæring  

Sygefraværspolitik: Målsætning for sygefravær samt tilgang m. samtaler 

Rygepolitik: Retningslinjer for rygning og forventninger til udmøntning på tilbudsniveau 

Personalepolitik: Værdigrundlag, indsatser, tilgang til trivsel, ansættelse, og udvikling 

Ledelsesgrundlag: Målsætninger, forventede kompetencer samt strategiske aftaler 

Ældrepolitik: Udgangspunkt for tilgangen til arbejdet med borgere, herunder pårørende 

samarbejde, sammenhæng i forløb og borgerinddragelse  

. 

Typiske modeller 

Model Årsager til valg Forudsætninger for valg Konkret ældrepolitik 

Overordnet ældrepolitik 

 

 

 

 

 

 

 

Kommune 1 

Kommune 8 

Kommune 5 

Kommune 2 

Kommune 3 

Kommune 6 

Kommune 7 

Kommune 4 

 

 

Konkret 

ældrepolitik 

Overordnet 

ældrepolitik 

• Være handlingsanvisende ift., hvordan 

kommunens målsætning udmøntes hos 

medarbejderne 

• Ønske om at klar prioritering og tilgang til 

arbejdet med borgere 

• Kommunestørrelser, der skaber behov for 

rammesætning for at medarbejderne har 

kendskab til den ønskede ramme for 

borgeren 

• Ønske om at minimere skriftlige 

dokumenter, som ledere og medarbejdere 

skal forholde sig til 

• Oplevelse, af at det ikke er på omsætning af 

skriftlige dokumenter, at medarbejderne 

skal bruge deres energi 

 

• Dokumenter, der gør det muligt for ledere og medarbejdere at formidle og forstå retningen 

• Mulighed for udvikling (kurser, e-læring, håndbog), der giver kompetencer for at komme i mål  

• Initiativer og aktiviteter i enkelte tilbud, der understøtter politikken. 

• Medarbejder og lederne har forsat forståelse for, hvordan der arbejdes i de enkelte tilbud 

• Tilbudsledere formår selvstændigt at vejlede medarbejdere i, hvilke faktorer, der har særlig 

betydning for området 

 Kilde: QVARTZ/RMC analyse 
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Område Konkret ældrepolitik Overordnet ældrepolitik 

Økonomi 

 Forståelse for hvilke områder, der med fordel bør prioriteres i 

forvaltningen, og dermed kan inkluderes og tilgodeses, når der 

lægges budget.  

 Alene udarbejdelse af en politik kan sikre adgang til puljemidler, eks. 

værdighedsmilliard. 

÷ Manglende erfaringer med, hvordan tilbud kan arbejde med konkrete 

handlinger indenfor de rammer, der tillades i budgettet. 

 

÷ Manglende retningsangivelse om, hvordan medarbejdere forventes at 

arbejde for at efterkomme kommunens målsætning på området. 

 

Faglighed 

 Mulighed for at engagere medarbejderne i specifikke fokusområder, 

ved at formulere handlingsanvisning, der styrker meningsfuldheden 

blandt medarbejdere. 

 De enkelte områder, kan fokuserer på områder, der er særligt 

relevante for netop den borgergruppe, de har med at gøre.  

÷ De områder, der er i fokus i politikkerne risikerer at flytte fokus fra 

andre områder, der også kan være vigtige at tilgodese. 

÷ Der laves ikke konkret kompetenceudvikling blandt medarbejdere for 

at imødekomme politiske fokusområder, og der risikeres derfor stor 

forskel på, hvordan medarbejdere udvikler sig og formår at arbejde 

målrettet med politikker. 

Tidsanvendelse 

 Kan føre til at visse opgaver løses bedre, hurtigere og af bedre 

kvalitet for borgeren, hvis der sættes fokus på det. 

 Medarbejderne fokuserer på kerneopgaven, og skal ikke afsætte tid 

til møder og lig. for at implementere strategier og politikker. 

÷ Nye politikker og strategier, der er handlingsanvisende, kræver 

grundig implementering, der kan være tidskrævende for 

medarbejderne.  

÷ En overordnet ældrepolitik kan ikke bidrage med viden om, hvordan 

medarbejdernes tid kan tilrettelægges, således at tiden med borgerne 

optimeres.  

STYRING 

FAGLIGE STYRINGSREDSKABER || POLTIKKER OG STRATEGIER – 

VURDERINGER OG KONSEKVENSER 

 

Såfremt, der udarbejdes en konkret ældrepolitik, kan den være retningsgivende for hvordan tiden bruges med borgeren. 

 Kilde: QVARTZ/RMC analyse 

Fordele 

Ulemper ÷ 
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STYRING 

FAGLIGE STYRINGSREDSKABER || KVALITETSSTANDARDER 

- KORTLÆGNING AF PRAKSIS 

Ifølge Serviceloven skal alle kommuner udvikle kvalitetsstandarder for de kommunale områder 

indenfor  hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning. Derudover fastsætter loven, at de 

enkelte kommuner derudover kan træffe en beslutning om at fastsætte lokale vejledninger for 

serviceniveau. Kvalitetsstandarder udmøntes typisk i et kommunalt dokument, hvori man 

beskriver formål, indsatser, bevillingsgrundlag, leverandør og kompetencer til at udføre 

opgaver. Disse dokumenter skal være tilgængelige for borgerne og opdateres en gang årligt. I 

nogle kommuner har man desuden valgt at udarbejde tværgående dokumenter, hvor der 

skabes sammenhæng mellem kvalitetsstandarder, indsatser og kompetencer og faggrupper. 

.   

Formål & beskrivelse 

Kvalitetsstandarder som løftestang for serviceniveau: Kvalitetsstandarder bruges som et 

kommunalt redskab til at formidle et serviceniveau for borgerne som kommunen gerne vil leve 

op. 

Kvalitetsstandarder som overlægger for serviceniveau: Kvalitetsstandarder bruges som 

redskab til at retfærdiggøre niveauet og omfanget af de ydelser, der leveres.  

Variationer i brugen af kvalitetsstandarder 

Model Årsager til valg Forudsætninger for valg 

 

 

 

 

 

Kommune 8 

Kommune 5 

Kommune 4 

Kommune 2 

Kommune 7 

Kommune 3 

Kommune 6 

 

Kommune 1 

 

 

Overlægger 

Kvalitets-

standarder 

som løftestang 

Kvalitets-

standarder 

som 

overlægger 

• Kommunen ønsker at markere et 

serviceniveau, der ligger over andre 

kommuner og indeholder mere tid til 

borgerne end det absolut nødvendige 

 

 

• Der er ikke oplevelse af, at man har det 

økonomiske råderum til at gøre mere end 

det absolut nødvendige 

• Der er økonomisk råderum, der muliggør det ønskede serviceniveau – flere frihedsgrader til 

visitationen. 

• Der er forståelse og enighed for serviceniveauet på tværs af ledelseslag i kommunen 

• Visitationen skal have mulighed for at visiterer ydelser, der leverer op til serviceniveau 

• Konkret viden om konsekvenserne ved ikke at give frirum til evt. ekstra indsatser/mere tid i 

den enkelte opgave. 

• Nødvendigt med fokus på visitationspraksis i forhold til at sikre at visitationen tilgodeser den 

enkelte borgers behov, såfremt det anses som værende nødvendigt at gå ud over 

kvalitetsstandarderne 

Løftestang 

 Kilde: QVARTZ/RMC analyse 
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Område Kvalitetstandarder som overlægger Kvalitetsstandarder som løftestang 

Økonomi 

 Sikre en klar og tydelig forventningsafstemning mellem 

kommunalpolitkkere, borgere, ledere og 

frontmedarbejdere i forhold til serviceniveauet og hvad, 

der skal leveres af service for borgerne.  

 Giver medarbejderne frihed til at lade den faglige vurdering være 

rammesættende på niveau med den økonomiske vurdering. 

 

÷ Giver begrænsede muligheder for at tage individuelle 

hensyn, hvis borgeres overordnede behov er ens, men 

man ønsker at tilrettelægge ydelser individuelt. 

 

 

÷ Kræver at der er kendskab til det budget, der skal overholdes når der visiteres 

ydelser.  

Faglighed 

 Skaber klarhed for hvad enkelte medarbejdere skal 

leverer. 

 Giver medarbejderne frihed til at lade den faglige vurdering være 

rammesættende på niveau med den økonomiske vurdering. 

÷ Sætter begrænsninger for medarbejderne i forhold til at 

tænke, hvad borgerne individuelt kan få gavn af. 

÷ Risikerer at miste overblikket og kan skabe uens tilgang til levering af ydelser 

blandt forskellige medarbejdere i visitationen. 

Tidsanvendelse 

 Giver medarbejdere forståelse for præcis, hvor lang tid 

opgaver forventes at tage, og kan derfor bruges i 

forventningsafstemning. 

 Kan give mulighed for, at der er mere tid hos den enkelte borger. 

 

÷ Kan flytte fokus fra, hvad borgerens behov er, til hvor 

meget (tid) ydelse man kan levere inden for de grænser, 

der sættes i kvalitetsstandarden 

÷ Sværere for de enkelte medarbejdere at vurdere mulighed for fleksibilitet. 

STYRING 

Kvalitetsstandarder er kommunens redskab til at definerer serviceniveau, og dermed tidsforbrug hos borgeren ift. de leverede ydelser. 

FAGLIGE STYRINGSREDSKABER || KVALITETSSTANDARDER- 

VURDERINGER OG KONSEKVENSER 

 Kilde: QVARTZ/RMC analyse 

Fordele 

Ulemper ÷ 
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STYRING 

FAGLIGE STYRINGSREDSKABER || FAGLIGE AUDITS – 

KORTLÆGNING AF PRAKSIS 

For at sikre kvalitet, læring og udvikling anvender kommunerne i højere og højere grad 

forskellige former for faglige forbedringsmetoder, herunder faglige audits. Her gennemgås 

typisk borgerforløb for at afdække uhensigtsmæssige arbejdsgange, om visitation af ydelser er 

korrekt, sammenhæng i borgerforløb eller hvorvidt, der er iværksat nødvendige 

handlingsplaner for alle borgerens behov. Brugen af faglige audits kan være med til at sætte 

fokus på særlige problemstillinger og synliggøre uhensigtsmæssige faktorer i styringskæden, 

der kan påvirke medarbejdernes arbejde og tidsforbrug i negativ retning. Der er stor variation i 

omfang samt systematik i gennemførsel af faglige audits. I nogle kommuner er der hyppige 

audits for såvel medarbejdere som ledere, hvor andre kommuner i højere grad har valgt at 

lade denne kvalitetsudvikling forgå decentralt på de enkelte tilbud.     

 

Formål & beskrivelse 

Ledelsesfaglig audits: Ledere foretager stikprøver af journaler, og gennemgår 

dokumentation samt iværksættelse af nødvendige handlings- og indsatsplaner 

Kvalitetscirkler: Gennemgang af indsatsområder i borgerjournaler, fx ernæring, med fokus på 

kvalitetsudvikling og forbedring 

Borgerforløb: Gennemgang af borgerforløb med fokus på rød tråd og sammenhæng mellem 

indsatser og snitflader. 

Medicinaudits: Gennemgang af medicinkort, dosering og dispensering 

Tværfaglige konferencer: Gennemgang af borgere på tværs af faggrupper  

 

Typiske former for faglige audits 

Systematiske audits 

Ad hoc audits 

 

 

 

 

 

Kommune 1 

Kommune 8 

Kommune 2 

Kommune 7 

Kommune 5 

Kommune 3 

Kommune 6 

 

Kommune 4 

 

 

Model Årsager til valg Forudsætninger for valg 

Systematiske 

audits 

Ad hoc audits 

• Ønske om systematisk tilgang til 

kvalitetssikring og forbedring 

• Forebyggelse af uhensigtsmæssig praksis 

for ledere og medarbejdere 

 

 

• Kompetenceudvikling, der sikrer ensrettet tilgang til audits i alle tilbud 

• Mulighed for at reagere på afdækkede kvalitetsbrister 

• Mulighed for selv at tilrettelægge 

nødvendige audit behov decentralt 

• Forståelse for og varetagelse af, at ansvar for faglige audits ligger decentralt 

 Kilde: QVARTZ/RMC analyse 
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FAGLIGE STYRINGSREDSKABER || FAGLIGE AUDITS – 

VURDERINGER OG KONSEKVENSER 

STYRING 

Område Systematiske audits Ad hoc audits 

Økonomi 

 Kan være med til at sætte fokus på nogle områder, der 

fungerer uhensigtsmæssigt, hvor der kan være et 

muligt besparelsespotentiale.   

 Sparer tid og dermed penge og behovet for at medarbejdergrupper skal møde ind 

samtidig. 

÷ Kan tage tid i form af møder, og vil derfor være 

udfordrende for tilbudsledere at afsætte tid til, når der 

afregnes på baggrund af direkte borgerrettet aktivitet.  

 

 

÷ Manglende systematisk viden om eksempelvis levering af rette ydelser.  

Faglighed 

 Vedvarende fokus på læring og kvalitetsforbedring, der 

kan løfte fagligheden på tværs af faggrupper, særligt 

ved gennemgang af tværfaglige audits. 

 Det er kun relevante faglige problematikker, der undersøges. 

÷ Når der fokuseres på gennemgang af nogle områder, 

risikerer man, at der primært udvikles og forbedres på 

områder, som medarbejderne finder faglig 

spændende. De mindre ‘prestigefyldte’ områder 

risikerer at blive tilsidesat.  

÷ Risikerer at skabe fokus på faglighed, der er særlig relevant i forbindelse med risici 

for borger, frem for andre fagligheder, der har områder, der ikke på samme måde er  

forbundet med risici, såsom områder som sammenhængende borgerforløb, 

hensyntagen til borgernes ønsker og liggende.  

Tidsanvendelse 

 Faglige audits kan være med til at synliggøre områder, 

hvor tidsanvendelse forgår uhensigtsmæssig. 

 Medarbejderne bruger kun tid til audits, når der er et presserende behov.  

÷ Kan forårsage flere mødeaktiviteter, der kan tages 

til/fra kerneopgaven.  

÷ Medarbejderne bliver i mindre grad opmærksom på uhensigtsmæssig 

tidsanvendelse. 

Systematiske audits kan være med til at skabe gennemsigtighed i tidsforbruget og flytte tid mellem opgaver, og dermed potentielt give mere tid hos borgeren. 

 Kilde: QVARTZ/RMC analyse 

Fordele 

Ulemper ÷ 
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STYRINGH 

Styringsredskaberne påvirker direkte eller indirekte ældreområdet, hvor 

ledelsesinformation og faglige audits fungerer som kommunikerende bindeled 

L
E

D
E

L
S

E
S

IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
 

F
A

G
L

IG
E

 A
U

D
IT

S
 

PLEJECENTRE 

SYGEPLEJE 

Ledelsesrum 

Ledelsesrum   

B
U

D
G

E
T

M
O

D
E

L
 

B
U

D
G

E
T

S
T

Y
R

IN
G

 

Y
D

E
L

S
E

S
M

O
D

E
L

 IN
D

S
A

T
S

K
A

T
A

L
O

G
 

K
V

A
L

IT
E

T
S

S
T
A

N
D

A
R

D
E

R
 

P
O

L
IT

IK
K

E
R

 O
G

 S
T

R
A

T
E

G
IE

R
 

HJEMMEPLEJE 

Driftsmæssige Faglige 

Evaluerende 
Opgave-

definerende 

Incitaments-

skabende 

Ramme-

sættende 

Retnings-

givende 
Definerende  

Handlings-

angivende 
Evaluerende 

 Kilde: QVARTZ/RMC analyse 
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Retnings-

givende 
Definerende  

Handlings-

angivende 
Evaluerende 

STYRINGH 

Styringsredskaberne påvirker direkte eller indirekte ældreområdet, hvor 

ledelsesinformation og faglige audits fungerer som kommunikerende bindeled 

L
E

D
E
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IN
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R

M
A

T
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F
A

G
L
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E

 A
U

D
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S
 

PLEJECENTRE 

SYGEPLEJE 

Ledelsesrum 

Ledelsesrum   

HJEMMEPLEJE 

Driftsmæssige Faglige 
Valg af 

budgetmodel 

er ramme-

sættende for 

tidsforbrug, 

ifm. 

registrering af 

ydelser og 

justering af 

visitationer. 

Samtidig 

påvirker 

budget-

modeller 

muligheden for 

at tilpasse 

tilbud ift. 

sammensætni

ng af borgere 

på det enkelte 

tilbud. 

Budgetstyring 

påvirker ved at 

være 

incitaments-

skabende for 

forbrug og 

styring af 

ressourcer, 

herunder 

personale og 

vagtplanlægni

ng.  

Evaluerende 
Opgave-

definerende 

Incitaments-

skabende 

Ramme-

sættende 

Forskellige 

måder at 

visitere ydelser 

kan især 

påvirke 

medarbejderne

s tidsforbrug ift. 

dokumentation 

af ydelser, ved 

op- og 

nedjustering.   

Indsatskataloge

t beskriver de 

indsatser, der 

kan visiteres til 

borgere og kan 

derfor påvirke 

de ansattes 

tidsforbrug ved 

at beskrive de 

handlinger, der 

skal udføres i 

en angivet 

tidsramme. 

Kvalitets-

standarder 

definerer 

kommunens 

serviceniveau. 

De kan påvirke 

tidsforbruget 

ved at definere, 

hvilke ydelser 

borgerne i den 

pågældende 

kommune har 

ret til.   

Politikker og 

strategier kan 

påvirke 

tidsforbruget, 

hvis kommunen 

har defineret 

forventninger til 

involvering og 

stillingtagen 

hos 

medarbejdere. 

De kan 

ligeledes 

påvirke retning 

og fokus for de 

ydelser, der 

leveres.   

Ledelsesinformation og faglige audits kan bruges til at 

forbedre, udvikle og afdække, hvordan driftsmæssige 

og faglige styringsredskaber fungerer. 

 Kilde: QVARTZ/RMC analyse 
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STYRINGSAPPENDIKS– DAGTILBUDSOMRÅDET - UDKAST 

Kulegravningens styringsanalyse fokuserer på de væsentligste 9 

styringsværktøjer inden for styringskæderne på de to områder 

Stat 

Kommunalt 

politisk niveau 

Forvaltning 

Områdechef 

Tilbudsleder 

Medarbejdere 

Børn 

(forældre) 

Styringskæden og væsentligste værktøjer 
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Driftsmæssig Faglig 

ext 

Text 

Indirekte påvirkning 

Direkte påvirkning 

Styringsværktøjerne og tidsanvendelse 

Målstyring 

Budgetmodel og     

-styring 

Tilsyn 

Ledelsesinformation 

Styring af overgange 

Tværfagligt samarbejde 

Politikker, strategier og 

pædagogisk læreplan 

Redskaber til 

vurdering 

L
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Ledelsesinformation 
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STYRINGSAPPENDIKS– DAGTILBUDSOMRÅDET - UDKAST 

DRIFTMÆSSIGE STYRINGSREDSKABER || BUDGETMODEL- OG STYRING 

- KORTLÆGNING AF PRAKSIS 

   

  

  

  Kilde: Rambøll/Qvartz analyse 

Dagtilbudsområdet er gennemgående ved relativt ensartede styringsprincipper, når det kommer til budgetmodel og 

økonomistyring, dog er der en variation i forhold til placering af budgetansvar, som følger kommunens organisering 

af området, således at budgetansvaret i kommuner med områdeorganisering typisk er placeret på områdeniveau, 

mens de i andre kommuner er placeret på institutionsniveau. Dagplejen er typisk funktionelt organiseret i ét 

område for kommunen med eget budgetansvar..  

Overordnet set er der i alle kommuner en høj grad af aktivitetsbaseret budgettildeling (én pose penge pr. barn), 

men der er variation i hvor høj grad specielt midler til indsatser for børn med særlige behov udmøntes decentralt 

eller styres centralt og tildeles gennem visitation.  

Økonomistyringen er kendetegnet ved lønsumsstyring frem for normeringsstyring – dog har enkelte kommuner lagt 

bindinger på det decentrale niveau i forhold til udmøntningen af lønmidler med en ønsket fordeling af lønmidler 

mellem personalegrupper. De økonomiske og personalemæssige frihedsgrader til de budgetansvarlige er generelt 

relativt høje med overførselsadgang og mulighed for at overføre midler mellem budgetposter. 

 

 

Formål & beskrivelse 

Tildelings-

principper 

Økonomiske 

frihedsgrader 

Model 

Budgetopfølgning 

• Aktivitetsbaseret tildeling pr. barn. Variation i forhold til om der sker en 

direkte tildeling af midler til inklusion pr. barn samt om tildelingen pr. barn er 

justeret ift. socioøkonomi. Enkelte tildeler også en fast sum pr. institution ift. 

faste driftsomkostninger 

• I kraft af den aktivitetsbaserede tildeling, så sker der løbende en 

budgetregulering på baggrund af den realiserede aktivitet – kadencen for 

regulering varierer mellem kommuner fra månedligt til årligt. Derudover er 

der typisk udelukkende krav om budgetopfølgninger i forbindelse med 

kommunens fælles opfølgninger – typisk 3-4 gange årligt 

Fællestræk og variation i styringstilgange 

• Høj grad af lønsumsstyring. Økonomisk tildeling baseret på 

gennemsnitslønninger og forventet fordeling af personalekategorier – en 

fordeling som for enkelte kommuner er bindende. Gennemgående frihed til 

at omplacere midler samt en relativ høj overførselsgrad – typisk mellem +/-

3-5 %. Typisk adgang til vippenormere i det enkelte dagtilbud. 

• Direkte tildeling skaber en tæt sammenhæng mellem aktivitet og ressource.  

• Socioøkonomisk regulering sikrer en tildeling af ressourcer til de områder, 

hvor forældreressourcer er mindst. 

• Udvidelse af den aktivitetsbaseret tildeling til også at omfatte 

inklusion/specialpædagogisk bistand øger det enkelte dagtilbuds 

økonomiske risiko 

• Den relativt lave grad af kontrol og en høj kadence i budgetopfølgninger fra 

central økonomi hænger sammen med området høje grad af 

styringsmæssige gennemsigtighed.  

• Budgetreguleringer i forhold til den realiserede aktivitet sikrer 

overensstemmelse mellem ressource og aktivitet, og sikrer den 

budgetansvarliges fokus på at sikre balance 

• Høj grad af decentralt budgetansvar sikrer mulighed for lokal prioritering og 

kontinuitet.  

• Høj grad af decentral budgetansvar forudsætter, at der sker en forudsigelig 

og gennemsigtig tildeling og økonomistyringsopgave. Dette gælder også ift. 

inklusionsmidler/midler til specialpædagogisk bistand 

 

 

Årsager og forudsætninger for valg 

Grad af styringsmæssig nytte og behovsopfyldelse decentralt 

K7 
K12 

K10 

K11 

K9 

Kommunal grad af 

central regulering via  

styringsredskab 



3 

STYRINGSAPPENDIKS– DAGTILBUDSOMRÅDET - UDKAST 

DRIFTMÆSSIGE STYRINGSREDSKABER || BUDGETMODEL- OG STYRING 

- VURDERINGER OG KONSEKVENSER 

 Område Tildelingsprincipper Økonomiske frihedsgrader Budgetopfølgning 

Økonomi 

 Aktivitetsbaseret tildeling sikrer en høj grad af 

gennemsigtighed i budgettildeling og skaber et 

tydeligt incitament til at tilpasse ressourceforbrug til 

aktivitetsniveau. 

 Lønsumsstyring og frihedsgrader ift. disponering, 

vippenormering og overførsel mellem regnskabsår 

øget det lokale budgetansvar, og forbedrer de lokale 

muligheder for langsigtet planlægning.  

 Omvendt kan centralt fastsatte bindinger ift. fx 

personaleanvendelse være mere til at sikre 

ensartethed i ressourceanvendelse og den faglige 

dækning. 

 Løbende regulering af budgettet i forhold til faktisk 

aktivitet forbedrer muligheder for budgetoverholdelse 

samlet set ved give de budgetansvarlige et tydeligt 

incitament til at regulere ressourcer ved væsentlige 

fald eller stigning i aktivitetsniveau. 

÷ Manglende reguleringsmekanismer ift. socioøkonomi 

og en koncentration af børn med særlige behov kan 

skabe uensartede vilkår på tværs af dagtilbud. En 

decentralisering af centrale puljer ift. 

inklusion/specialpædagogisk bistand skaber relativt 

større økonomiske risici for mindre daginstitutioner.  

÷ En høj grad frihedsgrader til decentrale 

budgetansvarlige øger risici ift. budgetoverskridelse 

på dagtilbudsområdet samlet set, og forudsætter 

derfor en høj grad af ansvar for budgetoverholdelse 

og kollektive koordineringsmekanismer.  

÷ Centrale bindinger på personaleanvendelse kan 

virke uhensigtsmæssigt når gennemsnitlønninger 

ikke matcher den lokale løndannelse 

÷ Den relativt lave kompleksitet i den økonomiske 

styringsopgave på dagtilbudsområdet tilsiger, at 

budgetregulering og faste budgetopfølgninger ikke 

sker for hyppigt. De mest velfungerende eksempler 

ses ved kvartalsvise faste 

budgetopfølgninger/reguleringer og månedlig lokal 

ledelsesopfølgning på økonomi. 

Faglighed 

 Betydning af antallet af børn i forhold til de 

personalemæssige og faglige muligheder 

tydeliggøres gennem den aktivitetsbaserede styring 

 En decentralisering af midler ift 

inklusion/specialpædagogisk bistand kan øge det 

faglige fokus på tidlig indsats og forebyggelse 

 En høj grad af decentrale frihedsgrader understøtter 

muligheden for den lokale tilrettelæggelse af den 

faglige indsats 

 En veltilrettelagt, rettidig og kvalificeret 

budgetopfølgning kan understøtte den enkelte 

budgetansvarlige i forhold til at få indsigt i og 

identificere muligheder i forhold til at optimere 

økonomi og dermed frigøre ressourcer i forhold til 

den faglige indsats. 

÷ Pludselige og væsentlige ændringer i børnetal, børn 

med særlige behov, hvor det enkelte dagtilbud har 

en betalingsforpligtelse eller udfordringer med højt 

sygefravær kan påvirke mulighederne i forhold til at 

sikre det ønskede faglige niveau for den samlede 

børnegruppe i uhensigtsmæssig grad, hvis der ikke 

er centrale puljer til at afbøde konsekvenserne heraf  

÷ Manglende krav til anvendelse af ressourcer kan 

føre til at uhensigtsmæssig praksis vedrørende fx 

højt vikarforbrug, lønforskelle internt i den enkelte 

kommune mv.  

÷ Manglende mulighed for at prioritere fælles mål i 

kommunen, hvis der ikke er andre 

styringsredskaber, som kan regulere dette (fx 

målstyring) 

÷ En for hyppig budgetregulering og budgetopfølgning 

med fokus på økonomisk forbrug kan medvirke til 

øge de budgetansvarliges incitament til at holde for 

meget igen med allokering af ressourcer, hvilket kan 

føre til ophobning af overskud og uhensigtsmæssige 

incitamenter til forbrug sidst på året frem fra 

budgetårets start.  

Tidsanvendelse 

 Frontpersonalets tidsforbrug påvirkes ikke af 

styringsmodellen 

 Frontpersonalets tidsforbrug påvirkes ikke af 

styringsmodellen 

 Frontpersonalets tidsforbrug påvirkes ikke af 

styringsmodellen 

÷ Aktivitetsbaseret tildeling stiller øgede krav til den 

budgetansvarliges økonomistyringskompetencer og 

tidsforbrug forbundet med økonomistyring i forhold til 

fx normerings- eller rammestyring.  

÷ Større frihedsgrader stiller øgede krav til den 

budgetansvarliges økonomistyringskompetencer og 

tidsforbrug forbundet med økonomistyring i forhold til 

fx normerings- eller rammestyring. 

÷ Budgetopfølgning driver tidsforbrug hos de 

budgetansvarlige.  

Fordele 

Ulemper ÷ 
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STYRINGSAPPENDIKS– DAGTILBUDSOMRÅDET - UDKAST 

DRIFTMÆSSIGE STYRINGSREDSKABER || MÅLSTYRING 

- KORTLÆGNING AF PRAKSIS 

   

  

  

Kilde:Rambøll/Qvartz analyse 

Dagtilbudsområdet er generelt kendetegnet ved en relativ høj grad af kommunal prioritering af målstyring som et 

styringsværktøj ift. andre styringsredskaber. Formålet er gennemgående at sætte fælles retning for 

dagtilbudsområdet i den enkelte kommune. 

På tværs af kommunerne er der stor variation i de konkrete tilgange til målstyring, hvor modeller spænder fra 

tværgående politisk målstyring, koncern/direktionsdreven målstyring til primært forvaltningsdrevet målstyring.  

Fokus for målstyring varierer ligeledes mellem hhv. udviklingsorienteret målstyring til mere driftsorienteret 

målstyring – ligesom der er forskelle på, hvorvidt mål relaterer sig til ressourcer, aktivitet, kvalitet og/eller effekt. 

Der er også en vis variation i hvorvidt, der er en tæt sammenhæng mellem målstyring, og andre benyttede 

styringsværktøjer som tilsyn, økonomistyring, politikker, strategier, pædagogiske læreplan mv.  

Der er samtidigt væsentlige forskelle i hvordan værdien af målstyring opleves decentralt. Vurderinger spænder her 

mellem, at målstyring ikke opleves som understøttende for udvikling af dagtilbud til at være den centrale 

styringsteknologi for udvikling og dialog for det enkelte dagtilbud. 

 

 

Formål & beskrivelse 

Fokus for 

målstyring 

Tilgange til 

udmøntning og 

opfølgning 

Model 

Sammenhæng til 

andre 

styringsredskaber 

• Stor variation i forhold til (i) graden af politisk involvering i målfastsættelse, 

(ii) hvorvidt der er tale om koncernmål eller forvaltningsspecifikke, (iii) typen 

af mål, som spænder fra primært aktivitetsorienterede til primært værdi eller 

effektorienterede mål, (iv) målfokus, som spænder fra primært 

udviklingsorienterede mål til driftsrelaterede mål samt (v) graden af 

decentral frihed til at prioritere blandt mål   

 

• De hyppigste koblinger til andre styringsredskaber er ift tilsyn, faglige 

politikker, strategier og læreplan samt ift faglig ledelsesinformation. 

Sammenhængen er dog kun i få kommuner meget eksplicit og strategisk 

prioriteret.   

Fællestræk og variation i styringstilgange 

• Stor variation ift proces for udmøntning og opfølgning, som spænder fra 

meget formaliserede og dokumentationsbaserede aftale- og 

opfølgningsregimer med fast årshjul til primært dialogbaserede processer 

uden faste kadencer, og med stor decentral frihed/ansvar til at forestå 

udmøntning og opfølgning på målaftaler.  

 

• Et fokus på målstyring relaterer sig typisk til enten et kommunalpolitisk ønske 

om en løbende prioritering af den konkrete retning på udviklingen af 

dagtilbudsområdet og/eller et forvaltningsmæssigt ønske om at fokusere og 

optimere indsatsen indenfor konkrete områder på et dagtilbudsområde, hvor 

kvalitet og service ellers i høj grad beror på lokal prioritering og tilgang. 

• En eksplicit sammenhæng mellem styringsredskaber forudsætter enten en 

sammenhængende strategi for dette på koncernniveau eller en 

forvaltningsmæssig opdeling i den enkelte kommune, hvor den enkelte 

forvaltning har stor autonomi i forhold til selv at fastlægge styringsprincipper. 

• Formaliserede processer ift udmøntning og opfølgning ses specielt i 

forbindelse med målstyring på koncernniveau, mens dialogbaserede og 

mindre formaliserede tilgange primært ses, når der er tale om forvaltnings- 

eller fagpolitiskdrevet målstyring i specielt mindre kommuner. 

• Specielt udviklingsorienterede målstyringstilgange forudsætter en væsentlig 

ledelsesmæssig prioritering fra både aftalebestiller og aftaleholder for at sikre 

reel forankring og eksekvering af de besluttede tiltag. 

 

 

Årsager og forudsætninger for valg 

Grad af styringsmæssig nytte og behovsopfyldelse decentralt 

Kommunal grad af 

central regulering via  

styringsredskab 

K10 
K7 K1 

K12 

K8 

K11 

K9 
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STYRINGSAPPENDIKS– DAGTILBUDSOMRÅDET - UDKAST 

DRIFTMÆSSIGE STYRINGSREDSKABER || MÅLSTYRING -  

VURDERINGER OG KONSEKVENSER 

 Område Fokus for målstyring Tilgange til udmøntning og opfølgning 

Økonomi 

 Udviklingsorienteret målstyring med en tydelig ledelsesmæssig prioritering 

kan være en effektiv måde til at sikre fokus på og opfølgning på strategiske 

tiltag på dagtilbudsområdet 

 Prioritering af få overordnede mål/temaer med et flerårigt sigte understøtter 

de enkelte dagtilbuds incitament til at investere ressourcer i at sikre 

målopfyldelse. 

 En decentral frihed til at prioritere blandt mål kan øge ejerskab til målstyringsværktøj, 

og derigennem kvalitet af udmøntning og opfølgning 

 En prioritering af dialogbaserede udmøntnings-og specielt opfølgningsprocesser 

styrker nyttiggørelse af målstyring og muligheder for at sprede god praksis på tværs af 

dagtilbud.  

 En mulighed for at differentiere i krav til udmøntning og opfølgning afhængigt af de 

enkelte dagtilbuds performance kan bidrage til at kanalisere ledelsesmæssig 

opmærksomhed fra centralt hold i forhold til de dagtilbud, som er særligt udfordrede i 

forhold til performance  

÷ En prioritering af driftsrelaterede mål medfører en risiko for, at der ”blot” sker 

en formalisering af forventninger til driftsopgaven, som allerede var til stede i 

organisationen forinden målstyring, og som derfor ikke sikrer en 

styringsmæssig værdi 

÷ Hyppige skift i mål (fx årligt) vil medføre risiko for at høje 

transaktionsomkostninger og manglende udbytte af de investeringer, der 

foretages i de enkelte år. 

÷ Krav til dokumentation og opfølgningskadencer, som ikke prioriteres, anvendes og 

nyttiggøres ledelsesmæssigt kan skabe et væsentligt spild i den enkelte kommune.  

÷ Manglende opfølgning på målstyring indebærer en risici for at fokus i organisationen 

forsvinder/erstattes af andre prioriteringer, hvormed den initiale investering i målstyring 

kan blive tabt 

Faglighed 

 Et vedvarende fokus på mål vedrørende værdimæssig retning, kvalitet 

og/eller effekt kan bidrage til at skabe understøttende rammer for det lokale 

arbejde med den pædagogiske læreplan 

 Forankringen af målstyringen og det faglige udbytte styrkes af en strategisk 

inddragelse af de forskellige ledelsesniveauer samt medarbejderrepræsentanter, så 

der sikres en oversættelse, formidling, udmøntning og opfølgning på målstyringen med 

lokalt ejerskab. 

÷ Et tværgående fokus på bestemte aktivitetsorienterede mål kan virke som 

indgribende i forhold til de enkelte dagtilbuds pædagogiske indsats og 

muligheder for at prioritere 

÷ Hyppige skift i mål, samt mål uden en tydelig kobling til dagtilbuddets 

kerneopgave kan medføre manglende ejerskab blandt frontpersonale og lokal 

ledelse ift styringsredskab, og herunder risiko for dekobling 

÷ Opfølgningsprocesser, som primært er databaserede uden en tydelig kobling til 

beslutningsprocesser og mødeårshjul medfører dels en manglende nyttiggørelse af 

den viden, der er om udmøntning samt en risici for incitament til dekobling fra 

målstyringsprocessen lokalt  

Tidsanvendelse 

 Såfremt mål er forankret og koblet til kerneopgaven kan målstyres opfattes 

som et middel til effektivisering og fokusering af tidsanvendelse 

 Såfremt udmøntning og opfølgning er tænkt ind i eksisterende møde- og 

planlægningskadencer kan målstyring anvendes uden væsentligt tidsforbrug for 

frontpersonale  

÷ Utilstrækkelig forankret og ledelsesmæssigt prioriteret målstyring kan 

medføre et væsentligt spild af tid i den enkelte organisation 

÷ Ved dokumentationstunge målstyringstilgange risikerer ledelse såvel som 

frontpersonale at skulle anvende en væsentlig tid på dokumentation  

Fordele 

Ulemper ÷ 
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STYRINGSAPPENDIKS– DAGTILBUDSOMRÅDET - UDKAST 

DRIFTMÆSSIGE STYRINGSREDSKABER || TILSYN 

- KORTLÆGNING AF PRAKSIS 

   

  

  

  Kilde: Rambøll/Qvartz analyse 

Stor variation i tilgange til tilsyn, herunder også det løbende ledelsestilsyn. Fra en lav grad af ledelsesmæssigt 

fokus til høj prioritering med kobling til andre styringsredskaber som målstyring og strategiimplementering. Flere 

kommuner i gang med at ændre tilgang til tilsyn netop nu med fokus på en højere grad af dialog baseret på fælles 

data, beslutning om fokuspunkter for udvikling samt systematisk opfølgning. 

Kadence for tilsyn varierer i forhold til såvel det anmeldte og uanmeldte på tværs af kommuner, men der er typisk 

om årlige tilsynsbesøg i form af skiftevis anmeldte og uanmeldte tilsyn.. 

For dagplejen specifikt er der tale om en høj grad af formalisering af tilsyn og anvendelse af tilsyn som et centralt 

styringsredskab ift kontrol og udvikling af den enkelte dagplejer, og her sker det løbende tilsyn adskillige gange om 

året i forhold til den enkelte dagplejer..  

Den største oplevelse af udbytte decentralt ses de steder, hvor der som en del af tilsynet prioriteres hhv. (i) en 

forberedt dialog med afsæt i dagtilbuddets situation og prioriteringer i forbindelse med det anmeldte tilsyn samt (ii) 

en opfølgende dialog med henblik på fælles forståelse af tilsynet og udviklingspotentialer i forbindelse med det 

uanmeldte tilsyn. 

 

Formål & beskrivelse 

Fokus og 

tilrettelæggelse af 

tilsyn 

Konsekvenser af 

tilsyn 

Model 

• Generelt tale om et relativt formaliseret og central kommunalt reguleret 

styringsværktøj med faste årlige kadencer for tilsynsbesøg, udarbejdelse af 

forberedende skriftlige arbejde samt fastlagte kriterier for 

tilsynsvurderingen. Der ses en tendens til at flere kommuner aktuelt 

omlægger tilsyn med henblik på at prioritere et øget fokus på udvikling og 

læring  lokalt på baggrund af det enkelte tilsynsbesøg 

 

Fællestræk og variation i styringstilgange 

• Generelt opfattes tilsynet decentralt som en relevant kontrolforanstaltning, 

som sikrer et centralt fokus på den lokale pædagogisk praksis. I forhold til 

et lærings- og udviklingsudbytte er opfattelse af nytte dog begrænset i de 

fleste kommuner. I enkelte kommuner fremhæves dog velfungerende 

forberedelse og opfølgning der sikrer relevant fokus for tilsyn og 

anvendelighed af tilsynets konklusioner decentralt. 

• Enkelte kommuner sikrer systematisk sammenhæng til andre 

styringsredskaber, og kobler således resultater af tilsyn sammen med 

målstyringsprocesser, læreplansarbejde mv. Typisk benyttes krav om 

handleplaner og lignende dog primært ift. dagtilbud, hvor der påtale ifm 

tilsynet. 

 

 

 

• Tilsyn er en lovgivningsmæssig reguleret ift primært form men ikke indhold, 

hvilket skaber brede rammer for den konkrete kommunale udmøntning. 

 

 

• Den omlægning der aktuelt ses i flere kommuner i forhold til øget dialog, og 

forberedelse i forbindelse med tilsyn hænger sammen med et ønske om, at 

integrere tilsynet i højere grad sammen med kommunens øvrige strategiske 

styringsredskaber som målstyring, strategiimplementering, pædagogiske 

læreplaner mv. 

 

 

Årsager og forudsætninger for valg 

Grad af styringsmæssig nytte og behovsopfyldelse decentralt 

Kommunal grad af 

central regulering via  

styringsredskab 

K7 

K12 
K8 

K11 
K9 
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STYRINGSAPPENDIKS– DAGTILBUDSOMRÅDET - UDKAST 

DRIFTMÆSSIGE STYRINGSREDSKABER || TILSYN -  VURDERINGER OG 

KONSEKVENSER 

 Område Fokus og tilrettelæggelse af tilsyn Konsekvenser af tilsyn 

Økonomi 

 Generelt en styringsform, som pålægger det enkelte dagtilbud relativt få 

omkostninger, da det er det centralt drevne tilsyn, som typisk har 

dokumentationsforpligtelsen i forbindelse med tilsyn. Tilsyn med et 

kontrollerende fokus i forhold til tilstedeværelsen af specielt skriftlige 

vejledninger og instrukser decentralt kan dog omvendt drive et 

dokumentationsarbejde decentralt, som ikke opleves som nyttiggørende 

 Et fokus på særlige opfølgende og intensiverede indsatser i forhold til de dagtilbud, 

hvor der i forbindelse med tilsyn identificeres udviklingsbehov kan være en velegnet 

metode til at understøtte en fokuseret effektivisering/kvalitetsforbedring i den enkelte 

kommune. Det forudsætter dog samtidigt en tæt kobling til kommunens evt. målstyring 

og implementering af målhierarki (politikker, strategier, pædagogisk læreplan) 

÷ En udfordring at identificere udfordringer og mangler i den pædagogiske 

praksis med mindre, at de tilsynsførende har relativt stort kendskab til det 

enkelte dagtilbud ift situation, pædagogisk grundlag mv, hvilket kan 

forudsætte kontinuitet i forhold til den tilsynsførende samt en tilstrækkelig 

hyppig kadence af besøg. 

÷ Hvis tilsyn i forhold til forberedelse og kadence økonomisk er nedprioriteret indebærer 

det en ikke ubetydelig risici for, at udbyttet af tilsynet ift effektivisering og 

kvalitetsforbedringer forsvinder 

Faglighed 

 Udviklings- og læringsorienterede tilsyn med et fokus på forberedelse, dialog 

og fokuseret opfølgning opleves som understøttende for det enkelte 

dagtilbuds udvikling.  

 En høj grad af gennemsigtighed i tilsynskriterier og en sammenhæng med målhierarki 

og målstyring i øvrigt kan styrke incitamentet for de enkelte dagtilbud til at arbejde 

fokuseret med udmøntningen af de fælles kommunale mål på dagtilbudsområdet. 

÷ Risiko for at tilsyn – specielt uanmeldt tilsyn - med primært et kontrollerende 

fokus kan skabe (i) utryghed blandt ledelse og personale og en oplevelse af 

demotiverende forvaltningsmæssig indblanding, hvis ikke formål og kriterier 

for bedømmelse er præget af en høj grad af gennemsigtighed og grundighed 

eller (ii) dekobling, da tilsyn ikke opleves som tilstrækkelig fokuseret og 

grundigt i forhold til den enkelte dagtilbuds kontekst 

÷ Tilsyn uden tilstrækkeligt forberedelse og  kendskab til det enkelte dagtilbuds situation 

samt med en relativ sjælden frekvens (fx anmeldt tilsyn hver andet år) kan blive 

opfattet som irrelevante i forhold til faglig udvikling i det enkelte dagtilbud.  

Tidsanvendelse 

 Generelt en lav grad af tidsforbrug forbundet med tilsyn for ledere og 

frontpersonale 

 Generelt en lav grad af tidsforbrug forbundet med tilsyn for ledere og frontpersonale 

 

÷ Tidsforbrug til evt. dokumentation i forbindelse med tilsyn kan stige 

uhensigtsmæssigt hvis der med tilsynet følger krav om en skriftlig 

dokumentation af procedurer og arbejdsgange, som ikke nyttiggør den lokale 

praksis eller som minimum understøtter en dialog i forbindelse med tilsynet 

÷ Tidsforbrug til evt. dokumentation i forbindelse med tilsyn kan stige uhensigtsmæssigt 

hvis der med tilsynet følger krav om en skriftlig dokumentation af procedurer og 

arbejdsgange, som ikke nyttiggør den lokale praksis eller som minimum understøtter 

en dialog i forbindelse med tilsynet 

Fordele 

Ulemper ÷ 
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STYRINGSAPPENDIKS– DAGTILBUDSOMRÅDET - UDKAST 

DRIFTMÆSSIGE STYRINGSREDSKABER || DRIFTSMÆSSIG 

LEDELSESINFORMATION - KORTLÆGNING AF PRAKSIS 

   

  

  

Kilde:Rambøll/Qvartz analyse 

Ledelsesinformation på dagtilbudsområdet er primært fokuseret på driftsmæssige tal. Det drejer sig for de fleste 

kommuner om løbende dels bagudrettet opgørelse af økonomisk forbrug samt prognose for året i tildeling og 

forbrug samt aktuelle og forventede børnetal,.  

Derudover har de fleste kommuner adgang til personaledata, bl.a. løbende sygefraværsdata, 

personaleomsætning, personalets uddannelse (personalesammensætning), normering og vikarforbrug. Mange 

kommuner holder også løbende øje med antal skoleudsættelser.  

Generelt bruges der ikke meget tid decentralt på at indberette data til ledelsesinformation. Der er for de flestes 

vedkommende kun tale om obligatoriske indberetninger og opfølgninger på budgettet. Det påvirker tidsforbruget 

for dagtilbudsledere nogle steder, mens det andre steder er administrative medarbejdere, som er ansat decentralt, 

der står for de løbende indberetninger.   

Der er ikke konstateret efterspørgsel efter yderligere ledelsesinformation fra det decentrale niveau udover de 

personaledata, mv., som er tilgængelige. Dog er der efterspørgsel efter, at opfølgninger og indberetning kan 

håndteres i de samme systemer. 

 

Formål & beskrivelse 

Fokus og kadence 

Anvendelse og 

nyttiggørelse 

Model 

• Variation i kadence fra løbende data (ugentlig/månedlig) til kvalitetsrapporter 

el. lign., som afrapporteres årligt eller sjældnere. 

• Variation i, hvilke data indgår i løbende ledelsesinformation, typisk løbende 

budgetopfølgning, børnetal og sygefraværsdata mens fx skoleudsættelser og 

normeringstal typisk opgøres årligt.    

• Mindre variation, når det kommer til hvilke data, der primært er fokus på. 

 

Fællestræk og variation i styringstilgange 

• Ift. det decentrale niveau er der variation i anvendelse af ledelsesinformation 

fra anvendelse primært ifm. obligatoriske (budget)opfølgninger, til rapporter, 

som ‘skubbes’ ud til de budgetansvarlige fra centralt hold og til løbende 

anvendelse på den budgetansvarliges eget initiativ.  

• Der er flere forskellige systemer, både mere ”håndholdte” systemer og mere 

avancerede BI-systemer. 

 

 

 

• Kadencen varierer og afhænger bl.a. af, hvorvidt der er selvstændig 

systemadgang til ledelsesinformation på decentralt niveau, eller om den bliver 

leveret fra central økonomifunktion eller af andre aktører (pladsanvisning etc.). 

• Hvilke data der er i fokus afhænger bl.a. af, hvad der er fokus på politisk eller 

fra direktionsniveau i kommunen. Fx  mål om bestemt 

medarbejdersammensætning, normering eller skoleudsættelser. 

 

 

 

 
• Anvendelsen er bl.a. afhængig af hvilke systemer, kommunen stiller til 

rådighed.  

• Herunder om data er tilgængelig i manuelle regnearksløsninger eller direkte 

adgang til ledelsesinformationssystemer og BI-løsninger decentralt, som 

samler data og præsenterer med grafer mm. 

 

 

Årsager og forudsætninger for valg 

K7 

K12 

K10 

Kommunal grad af 

formalisering af 

styrings-redskab 

Grad af vurderet nytte og behovs-

opfyldelse decentralt 

K11 

K9 
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STYRINGSAPPENDIKS– DAGTILBUDSOMRÅDET - UDKAST 

DRIFTMÆSSIGE STYRINGSREDSKABER || DRIFTSMÆSSIG 

LEDELSESINFORMATION -  VURDERINGER OG KONSEKVENSER 

 Område Fokus og kadence Anvendelse og nyttiggørelse 

Økonomi 

 Løbende fokus på driftsmæssige nøgletal er med til at sikre, at budgettet ikke 

overskrides 

 Ledelsesinformation med fx benchmarking, påmindelser om sygefraværssamtaler eller 

lignende kan give informationer til decentrale ledere, som kan hjælpe med den 

driftsmæssige styring 

÷ Data som ikke knytter sig tæt til den daglige drift – fx historiske data, som 

udkommer årligt eller for mange data på én gang, kan mindske overblikket og 

fokus i forbindelse med driftsmæssig styring 

÷ Kan risikere at data ikke anvendes systematisk, hvis det ikke kommer løbende, er let 

tilgængeligt og brugervenligt 

Faglighed 

 Løbende fokus på sygefravær, vikarforbrug, personalesammensætning, etc., 

som har betydning for den faglige kvalitet 

 Mulighed for at anvende ledelsesinformation til at følge med i 

÷ Kan risikere at fokus på drift bliver for stort ift. andre parametre, og at det 

fylder for meget for de decentrale ledere 

÷ Kræver at de relevante data er tilgængelige, og at de giver mening decentralt og virker 

understøttende for de decentrale lederes arbejde. Hvis de opfattes som kontrollerende 

og overvågende, vil nytten være lav 

Tidsanvendelse 

 Kan skabe fokus på de relevante data og dermed mindske tid anvendt på at 

følge med i ikke-relevante data 

 Kan lette den budgetansvarliges tidsforbrug på driftsmæssig opfølgning 

 

÷ Hvis data kræver løbende og hyppige opdateringer, så vil det dels kræve 

øget tidsanvendelse fra lederen samt en risici for at komplicere og formalisere 

styringsopgaven unødigt  

 

÷ Hvis data skal indtastes og følges op på i forskellige systemer eller i uhensigtsmæssige 

systemer, kan det tage tid for budgetansvarlige at navigere i 

 

Fordele 

Ulemper ÷ 
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STYRINGSAPPENDIKS– DAGTILBUDSOMRÅDET - UDKAST 

FAGLIGE STYRINGSREDSKABER || POLITIK, STRATEGIER OG 

PÆDAGOGISK LÆREPLAN - KORTLÆGNING AF PRAKSIS 

   

  

  

Kilde:Rambøll/Qvartz analyse 

Generelt set en væsentlig variation i omfang af politikker og strategier og tilgange til opstilling af målhierarki på 

tværs af kommuner.  

Nogle kommuner har få ”store” politikker/strategier fra udvalg/dagtilbudsudvalg med fælles tiltag på tværs af 

dagtilbud, Enkelte kommuner har få overordnede politikker med decentral frihed til at omsætte og nogle kommuner 

har relativt mange politikker karakteriseret ved forskelligt omfang og afsendere. 

Dog en tværgående tendens til et øget fokus på strategier/politikker med fokus på sammenhæng fra 0-18 års 

området – dvs. strategiske tiltag og mål bliver generelt tænkt sammen med andre forvaltningsområder (skole, 

familie, sundhed o.lign) 

I de fleste kommuner er der en vis sammenhæng mellem politikker og strategier og læreplan, men sjældent direkte 

koblinger, og typisk er fokus i politikker og strategier bredere eller mere overordnet end de konkrete 

læreplanstemaer.  

Formål & beskrivelse 

Målhierarki og 

sammenhæng i 

styrings-

dokumenter 

Tilgang til 

pædagogisk 

læreplan 

 

Model 

• På den ene side en del kommuner med en løs kobling mellem 

styringsredskaber, og nogle gange parallelle styringsprocesser – i de mest 

ekstreme tilfælde med politik/politiske pejlemærker, strategi og læreplaner 

relativt dekoblet både i indhold men også forankring i beslutningsprocesser.  

• På den anden side kommuner, hvor der er en høj grad af rød tråd centreret 

omkring få centrale politiske dokumenter, operationel strategi for området 

samt læreplansarbejdet. 

 

Fællestræk og variation i styringstilgange 

• Stor variation og generelt en høj grad af decentral frihed til at fastsætte 

tilgang til arbejdet med læreplan samt tilgang til dokumentation og 

opfølgning. Enkelte kommuner arbejder dog med en høj grad af fælles 

rammer i indhold og skabelon for den pædagogiske læreplan.  

• Tilgange varierer fra temabaserede tilgange til helhedsorienterede tilgange 

i arbejdet med de seks læreplanstemaer Generelt lav grad af tværgående 

dokumentation og opsamling på tværs af dagtilbud fra forvaltning.  

• SMITTE-model (model til planlægning og evaluering af læringsforløb) 

benyttes ofte decentralt, som evaluerings- og opfølgningsredskab.    

 

 

• En ønske kommunal fleksibilitet og lydhørhed ift løbende politiske 

prioriteringer samt årlige direktionsplaner med relevans for hele koncernen 

kan skabe et pres på det enkelte dagtilbud i forhold til at skulle agere i 

forhold til parallelle målprocesser 

 

 

 

• Arbejdet med den kommunale læreplan er i mange kommuner i høj grad 

reguleret på institutions- eller områdeniveau frem for at være karakteriseret 

ved fælles kommunale tilgange ift såvel indhold om tilgang til opstilling og 

opfølgning på læreplan. 

 

 

Årsager og forudsætninger for valg 

Grad af styringsmæssig nytte og behovsopfyldelse decentralt 

Kommunal grad af 

central regulering via  

styringsredskab 

K7 

K1 
K12 

K10 

K8 

K11 K9 
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STYRINGSAPPENDIKS– DAGTILBUDSOMRÅDET - UDKAST 

FAGLIGE STYRINGSREDSKABER || POLITIK, STRATEGIER OG 

PÆDAGOGISK LÆREPLAN -  VURDERINGER OG KONSEKVENSER 

 Område Målhierarki og sammenhæng i styrings-dokumenter Tilgang til pædagogisk læreplan 

Økonomi 

 En række faktorer understøtter en effektivisering og kvalitetsforbedring på 

dagtilbudsområdet, herunder (i) en sammenhæng mellem 

styringsdokumenter, (ii) mål med tydelig relevans for kerneopgaven, (iii) 

flerårige mål og strategier med dialogbaserede opfølgningsprocesser samt 

(iv) Ledelsesmæssig prioritering af styringsdokumenter på alle niveauer 

 

 Fælles kommunale rammer og indholdsmæssige skabeloner for arbejdet med de den 

pædagogiske læreplan kan effektivisere arbejdet med læreplanen, såfremt der er en 

høj grad af fælles pædagogisk grundlag i kommunen  

 

 Et fokus på, at arbejdet med den pædagogiske læreplan i forhold til opstilling og 

opfølgning skal ske under hensyntagen til graden af professionelt læringsfællesskab i 

det enkelte dagtilbud – dvs. der skal være et match mellem de ambitioner, som der 

sættes for fælles faglig praksis og evaluering og den kapacitet, som det enkelte 

dagtilbud har til at implementere og nyttiggøre disse 

÷ Et ønske om kommunal fleksibilitet og lydhørhed ift. løbende politiske 

prioriteringer kan over tid skabe en risiko for en ophobning af politikker og 

strategier og parallelle målprocesser, med mindre der sikres en løbende 

opfølgning, oprydning og integration af disse i et samlet målhierarki.  

 

÷ Manglende prioritering af opfølgning og forankring af opfølgning i centrale  

beslutningsprocesser kan skabe usikkerhed om betydning af målhierarki, 

herunder manglende lokalt ejerskab og udmøntning af investering 

 

÷ Overformalisering af opstilling og udmøntning af den pædagogiske læreplan kan 

medføre tidsspilde 

 

Faglighed 

 En sammenhæng i mål med et flerårligt perspektiv understøtter de enkelte 

dagtilbuds incitament til at investere og prioritere tiltag, der kan understøtte 

målopfølgning 

 Generelt set væsentlig påvirkning af den pædagogiske praksis med betydning for 

pædagogisk tilgang og aktiviteter. Typisk det styringsdokument med den mest direkte 

påvirkning af frontpersonale 

÷ Manglende prioritering af opfølgning og forankring af opfølgning i centrale  

beslutningsprocesser kan skabe usikkerhed om betydning af målhierarki, 

herunder manglende lokalt ejerskab og udmøntning af investering 

÷ I dagtilbud med et stærkt forankret og velfungerende pædagogisk grundlag og praksis 

kan læreplanen opleves som en unødvendig styringsmæssig formalisering af en 

allerede velfungerende praksis 

Tidsanvendelse 

 Såfremt der er en tæt sammenhæng i målhierarki, flerårlige mål og et 

integreret årshjul i forhold til møder vedr. udmøntning og opfølgning, så kan 

der frigives tid for  specielt ledere men også frontpersonale i forhold til 

reduceret mødevirksomhed  

 En fokusering af arbejdet med den pædagogiske læreplan med afsæt i den konkrete 

professionelle læringsfælleskab sikrer en fokuseret og nyttiggørende anvendelse af 

læreplanen  

÷ Parallelle målprocesser og et utilstrækkeligt opfølgningsfokus på mål skaber 

risiko for både dekobling og tidsspilde 

÷ Overformalisering af evalueringsmetoder og krav kan føre til tidsspilde, hvis det ikke 

matcher dagtilbuddets kapacitet til at anvende evalueringsviden 

Fordele 

Ulemper ÷ 
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STYRINGSAPPENDIKS– DAGTILBUDSOMRÅDET - UDKAST 

FAGLIGE STYRINGSREDSKABER || REDSKABER TIL VURDERING AF 

UDVIKLING, TRIVSEL, MV. - KORTLÆGNING AF PRAKSIS 

   

  

  

  Kilde: Rambøll/Qvartz analyse 

Dagtilbuddene anvender i stigende grad redskaber til vurdering og dokumentation ift. det enkelte barn, hvilket er 

en tendens, der både kommer fra centralt hold i kommunerne, som det enkelte dagtilbud. Formålet med at 

anvende dem, er at understøtte den faglige praksis.  

Redskaberne spænder fra forskningsbaserede redskaber som TRADS, TOPI og Kompetencehjulet til diverse 

kommune- og tilbudsspecifikke redskaber som fx en sol eller en isvaffel, som beskriver børnenes kompetencer og 

udvikling. Det varierer, hvorvidt redskaberne er IT-understøttede. Nogle redskaber kan indtastes i systemer 

indrettet dertil, men de fleste redskaber er enten Word-baserede eller udfyldes i hånden. En del af redskaberne er 

mindre teksttunge og mere visuelle og udtrykkes vha. billeder, farver, plancher, etc.  

Der er varierende grad af opfølgning på resultater fra centralt hold. Der følges typisk op på sprogvurderinger eller 

andre centralt fastsatte redskaber, men opfølgningen er mange steder ikke systematisk. Nogle redskaber er 

direkte anvendelsesorienterede. Fx er nogle rettet mod at vurdere børn, hvor der kan være særlige behov, fx forud 

for en indstilling til PPR eller talepædagog. Her giver vurderingerne et billede af, hvad der er behov for at 

iværksætte for det enkelt barn. Andre redskaber bruges i forbindelse med overgang til skole, fx 

skoleparathedstests eller overdragelse af de senest udfyldte kompetencehjul eller senest gennemførte 

sprogvurderinger.  

 

 

Formål & beskrivelse 

Central model 

Decentral model 

Modeller 

• Kommunen fastlægger brugen af redskaber, herunder bl.a. type redskab og 

kadence. Modellen kan være mere eller mindre central, alt efter hvor meget, 

der er kommunalt fastlagt.  

• Kommunen kan fx fastlægge, at dagtilbuddene skal bruge bestemte 

redskaber til at vurdere børnenes kompetencer.  

• Kommunen kan også fastlægge processen for dette, herunder hvornår på 

året og for hvilken målgruppe, vurderingerne skal foretages. 

• Endelig kan kommunen lave en central opfølgning på resultater med en vis 

kadence, fx i forbindelse med tilsyn eller kvalitetsrapporter.  

Fællestræk og variation i styringstilgange 

• De enkelte områder eller dagtilbud bestemmer, hvilke redskaber de vil bruge 

til vurdering af børnenes kompetencer. 

• Det fastlægges ligeledes decentralt, hvordan processen og årshjulet for 

vurderingerne er, og i hvilke sammenhænge det bruges.  

 

 

• Vælges ofte hvis kommunen vil sætte fokus på bestemte aspekter af børnenes 

udvikling eller det pædagogiske arbejde, fx sprog, tidlig indsats eller 

fællespædagogiske principper på tværs i kommunen.  

• Høj grad af central styring forudsætter, at der er forståelse decentralt for valget 

af metode og proces, og at redskabet giver mening i det daglige, faglige 

arbejde i dagtilbuddene. Hvis ikke risikerer det at blive en opgave, som er 

dekoblet fra det øvrige, faglige arbejde, og som der ikke er motivation for at 

anvende decentralt.   

 

• Årsagen til at lægge valget af redskab og proces ud decentralt, er logikken om, 

at redskabet og brugen af det skal være tilpasset den lokale kontekst, 

herunder det øvrige pædagogiske arbejde og børnegruppen.  

• Forudsætningen for at gøre det er – ligesom hvis det er centralt fastlagt – at 

redskabet giver mening og er understøttende for det pædagogiske personale.  

 

Årsager og forudsætninger for valg 

K7 
K1 

K10 

K8 

K9 

Kommunal grad af 

central regulering via 

styrings-redskab 

 

Grad af styringsmæssig nytte og behovsopfyldelse decentralt 
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STYRINGSAPPENDIKS– DAGTILBUDSOMRÅDET - UDKAST 

FAGLIGE STYRINGSREDSKABER || REDSKABER TIL VURDERING AF 

UDVIKLING, TRIVSEL, MV. -  VURDERINGER OG KONSEKVENSER 

 
Område Central model Decentral model 

Økonomi 

 Centralt fastlagte redskaber kan ensrette og kvalificere arbejdet med at 

vurdere børnenes kompetencer, trivsel, etc., hvilket potentielt kan 

effektivisere arbejdet.  

 Hvis styringsredskaber er decentralt fastlagt, giver det mulighed for, at de 

enkelte dagtilbud selv kan fastlægge processen og tilpasse den til den øvrige, 

faglige praksis. Det kan være besparende ift. ressourcer.  

÷ Opgaven kan blive unødigt ressourcekrævende, når den er kommunalt 

fastlagt, fordi tilbuddene ikke anvender redskabet løbende, når det giver 

mening, men opfatter det som en ‘skal’-opgave, der hober sig op på bestemte 

tidspunkter af året.  

 

÷ Ulempen kan være, at der på tværs af dagtilbud anvendes forskellige 

redskaber, og det derfor ikke er muligt at samle faglig ledelsesinformation om 

udviklingen i børns kompetencer, trivsel, etc. i kommunen. For at resultaterne 

kan bruges effektivt til ledelsesinformation er der dog også andre 

forudsætninger, der skal opfyldes, som fx at redskabet er IT-baseret.  

Faglighed 

 Kan være med til at sætte fokus på bestemte aspekter af børns udvikling eller 

den faglige praksis, hvilket kan bidrage til at højne den faglige kvalitet 

generelt eller ift. specifikke fokuspunkter, fx arbejdet med børns sprog eller 

tidlig opsporing.  

 Fordelen er, at redskabet kan tilpasses den lokale kontekst og dermed give 

mening ift. den faglige praksis og børnegruppen. 

÷ Ulempen ved central beslutning er, at der ikke nødvendigvis er ejerskab til 

valg af metode ude i de enkelte tilbud. Hvis der ikke er forståelse for det 

decentralt, er redskabet ikke nødvendigvis understøttende for det faglige 

arbejde.  

÷ Ofte mangler der eksplicitte strategier for nyttiggørelse af data, samt 

evaluering på nyttiggørelse af redskabet i forhold til dimensioner som kvalitet, 

effekt mv.  

÷ Der kan være stor variation på tværs af tilbud ift., hvilke og hvordan 

redskaber bruges, og dermed forskel i kvaliteten af vurderingerne.  

÷ Ofte mangler der eksplicitte strategier for nyttiggørelse af data, samt 

evaluering på nyttiggørelse af redskabet i forhold til dimensioner som kvalitet, 

effekt mv.  

 

Tidsanvendelse 

 Det kan spare tid i tilbuddene, hvis kommunen laver skabeloner for metode 

og proces til dagtilbuddene, som de derfor ikke selv skal udvikle.  

 

 En fokuseret og lokal beslutning om anvendelse af redskaber kan bidrage til 

en effektivisering af dokumentationsbehov, da der er mulighed for i højere 

grad at målrette indsats ift de lokale dokumentationsbehov og skifte fokus, 

når behovet ikke længere er der 

÷ Der mangler typisk systematisk opfølgning og viden om nyttiggørelse af data 

hvilket øger risiko for at tidsforbrug med dokumentation ikke står mål med 

den påvirkning ift kvalitet og effekt, som redskabet har 

÷ Der mangler typisk systematisk opfølgning og viden om nyttiggørelse af data 

hvilket øger risiko for at tidsforbrug med dokumentation ikke står mål med 

den påvirkning ift kvalitet og effekt, som redskabet har 

 

Fordele 

Ulemper ÷ 
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STYRINGSAPPENDIKS– DAGTILBUDSOMRÅDET - UDKAST 

FAGLIGE STYRINGSREDSKABER || STYRING AF OVERGANGE  

- KORTLÆGNING AF PRAKSIS 

   

  

  

  Kilde: Rambøll/Qvartz analyse 

Generelt er der en tendens mod større fokus på gode overgange for børn og unge, hvilket bl.a. viser sig i kommunale 

politikker på området, der handler om hele 0-18-års-området. Også nationalpolitisk er der fokus på overgange, særligt 

mellem dagtilbud og skole.  

Der er i alle kommuner et mere eller mindre tæt samarbejde mellem dagtilbuds- og skoleområdet med henblik på at 

sikre gode overgange. Modellen herfor varierer. Typisk indebærer overgange, at børnene overgår til skole/SFO i en 

overgangsfase i foråret inden skolestart, hvor de lærer de nye omgivelser og ansatte at kende, men det er forskelligt, 

hvad samarbejdet ellers involverer.  

Nogle steder er der et årshjul for planlagte møder mellem skole- og dagtilbudsledere (og personale), andre steder er 

samarbejdet mere uformelt og mindre ad hoc. Nogle steder involverer det overdragelse af systematisk dokumentation 

på de enkelte børn, andre steder er der kun mundtlig overdragelse af informationer. Endelig er der forskel i, om 

skolerne giver dagtilbuddene feedback og opfølgning på, hvordan det går børnene efter overdragelse.  

Modellen kan være mere eller mindre formaliseret. I nogle kommuner er processen og forskellige redskaber og 

skemaer i forbindelse med overgange tilrettelagt centralt. I andre kommuner er arbejdet med overgange lagt ud 

decentralt til de enkelte skoler og dagtilbud.  

Det er ikke entydigt, at graden af central styring for overgang har betydning for decentral nytte. Nytten afhænger i 

højere grad af, om der er et mere eller mindre tæt samarbejde mellem tilbuddene. Det største udbytte ses således de 

steder, hvor der er tæt dialog mellem tilbud og skole, og hvor de data og dokumenter, som dagtilbud overleverer til 

skolen, anvendes aktivt af skolen, herunder at der gives feedback fra skole til dagtilbud ift., hvordan det fremadrettet 

går børnene.  

 

 

 

Formål & beskrivelse 

Central model 

Decentral model 

Modeller 

• Modellen indebærer, at kommunen fastlægger et forløb i forbindelse med 

overgang, herunder at der skal benyttes bestemte overgangsskemaer eller 

skoleparathedstests samt kadencen for møder mellem dagtilbud og skole. 

 

Fællestræk og variation i styringstilgange 

• Her er der typisk et overordnet fokus på overgange fx i politiske mål, men at 

det er op til dagtilbuddene at fastlægge de konkrete forløb.   

• I de kommuner, hvor overgangsarbejdet er decentralt fastsat, er det i høj 

grad op til dagtilbuddene at etablere samarbejde med skolerne og beslutte, 

hvilke data og dokumenter der skal overdrages til skolen, mm.  

• Det varierer, om det decentralt fastsatte samarbejde er mellem den enkelte 

skole og det enkelte dagtilbud, eller om det er indenfor distrikter, hvis der fx 

er et forum for møder, etc. indenfor distrikter med deltagelse af 

dagtilbudsledere og skoleledere..  

 

• Årsagen til at fastlægge overgange centralt kan være et politisk fokus på 

overgange og et ønske om at sikre og facilitere et samarbejde på tværs.  

• Modellen ses ofte men ikke altid i mindre kommuner, hvor der er et tæt lokalt 

samarbejde mellem de enkelte skoler og dagtilbud.  

• Forudsætningen for modellen er, at der er samarbejde mellem skoler og 

dagtilbud decentralt, eller at det kan etableres, fx ved at politikerne eller 

forvaltningen lægger op til, at der skal beskrives en model for samarbejdet 

decentralt.   

Årsager og forudsætninger for valg 

K7 

K1 

K10 

K11 

K9 

Kommunal grad af 

central regulering via 

styrings-redskab 

Grad af styringsmæssig nytte og behovsopfyldelse decentralt 
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STYRINGSAPPENDIKS– DAGTILBUDSOMRÅDET - UDKAST 

FAGLIGE STYRINGSREDSKABER || STYRING AF OVERGANGE 

VURDERINGER OG KONSEKVENSER 

 Område Central model Decentral model 

Økonomi 

 En fælles tilgang kan effektivisere udarbejdelse af skemaer, systemer til 

overførsel af dokumentation, kompetenceudvikling i fælles sprog om 

overgange mv. 

 Den decentrale tilgang sikre at indsats og prioritering matches hvilket i 

udgangspunktet sikrer en effektiv prioritering af ressourcer 

÷ Fælles skemaer og dokumentationspraksis uden en tilstrækkelig forankring 

og nyttiggørelse decentralt skaber risiko for væsentligt tidsspilde ifm med 

specielt dokumentation af overgangsarbejdet 

 

÷ Den decentrale tilgang risikerer at medføre øget forbrug på udvikling af 

skabeloner og tilgange, hvis udviklingen og videndeling herom ikke sikrer og 

koordineres på tværs af dagtilbud i den enkelte kommune 

 

Faglighed 

 Det kan sikres fra centralt hold, at der er et samarbejde for alle tilbud og 

skoler, som er med til at skabe gode overgange for børnene.  

 Overgangsforløbet er tilpasset den lokale kontekst.  

 Gensidigt forpligtende samarbejde.  

÷ Et centralt fastlagt samarbejde er ikke nødvendigvis et godt samarbejde. Det 

kræver, at der er dialog mellem skole og dagtilbud, og at den centralt 

fastlagte model for samarbejde giver mening for både dagtilbud og skole.  

÷ Kræver at der er etableret et samarbejde mellem de enkelte skoler og 

dagtilbud og motivation for at indgå i samarbejdet.  

Tidsanvendelse 

 De enkelte dagtilbud og skoler skal ikke bruge tid på at planlægge møder, 

udarbejde overgangsskemaer, etc., fordi det planlægges og udarbejdes 

centralt.  

 Årshjul og mødekadence kan planlægges efter behov, så der undgås unødig 

tid på møder, etc.  

 

Fordele 

Ulemper ÷ 
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STYRINGSAPPENDIKS– DAGTILBUDSOMRÅDET - UDKAST 

FAGLIGE STYRINGSREDSKABER || TVÆRGÅENDE OG TVÆRFAGLIGT  

SAMARBEJDE - KORTLÆGNING AF PRAKSIS 

   

  

  

  

 

  Kilde: Rambøll/Qvartz analyse 

 

 

Tværgående samarbejde i kommunerne har til formål at sikre et fagligt og specialiseret netværk omkring børnene. 

Det involverer foruden dagtilbuddene bl.a. PPR-konsulenter, sundhedsplejersker, socialrådgivere, fysioterapeuter og 

talepædagoger.  

Der er pr. definition en høj grad af formaliseret og detaljeret styring af området fra centralt kommunal. Typisk er der 

nedsat forskellige fora i forhold til hhv. understøttelse af dagtilbuddets personale, tidlig indsats, mulighed for at 

trække på relevante kompetencer ved vurdering af konkrete behov for bistand, konkrete visitationsprocesser for at 

etablere målrettet støtte til særlige børn samt formaliseret praksis for underretning. 

På tværs af kommunerne er der dog variation i , om der er faste møder, som ”skubbes” ud til dagtilbud, eller om 

samarbejdet består af en ad hoc-mulighed for de enkelte dagtilbud ift. at ”trække”  på specialistkompetencer fra 

centralt hold. Dertil kommer, at der ses en tendens til, at kommuner, som har decentraliseret inklusionsmidler, 

ansætter særlige specialistkompetencer i eget område, som så anvendes på tværs af områdets tilbud. En kommune 

kan have forskellige samarbejdsfora på samme tid, som kan adskille sig ift., om de har faste eller ad hoc-møder.  

Generelt er der en høj grad af anvendelse, da flere af mødetyperne (fx tværfaglige samarbejdsmøder eller 

distriktsmøder) følger faste kadencer (som varierer mellem kommunerne). Anvendelsen af de mere specialiserede 

tilbud ift. børn med særlige behov varierer, og den konkrete anvendelse hænger sammen med adgang til ydelse 

(visitationspraksis) samt betalingsansvar. 

 

Formål & beskrivelse 

Høj grad 

formaliseret 

samarbejde, fast 

mødestruktur 

Mindre grad 

formaliseret, ad 

hoc-samarbejde 

Modeller 

• Tværfagligt forum med fast mødestruktur 

• Centralt fastlagt dagsorden, formalia ift. deltagere, mødeleder, samtykke fra 

forældre, referat, etc.   

 

Fællestræk og variation i styringstilgange 

• Møder ad hoc 

• Dagtilbuddet kan indkalde til møde, når der er behov for det 

• Forskellige deltagere fra gang til gang alt efter problemstilling  

• Modellen vælges typisk, hvis udgangspunktet er, at der ses et behov for at 

have et fast samarbejdsforum, uanset om der er særlige behov 

• Forudsætningen er, at der afsættes ressourcer hos alle de forskellige 

deltagere til at deltage i de faste møder 

• Vælges typisk hvis udgangspunktet er dagtilbuddets behov for at trække på 

specialistkompetencer 

 

 

Årsager og forudsætninger for valg 

K7 

K1 

K10 

K8 

K11 

K9 

Kommunal grad af 

central regulering via  

styringsredskab 

Grad af styringsmæssig nytte og behovsopfyldelse decentralt 
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STYRINGSAPPENDIKS– DAGTILBUDSOMRÅDET - UDKAST 

FAGLIGE STYRINGSREDSKABER || TVÆRGÅENDE OG TVÆRFAGLIGT  

SAMARBEJDE - VURDERINGER OG KONSEKVENSER 

 
Område Høj grad formaliseret samarbejde, fast mødestruktur Mindre grad formaliseret, ad hoc-samarbejde 

Økonomi 

 Sikrer effektivitet, såfremt at mødekadencer og adgange i høj grad matcher 

behov samt at der sker en løbende tilpasning/aflysning af møder, hvor der 

ikke er et rådgivningsbehov 

 Sikrer høj overensstemmelse mellem det lokale behov for rådgivning og 

afgangen til rådgivning 

÷ Faste mødekadencer uden en tydelig afgrænsning af deltagerkreds samt 

dagsorden kan skabe ineffektiv mødeaktivitet 

 

÷ Skaber behov for et beredskab ift rådgivning og adgang til tværfagligt 

samarbejde, som kan være økonomis udfordrende at sikre en optimal 

udnyttelse af, hvis væsentlige ventetider skal undgås 

 

Faglighed 

 Prioritering af samarbejde fra alle parter med et omdrejningspunkt omkring 

børnenes behov  

 

 Afsæt i dagtilbuddets behov, herunder fleksibel adgang til relevante 

fagkompetencer, som kan understøtte og opkvalificere det pædagogiske 

personale  

 Fokus på både at sikre kapacitet i forhold til den tidlige og lokale indsats 

såvel som kapacitet til at understøtte den pædagogiske praksis, når der er 

børn med særlige behov 

÷ Fagligt problematisk, hvis det er mødekadencen der bliver udslagsgivende for 

muligheden for at få faglig sparring frem for omfanget af den konkrete 

problemstilling 

÷ Risiko for at alle dagtilbud ikke trækker tilstrækkeligt på muligheden for 

rådgivning 

Tidsanvendelse 

 Sikrer faste rammer og forudsigelige rammer for tidsanvendelse på det 

tværgåënde samarbejde, og muliggør en lokal prioritering af de enkelte 

møder 

 

÷ Overformalisering af samarbejde hvor møder i faste kadencer og med faste 

aktører ikke matcher behovet for bistand 

 

÷ Risiko for at der er lange svartider eller ventetid på at aftale møder 

 

Fordele 

Ulemper ÷ 
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STYRINGSAPPENDIKS– DAGTILBUDSOMRÅDET - UDKAST 

FAGLIGE STYRINGSREDSKABER || FAGLIG LEDELSESINFORMATION - 

KORTLÆGNING AF PRAKSIS 

   

  

  

 Kilde: Rambøll/Qvartz analyse 

Den mest systematiske indsamling af ledelsesinformation sker typisk i de kommuner, som laver kvalitetsrapporter 

hvert eller hvert andet år. Nogle har udviklet IT-baserede platforme til dette, men for hovedparten af kommuner er 

der tale om en indsamling og udarbejdelse af kvalitetsrapporter, som drives fra centralt hold med inddragelse af data 

og vurderinger fra decentralt hold. 

Flere kommuner benytter digitaliserede vurderingsredskaber ift. børns udvikling og trivsel, som indeholder mulighed 

for, at man lokalt kan anvende disse data som faglig ledelsesinformation. Fx sprogvurderinger og kompetencehjul. 

Udover sprogvurderinger i dagtilbud følges nogle steder også op på, hvordan det går med børnene til 

sprogscreening i 0. klasse. 

Derudover laver flere kommuner forældretilfredshedsundersøgelser med fast kadence. 

Nogle kvalitetsrapporter indeholder også data om inklusion, dvs. hvor mange der går i specialtilbud, og hvor mange 

der starter i 0. klasse i specialklasse.  

Der bruges ikke særskilt tid decentralt på at indsamle data, da de data, som trækkes centralt, er dokumenteret i 

andre sammenhænge. Dog kan der decentralt være en opfattelse af, at nogle af de vurderinger, der foretages, i 

højere grad er til gavn centralt end decentralt.  

Formål & beskrivelse 

Fokus og kadence 

Anvendelse og 

nyttiggørelse 

Modeller 

• Typisk lav kadence, fx årligt eller hvert andet år i forbindelse med 

kvalitetsrapport 

• Fokus på sprogvurderinger og andre digitaliserede vurderingsredskaber, 

men ikke systematisk på tværs af kommuner 

• Stor variation, i nogle kommuner meget lav grad af fokus på faglig 

ledelsesinformation 

 

Fællestræk og variation i styringstilgange 

• Typisk lav grad af anvendelse af faglig ledelsesinformation decentralt  

• Resultater fra tests og vurderinger anvendes internt i dagtilbuddet men 

samles og deles ikke nødvendigvis på tværs af kommunen 

• Hvor data deles på tværs, er der lav grad af fokus på disse data decentralt 

• De kommuner, som har valgt at anvende digitaliserede vurderingsredskaber, 

har mulighed for at anvende data til ledelsesinformation 

• Derudover samler de kommuner, som har valgt at lave kvalitetsrapporter, en 

række faglige data heri 

• Anvendelse af løbende ledelsesinformation med faglige data er relativt lavt.  

• Fokus på data i forbindelse med særlige indsatser som fx fokus på sprog eller 

sen skolestart kan betyde, at der er fokus på bestemte tal decentralt i en 

periode 

Årsager og forudsætninger for valg 

Grad af styringsmæssig nytte og behovsopfyldelse decentralt 

VHK7 

SK10 

AK11 
VOK9 

Kommunal grad af 

formalisering af 

styrings-redskab 
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FAGLIGE STYRINGSREDSKABER || FAGLIG LEDELSESINFORMATION - 

VURDERINGER OG KONSEKVENSER 

 
Område Fokus og kadence Anvendelse og nytte 

Økonomi 

 Faglige ledelsesinformation kan bidrage til fokus på hvilke indsatser, der 

virker, fx ift. inklusion, sprog og generel kompetenceudvikling 

 Aktivt anvendelse af data blandt decentrale ledere kan fokusere indsatsen  

 

÷ Kan være ressourcekrævende, hvis decentrale ledere skal indsende data, fx i 

forbindelse med kvalitetsrapporter, ift. den nytte der opnås decentralt af fx 

kvalitetsrapporter 

÷ For at kunne anvende data til at sige noget om effekten af indsatser, skal der 

være systematisk opfølgning og fokus decentralt, hvilket sjældent er tilfældet 

 

Faglighed 

 Løbende faglig ledelsesinformation kan understøtte den faglige praksis og 

hjælpe dagtilbudslederen med at fokusere indsatser 

 

 Faglige ledelsesinformation kan anvendes i forbindelse med tilrettelæggelse 

af det pædagogiske arbejde og af særlige indsatser i dagtilbuddet 

 Kan højne den faglige kvalitet, fordi fokus ligges der, hvor der ifølge data er 

udfordringer, fx med sprog for bestemte grupper af børn, etc.  

 

÷ Kadencen er lav, og data er ikke tæt bundet op på den daglige praksis 

÷ Dagtilbudsledere har sjældent adgang til løbende faglig ledelsesinformation  

÷ Manglende gennemsigtighed ift. hvad der ligger bag data, kan gøre 

anvendeligheden i det daglige arbejde lav 

÷ Manglende kendskab til og ejerskab over data, kan ligeledes føre til, at data 

ikke findes relevant i det faglige arbejde decentralt 

÷ Manglende integration af ledelsesinformation i beslutningsprocesser kan gøre 

ledelsesinformationen uinteressant og irrelevant 

 

Tidsanvendelse 

 Hvis data trækkes fra systemer, hvor det allerede registreres i andre 

sammenhænge, fx i forbindelse med sprogvurderinger, tager det ikke ekstra 

tid for ledere og pædagoger 

 Hvis data er lettilgængeligt og brugervenligt, fx i et BI-system med 

brugeradgang, kan det anvendes decentralt, uden at det er tidskrævende 

÷ Hvis data registreres for at kunne følge med i udvikling i kommunen, dvs. for 

at dokumentere effekten af dagtilbuddets indsats fremfor for at understøtte 

den faglige praksis, kan det tage ekstra tid for personale og leder 

Fordele 

Ulemper ÷ 
 

 

 Kilde: Rambøll/Qvartz analyse 
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BILAG – SURVEY PÅ ÆLDREOMRÅDET 
 

1. Formål og metode 

 

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er, at afdække styringskædens sidste led, som er de ældre 

borgere, der modtager pleje og omsorg i eget hjem eller på et plejecenter. Undersøgelsen har ikke til 

formål, at være statistisk repræsentativ for målgrupperne, men snarere at tilbyde kvalitative input til 

kortlægningen af det sidste led i styringskæden.  

 

Målgruppen for spørgeskemaundersøgelsen på ældreområdet er ældre borgere, der bor på et 

plejecenter, samt ældre borgere, der modtager hjemmepleje i eget hjem. For de ældre borgere på 

plejecenter, der har så nedsat funktionsniveau, at de ikke kunne deltage i undersøgelsen, er deres 

pårørende i stedet blevet adspurgt i det omfang det var muligt. Undersøgelsens primære målgruppe er 

derfor ældre borgere og pårørende til ældre borgere i kommunale ældretilbud.  

 

Undersøgelsen er hovedsageligt foretaget på baggrund af telefoniske interviews med borgere og 

pårørende, hvor der er blevet ringet til ca. 282 borgere og pårørende i alt, hvortil 98 har svaret på 

spørgeskemaet. Dette giver en samlet svarprocent på omkring 35 pct. Herudover har størstedelen af de 

pårørende svaret elektronisk, mens seks plejehjemsbeboere fra en kommune har svaret på 

spørgeskemaet på papir.  

 

2. Spørgeskema til ældre 

 

I dette afsnit vises resultater af spørgeskemaundersøgelsen blandt ældre i hjemmeplejen og på 

plejecentre. Undersøgelsen er udført i tre kommuner. Nedenstående tabel giver et overblik over hvor 

mange besvarelser undersøgelsen repræsenterer fra hver kommune.  

 
Tabel 1. Oversigt over besvarelser fordelt på kommune. 

Kommune Antal besvarelser 

Kommune X 30 

Kommune X 35 

Kommune X 23 

Total 88 

 

Disse 88 besvarelser fordeler sig med 10 besvarelser fra beboer på plejecentre og 78 fra borgere, som 

modtager hjemmepleje.  
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Størstedelen af borgerne i undersøgelsen har ikke fået hjælp til at udfylde spørgeskemaet, hvilket 

nedenstående figur illustrerer.  

 
Figur 1. Hjælp til udfyldelse af spørgeskema. 

 

Note: ’Ja’ betyder at telefon intervieweren/pleje- og sundhedspersonale har hjulpet borgeren med at besvare 

spørgeskemaet, mens ’nej’ betyder at borgeren selvstændigt kunne svare på spørgsmålene.   

 

Aldersfordelingen af de ældre borgere, som har deltaget i denne undersøgelse, viser at størstedelen af 

borgerne er over 75 år. Det skal dog bemærkes at de fleste beboer på plejecenter i denne undersøgelse 

er over 85 år.  

 
Figur 2. Aldersfordeling. 

 

 

Når der kigges på borgerne, som modtager hjemmepleje, kan det ses at de fleste borgere i denne 

undersøgelse modtager praktisk hjælp, jf. nedenstående figur. Det ses samtidigt, at ca. 60 pct. af disse 

borgerne modtager to eller flere ydelser på samme tid.  

 
Figur 3. Hvilken ydelse modtager borgerne? 

 

 

Foruden dette viser undersøgelsen, at et klart flertal af de ældre borgere, godt ved hvorfor de er blevet 

visiteret til enten hjemmeplejen eller et plejecenter, hvilket nedenstående figur viser.  
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Figur 4. Ved du hvorfor, du er blevet visiteret til hjemmepleje/plejecenter? 

 

 

Nedenstående afsnit er en gennemgang af figurer og resultater fra undersøgelsen blandt ældre borgere 

visiteret til hjemmepleje eller plejecenter.  
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2.1 Kendskab til politiske målsætninger og prioriteringer 

 

Det generelle billede er, at mange ældre borgere i mindre grad eller slet ikke kender til de politiske 

målsætninger i deres kommune. Dette gælder således for ca. 72 pct. af de ældre borgere hos 

hjemmeplejen og 50 pct. hos borgere på plejecenter.  

 
Figur 5. Kendskab til politiske mål i kommunen. 

 

 

Kendskab er opstået gennem personale eller forvaltning samt pårørende. I hjemmeplejen har flere 

borgere svaret andet, såsom fjernsyn, aviser og snak med andre ældre.  

 
Figur 6. Hvordan dette kendskab er opstået. 

 

Note: Dette spørgsmål er kun blevet stillet til borgere, som har svaret enten ’I høj grad’, ’I nogen grad’, eller 

’Hverken eller’. Antal respondenter: 20.  
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De fleste ældre borgere foretrækker at søge informationen gennem personalet, mens flere også nævner 

kommunen.  

 
Figur 7. Hvor ville du søge information, hvis du vil vide mere? 

 

 

 

2.2 Kendskab til ydelser og indsatser 

 

De ældre borgere bliver oftest informeret om ydelser og indsatser gennem dialog med personalet på 

enten plejecenteret eller i hjemmeplejen.  

 
Figur 8. Information om ydelser og indsatser. 

 

 

Ældre på plejecentre bliver oftest informeret om ydelser og indsatser på daglig basis, hvorimod en stor 

andel ældre i hjemmeplejen aldrig bliver informeret herom. 

 
Figur 9. Frekvens for information. 
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Det overordnede billede er, at beboere på plejecentre mener at de får tilstrækkelig hyppig information, 

mens borgere i hjemmeplejen i lavere grad mener, at de får tilstrækkelig hyppig information.  

 
Figur 10. Mulighed for tilstrækkelig hyppig information. 

 

Note: Seks plejehjemsbeboer fra en kommune har svaret på dette spørgsmål med ’ja/nej’, hvor ’ja’ i dette tilfælde er 

’i høj grad’. Ingen af disse seks beboere svarede nej.  

 

2.3 Kontakt med medarbejdere 

 

De ældre på plejecenter og i hjemmeplejen er oftest i kontakt med pleje- og sundhedspersonale, jf. 

nedenstående graf.  

 
Figur 11. Medarbejdere borgerne typisk er i kontakt med. 

 

  



  

  

7/17 

 

2.3.1 Hjemmeplejen 

 

Nedenstående figur viser hvor ofte borgerne i hjemmeplejen er i kontakt med de forskellige 

medarbejdergrupper. Den daglige kontakt er typisk med pleje- og sundhedspersonale, mens kontakten 

til andre medarbejdere typisk er flere gange om ugen eller ugentligt.  

 
Figur 12. Hvor ofte er du i kontakt med medarbejderne? 

 

 

Størstedelen af borgerne finder kontakten til medarbejderne tilstrækkelig, dog finder de kontakten til 

visitationen mindre tilstrækkelig.  

 
Figur 13. Er kontakten med medarbejderne tilstrækkelig? 
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2.3.2 Plejecenter 

 

Nedenstående figur viser hvor ofte beboerne på plejecenter er i kontakt med de forskellige 

medarbejdergrupper. Den meste kontakt foregår dagligt, dog foregår kontakten med lederen af 

plejecentret for det meste flere gange om ugen eller ugentligt.  

 
Figur 14. Hvor ofte er du i kontakt med medarbejderne? 

 

 

Beboerne finder i høj grad kontakten med medarbejderne tilstrækkelig.  

 
Figur 15. Er kontakten med medarbejderne tilstrækkelig? 
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2.4 Kendskab til rammer og forventninger til pårørendesamarbejde 

 

Omkring 40 pct. af beboerne på plejecenter mener at de i meget høj grad eller i høj grad har kendskab 

til forventningerne til deres pårørende fra plejecentret.  

 
Figur 16. Forventning til pårørendesamarbejde. 

 

 

Størstedelen af beboerne på plejecentre vil søge information omkring rammer og forventning til 

pårørendesamarbejde gennem personalet.  

 
Figur 17. Hvor vil du søge information, hvis du vil vide mere? 

 

 

2.5 Vigtighed af kendskab 

 

Det generelle billede fra hjemmeplejen er, at det er vigtigere, at have kendskab til ydelser og indsatser, 

som de bliver tilbudt, end det er at have kendskab til de politiske mål og principper i kommunen.  

 
Figur 18. Vigtighed af kendskab i hjemmeplejen. 
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Det generelle billede for borgere på plejecenter er også, at de synes det er vigtigere at have kendskab 

til indsatser og aktiviteter, end de politiske mål og principper i kommunen.  

 
Figur 19. Vigtighed af kendskab på plejecenter. 

 

 

2.6 Vigtighed af inddragelse 

 

Beboerne på plejecentre mener, at det er vigtigt, at de bliver inddraget i de ydelser og aktiviteter, som 

de bliver tilbudt, mens ældre i hjemmeplejen i overvejende grad også mener, at det er vigtigt, at de 

bliver inddraget i beslutningen om de ydelser og den praktiske hjælp og pleje, som de kan få tilbudt.  

 
Figur 20. Vigtighed af inddragelse. 
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2.7  Information 

 

Størstedelen af borgerne i hjemmeplejen og på plejecentre foretrækker at få information om forhold af 

betydningen gennem dialog med personalet.  

 
Figur 21. Hvordan foretrækker de ældre at få information? 

 

 

2.8  Overordnede tilfredshed 

 

Størstedelen af borgerne er meget tilfredse med plejeforholdene på plejecentret eller hjemmeplejen.  

 
Figur 22. Overordnet tilfredshed med ydelser. 
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3.  Spørgeskema til pårørende 

 

I dette afsnit vises resultater af spørgeskemaundersøgelsen blandt pårørende til ældre på plejecentre.  

 

Undersøgelsen er udført i to kommuner. Gennem både telefoniske interviews og udsendelse af 

spørgeskema på mail har det været muligt at få 34 besvarelser fra pårørende til ældre på plejecentre i 

kommunerne, jf. tabellen nedenfor. 

 
Tabel 2. Oversigt over besvarelser fordelt på deres nærtståendes kommune. 

Kommune Antal besvarelser 

Kommune X 16 

Kommune X 18 

Total 34 

 

Nedenstående figur viser aldersfordelingen af de pårørendes nærtstående på plejecenter. Den viser, at 

de ældre generelt er over 75 år, dog med en overvægt af ældre på over 85 år.  

 
Figur 23. Aldersfordeling på nærtstående. 

 

 

Størstedelen af de pårørende er barn af deres nærtstående på plejecenteret. Under ’andet’ er andre 

familiære relationer, såsom søskende, svigerdatter mm.  

 
Figur 24. Pårørende relation til nærtstående. 

 

 

Nedenstående afsnit er en gennemgang af figurer og resultater fra undersøgelsen blandt pårørende til 

ældre borgere visiteret et plejecenter.  
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3.1  Kendskab til politiske målsætninger og prioriteringer 

 

Over halvdelen af de pårørende til ældre på plejecentre kender til de politiske målsætninger for 

ældreområdet i kommunen.  

 
Figur 25. Kendskab til politiske målsætninger. 

 

 

Dette kendskab er opstået gennem direkte kontakt med personalet på plejecentret eller gennem printet 

informationsmateriale. Andre har svaret, at deres kendskab er opstået gennem medierne.  

 
Figur 26. Hvordan er dette kendskab opstået? 

 

 

De fleste pårørende vil spørge personalet for at få denne information eller gennem kommunens 

hjemmeside.  

 
Figur 27. Hvor vil du søge information, hvis du vil vide mere? 

 

 

3.2  Kendskab til nærtståendes dagligdag 

 

Størstedelen af de pårørende kender i høj grad til deres nærtståendes dagligdag, herunder de aktiviteter 

og ydelser som deres nærtstående tilbydes på plejecentret. 

 
Figur 28. Kendskab til nærtståendes dagligdag. 
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De fleste pårørende bliver informeret om deres nærtståendes dagligdag på plejecentret ved at være i 

dialog med personalet. Derudover er der en relativ stor andel som får informationen gennem 

nyhedsbreve.  

 
Figur 29. Hvordan bliver du informeret om din nærtståendes dagligdag? 

 

 

Det generelle billede er, at de pårørende bliver informeret om deres nærtståendes dagligdag ugentligt 

eller månedligt.  

 
Figur 30. Hvor ofte bliver du informeret? 

 

 

 

3.3  Kontakt og kommunikation til personalet på plejecenteret 

 

De pårørende er oftest i kontakt med personalet på plejecentret og dernæst med lederen på det 

pågældende plejecenter.  

 
Figur 31. Medarbejdere den pårørende har været i kontakt med. 
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Kontakten til medarbejdere tilknyttet plejecentret foregår oftere end kontakten til medarbejdere udenfor 

plejecentret, såsom visitationen og ansatte i forvaltningen.  

 
Figur 32. Hvor ofte er du i kontakt med disse medarbejdere? 

 

 

Ca. 73 pct. af de pårørende mener at kontakten til medarbejderne er enten meget tilstrækkelig eller 

tilstrækkelig.  

 
Figur 33. Hvor tilstrækkelig er denne kontakt? 

 

 

3.4  Kendskab til rammer og forventninger til pårørendesamarbejde 

 

Det generelle billede er, at de pårørende har et klart billede af hvad plejecentret forventer af dem som 

pårørende.  

 
Figur 34. Kendskab til plejecentrets forventninger på pårørende. 
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Størstedelen af de pårørende vil søge denne information ved at spørge pleje- og sundhedspersonalet på 

det pågældende plejecenter.  

 
Figur 35. Hvor vil du søge information, hvis du vil vide mere? 

 

 

3.5  Vigtighed af kendskab til målsætninger 

 

Det generelle billede er, at de pårørende finder det mere vigtigt at have kendskab til deres 

nærtståendes dagligdag, herunder de ydelser og aktiviteter som tilbydes, end til de politiske mål og 

principper i kommunen.  

 
Figur 36. Vigtighed af kendskab.

 

 

3.6  Vigtighed af indflydelse på nærtståendes dagligdag 

 

Det er generelt vigtigt for de pårørende at have indflydelse på deres nærtståendes dagligdag og 

herunder også bliver inddraget i beslutninger omkring ydelser og aktiviteter på plejecentret.  

 
Figur 37. Vigtighed af indflydelse på nærtståendes dagligdag. 

 

 

De pårørende foretrækker at få information om deres nærtståendes dagligdag gennem dialog med 

personalet. 

 
Figur 38. Hvordan foretrækker de pårørende at få information om deres nærtståendes dagligdag? 
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3.7  Overordnet tilfredshed 

 

Figuren nedenfor viser, at de pårørende overordnet set er meget tilfredse eller tilfredse med 

plejeforholdene på deres nærtståendes plejecenter.  

 
Figur 39. Overordnet tilfreds med plejeforhold. 
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BILAG – SURVEY PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 
 

1. Formål og metode 

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er, at afdække styringskædens sidste led, som er forældre til 

børn i dagtilbud. Undersøgelsen har ikke til formål, at være statistisk repræsentativ for målgrupperne, 

men snarere at tilbyde kvalitative input til kortlægningen af det sidste led i styringskæden.  

 

Målgruppen for spørgeskemaundersøgelsen på dagtilbudsområdet er forældre til børn i de dagtilbud, 

som har deltaget i kulegravningsanalysen i 4 af de 7 besøgskommuner.  

 

Undersøgelsen er blevet gennemført elektronisk. I de fleste dagtilbud har lederen uploadet en 

informationsmail med et direkte link til spørgeskemaet på tilbuddets intranet, mens forældrene i et 

enkelt dagtilbud modtog et link til undersøgelsen via mail direkte fra Survey X-Act.  

 

Af de 981 adspurgte forældre har 610 besvaret undersøgelsen. Dette svarer til en svarprocent på 62,2 

pct. Ud af de 610 respondenter er der 91, som ikke har besvaret alle spørgsmålene. Antallet af 

besvarelser på de enkelte spørgsmål varierer derfor, afhængig af hvor langt disse respondenter er 

kommet i besvarelsen af spørgeskemaet. Antallet af respondenter er opgjort for hvert spørgsmål. 

 

2. Spørgeskema til forældre 

 

I dette afsnit vises resultater af spørgeskemaundersøgelsen blandt forældre til børn i dagtilbud, som 

inkluderer både dagplejer, vuggestuer, børnehaver samt integrerede institutioner. Undersøgelsen er 

udført i fire kommuner. Respondenternes fordeling på tværs af børnenes alder samt besøgskommune 

fremgår af nedenstående tabel. 

 
Tabel 1. Oversigt over besvarelser fordelt efter børnenes alder og kommune. 

Alder på børn Procent Antal 

0-2 år 49,3% 301 

3-6 år 50,7% 309 

 I alt 100% 610 

   

Respondenter efter bopælskommune Procent Antal 

Kommune X 22,1% 135 

Kommune X 41,1% 251 

Kommune X 24,3% 148 

Kommune X 12,5% 76 

I alt 100% 610 

 

De 610 forældre, som har deltaget er helt ligeligt fordelt ift. de to aldersgrupper for børn i dagtilbud. 

2.1 Kendskab til politiske målsætninger og prioriteringer for dagtilbud 
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De første spørgsmål handler om hvor godt forældrene kender til de politiske målsætninger og 

prioriteringer for dagtilbudsområdet i den pågældende kommune.   

 

 
Figur 1. Kendskab til udfyldelse politik på dagtilbudsområdet. 

 

Spørgsmål 1: ”Kender du til de politiske mål, der er fastsat for dagtilbudsområdet i [bopælskommune indsættes]? Fx 

kommunens Børn og Unge politik, Strategi for arbejdet med børns sprog mm.” 

 

 
Figur 2. Hvor har du fået kendskab til de politiske målsætninger 

 

Spørgsmål 2: ”Hvordan har du fået kendskab til disse målsætninger?” 

 
 
Figur 3. Hvor vil du søge information for at få mere at vide om de politiske målsætninger? 

 

Spørgsmål 3: ”Hvor vil du søge information, hvis du vil vide mere?” 

 

 

2.2 Kendskab til dagligdagen dagtilbud 

 

De næste spørgsmål handler om hvor godt forældrene kender dagligdagen i barnets dagtilbud, herunder 

de pædagogiske principper, værdier og aktiviteter, som barnets dagtilbud baserer sin indsats på. 

 



  

  

3/9 

 

Figur 4. Kendskab til pædagogiske principper 

  

Spørgsmål 4: ”Kender du til de pædagogiske principper, som dit barns dagtilbud baserer sin indsats på? (Fx 

indholdet i den pædagogiske læreplan, værdier for dagtilbuddet, mm.)” 

 

 
Figur 5. Hvor vil du søge information om pædagogiske principper i dagtilbud? 

 

Spørgsmål 5: ”Hvor vil du søge information, hvis du vil vide mere?” 

 

 

Figur 6. Kendskab til aktiviteter i dagtilbud 

 

Spørgsmål 6: ”Kender du til de aktiviteter, som dit barns dagtilbud har prioriteret at gennemføre i dagligdagen?” 

 

 

 

Figur 7. Hvor vil du søge information om aktiviteter i dagtilbud? 

 

Spørgsmål 7: ”Hvor vil du søge information, hvis du vil vide mere?” 
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Figur 8. Informations hyppighed om barns dagligdag? 

 

Spørgsmå 8: ”Hvor ofte bliver du informeret om dit barns dagligdag i dagtilbuddet, herunder dit barns trivsel og 

udvikling, samt de aktiviteter, der gennemføres i dagligdagen gennem følgende kontaktformer?” 

 

 

 
Figur 9. Tilstrækkelig tilgængelighed af information om barns dagligdag 

 
Spørgsmål 9: ”Synes du selv, at du har mulighed for at få tilstrækkelig hyppig information om dit barns dagligdag i 

dagtilbuddet, herunder dit barns trivsel og udvikling, samt de aktiviteter, der gennemføres i dagligdagen?”  
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Figur 10. Anvendte dokumentationstyper i dagtilbud 

 
Spørgsmål 11: ”Hvilke former for dokumentation benytter dit barns dagtilbud til at dokumentere pædagogiske 

aktiviteter, samt dit barns udvikling og trivsel?” 

 

 

 

2.3 Rammer og Principper for forældresamarbejde 

 

De næste spørgsmål handler om hvor godt forældrene kender rammerne og principperne for 

forældresamarbejdet i barnets dagtilbud, samt forældrenes bidrag til samarbejdet med dagtilbuddet og 

andre forældre. 

 

Figur 11. Kendskab til forventninger om forældresamarbejde  

 

Spørgsmål 12: ”Kender du til dit barns dagtilbuds forventninger til samarbejdet mellem forældre og dagtilbud i 

forhold til at understøtte dit barns læring og trivsel i dagtilbuddet? Fx i form af forventninger til at forældre aktivt 

holder sig informeret på intranettet, eller forventninger til forældredeltagelse ved møder, mm.” 
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Figur 12. Hvor vil du søge information om forventninger til forældresamarbejde?  

 

Spørgsmål 13: ”Hvor vil du søge information, hvis du vil vide mere?”  

 

 

Figur 13. Deltagelse i forældresamarbejde 

 

Spørgsmål 14: ”Hvor meget deltager du selv i samarbejdet med dagtilbuddet og andre forældre om at fastsætte 

rammerne for det pædagogiske arbejde? Fx gennem forældrebestyrelsesarbejde, eller ved at deltage i planlægning af 

fællesaktiviteter, mm.” 

 

 

Figur 14. Deltagelsesfrekvens i samarbejdsmøder

 

Spørgsmål 15: ”Hvor ofte deltager du i samarbejdsmøder med andre forældre og/eller det pædagogiske personale, fx 

til forældrebestyrelsesmøder, eller til møder med personalet omkring dit barn?” 

 

 

2.4 Vigtighed af kendskab ti politiske målsætninger of principper for dagtilbudsområdet i 

kommunen 

 

De næste spørgsmål handler om hvor vigtigt, det er for forældrene at kende til de politiske 

målsætninger og principper for dagtilbudsområdet i kommunen. Desuden spørges ind til, hvor vigtigt 

det er for forældrene at kende til og have indflydelse på de pædagogiske principper og værdier, som 

barnets dagtilbud baserer sin indsats på, samt de aktiviteter, som dagtilbuddet gennemfører. 
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Figur 15. Vigtighed af kendskab til politiske mål og principper

 

Spørgsmål 16: ”Hvor vigtigt er det for dig at kende til de politiske mål og principper, som gælder for 

dagtilbudsområdet i?” 

 

 

Figur 16. Vigtighed af kendskab til pædagogiske principper/værdier 

 

Spørgsmål 17: ”Hvor vigtigt er det for dig at kende til de konkrete pædagogiske principper/værdier, som dit barns 

dagtilbud baserer sin indsats på? Her menes de principper, som danner grundlag for det pædagogiske personales 

tilgang til børns udvikling, leg og læring i dagtilbuddet." 

 

 

Figur 17. Vigtighed af indflydelse på pædagogiske principper/værdier 

 

Spørgsmål 18: ”Hvor vigtigt er det for dig at have indflydelse på de konkrete pædagogiske principper/værdier, som 

dit barns dagtilbud baserer sin indsats på?” 

 

 

Figur 18. Vigtighed af kendskab til aktiviteter i dagtilbud 

 

Spørgsmål 19: ”Hvor vigtigt er det for dig at kende til de konkrete aktiviteter, som dit barns dagtilbud gennemfører? 

Fx de læringsaktiviteter eller læringsforløb, som dagtilbuddet har valgt at arbejde med ud fra den pædagogiske 

læreplan.” 
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Figur 19. Vigtighed af indflydelser på aktiviteter i dagtilbud 

 

Spørgsmål 20: ”Hvor vigtigt er det for dig at have indflydelse på de konkrete aktiviteter, som dit barns dagtilbud 

gennemfører?” 

 

 

2.5 Vigtighed af kendskab til dagligdag, trivsel og udvikling 

 

De næste spørgsmål handler om hvor vigtigt, der er for forældrene at kende til barnets dagligdag, 

trivsel og udvikling i dagtilbuddet. 

 

 

Figur 20. Vigtighed af kendskab til dagligdag 

 

Spørgsmål 21: ”Hvor vigtigt er det for dig at kende til dit barns dagligdag i dagtilbuddet?” 

 

 

Figur 21. Foretrukne måde at modtage information om barns dagligdag i dagtilbud

 

Spørgsmål 22: ”Hvordan foretrækker du at få denne information om dit barns dagligdag i dagtilbuddet? (Sæt max 3 

krydser)” 
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Figur 22. Vigtighed af kendskab til trivsel og udvikling 

 

Spørgsmål 23: ”Hvor vigtigt er det for dig at kende til dit barns trivsel og udvikling i dagtilbuddet?”  

 

 

Figur 23. Foretrukne måde at modtage information om barns trivsel og udvikling 

 

Spørgsmål 24: ”Hvordan foretrækker du at få denne information om dit barns trivsel og udvikling i dagtilbuddet? 

(Sæt max 3 krydser)” 

 

 

2.6 Tilfredshed med pædagogisk arbejde 

 

Det sidste spørgsmål handler om forældrenes tilfredshed med det pædagogiske arbejde i barnets 

dagtilbud. 

 

Figur 24. Tilfredshed med pædagogisk arbejde

 

Spørgsmål 25: ”Hvor tilfreds er du med det pædagogiske arbejde i dit barns dagtilbud?” 



QVARTZ 

Ryesgade 3A 

2200 Copenhagen N 

T: +45 33 17 00 00 

www.qvartz.com 

RAMBØLL 

Hannemanns Allé 53 

2300 Copenhagen S 

T: +45 51 61 10 00 

www.ramboll.dk 

Forbedringsforslag på ældreområdet 
APPENDIKS 5.12 

December 2017 



2 

FORBEDRINGSFORSLAG 

ÆLDREPLEJE | 16 forbedringsforslag er fundet med et potentiale på 

1724-2666 årsværk svarende til 2,3-3,5 % af omkostningsbasen 
Kategori # Beskrivelse Potentiale i årsværk (andel af base) 

REGELFOR-
ENKLING 

1.1 Let administrationen af puljemidler 

1.2 
Lav kortere version af sygeplejefaglig udredning ved ændring af 
vejledning nr. 9019 i journalbekendtgørelsen 

1.3 
Tillad bevilling af hjælpemidler i midlertidige forløb ved at ændre 
Serviceloven 

1.4 
Opkvalificer SSA'er til at udføre flere ikke-komplekse 
sygeplejefaglige opgaver 

MINDRE 
DOKUMEN-

TATION 

2.1 
Reducer antal opdateringer i medicinliste ved at fjerne krav om at 
opdaterehandelsnavn på FMK 

2.2 Bedre administration af utilsigtede hændelser 

2.3 Optimér snitflader til praktiserende læger  

2.4 
Optimér snitflader til læger og andet sundhedsfagligt personale på 
hospitaler 

2.5 
Øg brug af mobile devices ifm. dokumentation – og inddrag 
borgeren 

2.6 
Digitaliser printede skemaer hos borgerne (f.eks.medicinliste, 
afføringsskema og væskeskema) 

EFFEKTIV 
LEDELSE & 
STYRING 

3.1 
Reducer sygefravær ved øget ledelsesfokus og fokus på 
medarbejdertrivsel 

3.2 Stærkere ledelse og ledelsesrum 

BEDRE 
ARBEJDSTIL

RETTE-
LÆGGELSE 

4.1 
Øg brugen af velfærdsteknologi (robotter, skærmbesøg og 
sensorer) 

4.2 Optimer transporttiden i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen 

4.3 Indfør faste telefontider til borgere og pårørende 

4.4 Juster praksis for mødested og mødeafholdelse 

117 

429 (7-9%) 

120 

81 

106 

5 

121 

396 (4-6%) 

358 (4-6%) 

12 

N/A 

115 

488 (5-9%) 

71 

N/A 

942 1.724 Total 2.666 

249 (11-15%) 

Højt potentiale 

Lavt potentiale 
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Kategori # Beskrivelse Potentiale i mio. kr. (andel af base) 

REGELFOR-
ENKLING 

1.1 Let administrationen af puljemidler 

1.2 
Lav kortere version af sygeplejefaglig udredning ved ændring af 
vejledning nr. 9019 i journalbekendtgørelsen 

1.3 
Tillad bevilling af hjælpemidler i midlertidige forløb ved at ændre 
Serviceloven 

1.4 
Opkvalificer SSA'er til at udføre flere ikke-komplekse 
sygeplejefaglige opgaver 

MINDRE 
DOKUMEN-

TATION 

2.1 
Reducer antal opdateringer i medicinliste ved at fjerne krav om at 
opdaterehandelsnavn på FMK 

2.2 Bedre administration af utilsigtede hændelser 

2.3 Optimér snitflader til praktiserende læger  

2.4 
Optimér snitflader til læger og andet sundhedsfagligt personale på 
hospitaler 

2.5 
Øg brug af mobile devices ifm. dokumentation – og inddrag 
borgeren 

2.6 
Digitaliser printede skemaer hos borgerne (f.eks.medicinliste, 
afføringsskema og væskeskema) 

EFFEKTIV 
LEDELSE & 
STYRING 

3.1 
Reducer sygefravær ved øget ledelsesfokus og fokus på 
medarbejdertrivsel 

3.2 Stærkere ledelse og ledelsesrum 

BEDRE 
ARBEJDSTIL

RETTE-
LÆGGELSE 

4.1 
Øg brugen af velfærdsteknologi (robotter, skærmbesøg og 
sensorer) 

4.2 Optimer transporttiden i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen 

4.3 Indfør faste telefontider til borgere og pårørende 

4.4 Juster praksis for mødested og mødeafholdelse 

FORBEDRINGSFORSLAG 

ÆLDREPLEJE | 16 forbedringsforslag er fundet med et potentiale på 

833-1272 mio. kr. svarende til 2,3-3,5 % af omkostningsbasen 

205 (7-9%) 

60 

183 (4-6%) 

Total 

57 

833 

114 (11-15%) 

235 (5-9%) 

N/A 

54 

7 

438 

N/A 

1.272 

58 

166 (4-6%) 

57 

38 

35 

3 

Højt potentiale 

Lavt potentiale 
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REGELFORENKLINGER 

ÆLDREPLEJE | Forslag 1.1: Let administrationen af puljemidler 

Formål: Nedbring mængden af dokumentation forbundet med puljemidler  

Forslag: 

• 1.1 A Mindre administration: Det kan fra den puljeansvarlige instans gøres mere tydeligt, hvad 

ansøgninger til puljemidler skal indeholde, mens der kommer større fokus på kommunikation af deadlines 

for ansøgninger.  

• 1.1 B Minimer manuel registrering på borgerniveau: Puljer i form af direkte tid/indsats til borgere (f. eks. 

klippekortsordningen) kan med fordel enten kræve mindre dokumentation fra kommunerne til staten. 

Alternativt kan der overvejes løsninger som eksempelvis stikprøver og audits af ydelser. 

• 1.1 C Stil krav til omsorgssystemerne: Ligesom der stilles krav om, at omsorgssystemerne skal kunne 

tilpasses til implementeringen af FS-III, kan kommunerne overveje, om de kan stille krav til it-

leverandørerne om, at omsorgssystemerne nemt kan registrere brugen af puljemidler. 

Eventuelle risici: Manglende gennemsigtighed med udmøntningen af puljemidler (får borgere reelt pengene). 

Aktører: Staten/ansvarlige styrelser; Ændre praksis for at imødekomme 1.2 A og 1.2 B. Forvaltning; 1.2.C stil 

krav til leverandør.  

Forbedringsforslag 

Flere og flere midler på ældreområdet lægges ud som puljer. Dette betyder, at kommunalforvaltningerne har et 

højt ressourcetræk ifm. puljeadministration. Administrationen handler i første omgang om at bruge ressourcer 

på at ansøge om puljemidler og derefter bl.a. om implementering, budgetlægning, budgetopfølgning og 

afrapportering. Derudover er det ressourcekrævende og ufleksibelt at arbejde med puljemidler, der ofte er 

tidsbegrænsede.  

For klippekort gælder det, at ydelser skal registreres som enkelydelser på borgerniveau, hvilket ofte gøres 

manuelt af medarbejderne, hvorefter lederne indsætter oplysningerne i et excel-ark og videresender dem til 

forvaltningen. Denne proces skyldes behovet for at sikre at puljemidler, som f.eks. klippekortet, bruges på at 

skabe flere varme hænder.  

 

 

 

 

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

   

  

 * Opgjort som bruttopotentiale inden for forslaget. Det estimeres, at 25-35 min/uge (ledere) og 1-2 min/uge (SSH'er) kan spares  i 80-

90 % af landets kommuner for  80-90 % af medarbejderne.  

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 

Tidshorisont: 2-3 år  

Regulering: Retningslinjer for puljemidler. 1.1 A og 1.1 

C er i overens-stemmelse med SUM/KL's anbefalinger i 

"Forenkling af regler og dokumentationskrav i 

ældreplejen" (2017) 

Investering: Eventuel udgifter forbundet med system 

Relation til forslag: N/A  

Implementering 

Serviceniveau: Kan frigive tid til borgerne, der nu 

bruges på administration 

Forvaltning: Mindre tid på administration af puljemidler 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: SSH'er, SSA'er og tilbudsledere 

Tilbud: Hjemmeplejen og plejecentre 

Kommuner: Hovedparten, dog mindre administration 

for kommuner med aktivitetsstyring på plejecentre 

Relevans 

Potentiale* 

6-12 årsværk eller 3-7 mio. kr.  
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

Kan ikke afgøres på dette niveau Andel base 



5 

REGELFORENKLINGER 

ÆLDREPLEJE | Forslag 1.2: Lav kortere version af sygeplejefaglig udredning 

ved ændring af vejledning nr. 9019 om sygeplejefaglige optegnelser 

Formål: Nedbring dokumentation ved at begrænse omfanget af den sygeplejefaglige udredning for borgere 

uden komplekse sundhedsfaglige problemstillinger 

Forslag: 

• 1.2 A Stillingstagen til færre punkter: Ændre vejledningen, så det gøres klart, hvornår der kan undlades 

systematisk vurdering af alle 12 sygeplejefaglige områder, og at (re-)vurdering af områderne ikke skal ske 

ved hver patientkontakt.  

• 1.B B Understøt it-løsning: Stil krav til leverandører af it-systemer om, at disse kan understøtte en smidig 

dokumentation ved f.eks. at kunne klikke på billede eller tekst 

Eventuelle risici: Risiko for manglende behandling af ikke-umiddelbare problemområder, fordi sygeplejen ikke 

grundigt udreder alle punkter. 

Aktører: Staten/Styrelsen for Patientsikkerhed; Ændre vejledning nr. 9019 af 15/01/2013 om sygeplejefaglige 

optegnelser. 

Forbedringsforslag 

Tidshorisont: 2-3 år 

Regulering: Ændring i vejl. nr. 9019 af 15/01/2013 om 

sygeplejefaglige optegnelser, pkt. 6.2.2. Forslagene er i 

overensstemmelse med SUM/KL's anbefalinger i 

"Forenkling af regler og dokumentationskrav i 

ældreplejen" (2017) 

Investering: It-understøttelse Relation til forslag: N/A 

Implementering 

Serviceniveau: Forbedret, da der ikke spørges til 

irrelevante private forhold 

Forvaltning: N/A 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: Sygeplejersker og SSA'er  

Tilbud: Primært i den kommunale sygepleje 

(hjemmepleje og plejecentre) 

Kommuner: Alle 

Relevans 

Potentiale* 

66-106 årsværk eller 34-54 mio. kr.  
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

Kan ikke afgøres på dette niveau Andel base 

Alle borgere, der skal have igangsat sygeplejefaglig pleje og behandling, skal ved start have foretaget en 

sygeplejefaglig udredning ift. de 12 sygeplejefaglige problemområder af en sygeplejerske.  

Vejledningen foreskriver, at ”hvis en eller flere problemområder ikke er aktuelle for den enkelte patient, skal det 

også tydeligt fremgå af jorunalen. Det kan ske med en meget kort angivelse i patientjournalen, så længe det 

blot altid tydeligt fremgår, at der er sket en vurdering af problemområdet”. I praksis bliver alle borgere derfor 

vurderet grundigt på alle punkter, da det sygeplejefaglige personale ikke med sikkerhed ved om området ikke 

er aktuelt for borgeren.  

Det sygeplejefaglige personale oplever, at der ofte skal spørges om meget personlige og ofte irrelevante 

forhold, f.eks. seksualitet og forstoppelse hos borgere, der skal have hjælp til sårpleje.   

Udredningen (alle 12 områder) skal også laves for borgere med ikke-komplekse sundhedsydelsesbehov (eks. 

forløb på 2-4 uger), hvilket ofte ikke giver mening for det sygeplejefaglige personale, da udredningen ikke 

anvendes efter forløbets afslutning.  

 

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

   

  

 * Opgjort som bruttopotentiale inden for forslaget. Det estimeres, at 10-15 min/uge (sygeplejersker) og 5-7 min/uge (SSA'er) kan 

spares i 100% af landets kommuner for 90-100% af medarbejderne.  

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 



6 

REGELFORENKLINGER 

ÆLDREPLEJE | Forslag 1.3: Tillad bevilling af hjælpemidler i midlertidige 

forløb ved at ændre Servicelovens § 112  

Formål: Nedbring tiden brugt på at anskaffe hjælpemidler og forbedre borgernes genoptræningsforløb  

Forslag: 

• 1.3.A Ændring af serviceloven: Ændre servicelovens § 112, så der bliver mulighed for at søge 

hjælpemidler til midlertidige forløb. I lovgivningen står ”Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til 

hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne”, hvilket ikke er tilfældet for 

borgere, der er i rehabiliteringsforløb (servicelovens § 83a), hvor deres funktionsnedsættelse forventes at 

være midlertidig.  

Eventuelle risici: Risiko for at for mange, der reelt ikke har behov for hjælpemidler, men måske i stedet for 

behov for træning, får tildelt hjælpemidler.  

Aktører: Staten; Fremsæt forslag til lovændring. 

 

Forbedringsforslag 

Medarbejderne oplever en begrænsning i forhold til at kunne støtte borgernes rehabilitering bedst muligt i 

forbindelse med et rehabiliteringsforløb. I mange tilfælde vil et hjælpemiddel være nyttigt i borgernes forløb, 

også selv om borgerens funktionsnedsættelse kun er midlertidig.  

I praksis omgår medarbejderne kravet om varig funktionsnedsættelse ved alligevel at søge om hjælpemidler til 

borgere, hvor det vurderes fagligt relevant i forløbet og blot begrunde dette som et varigt funktionstab, også 

selvom borgeren reelt kun vurderes at have en midlertidig funktionsnedsættelse. Dette betyder, at det 

ophørende behov for hjælpemidler skal forklares i journalen, når funktionsniveauet for borgeren bedres, og de 

ikke længere har behov herfor. 

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: 0-2 år  

Regulering: Serviceloven § 112 (forslag er ved at blive 

implementeret i ny lovgivning pr. 1/1-18) 

Investering:  N/A 

Relation til forslag: N/A   

Implementering 

Serviceniveau:  Forbedret, da borgerne får bedre 

adgang til hjælpemidler 

Forvaltning: Økonomisk udgift 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: Primært fysio- og ergoterapeuter 

og delvist sygeplejersker, SSA'er og SSH'er 

Tilbud: Hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og 

plejecentre, rehabiliteringscentre og andre botilbud 

Kommuner: Alle 

Relevans 

Potentiale* 

3-5 årsværk eller 1-3 mio. kr.  
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

Kan ikke afgøres på dette niveau Andel base 

   

  

 * Opgjort som bruttopotentiale inden for forslaget. Det estimeres, at 10-15 min/uge (fysio- og ergoterapeuter) kan spares i 100% af 

landets kommuner for 75-85% af medarbejderne.  

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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REGELFORENKLINGER 

ÆLDREPLEJE | Forslag 1.4: Opkvalificer alle SSA'ere til at udføre flere simple 

og ikke-komplekse sygeplejefaglige opgaver 

Formål: Ensart faglighed og nedbring tiden på delegering/overdragelse af simple opgaver  

Forslag: 

• 1.4.A Indfør nationale standarder for medarbejderkompetencer: For at sikre den samme faglige standard 

på tværs af kommuner, kan man på nationalt niveau - i forlængelse af bekendtgørelse nr. 1219 af 

11/12/2009 - lave fælles retningslinjer/regler for permanent overdragelse af simple og ikke-komplekse 

sygeplejefaglige opgaver til en SSA'er, som er grundigt oplært.  

• 1.4.B Lav kompetenceprofiler i omsorgssystemet:  Der kan laves nogle generelle kompetenceprofiler i 

kommunens EOJ, som sikrer de rette kompetencer for opgaveoverdragelse. Herudover bør systemet 

understøtte opgaveoverdragelse elektronisk, så der ikke skal laves manuelle skemaer.  

 

Eventuelle risici: Kræver grundig oplæring, fordi simple og ikke-komplekse sygeplejeydelser kan blive 

komplekse, hvis en evt. afvigelse for en SSA'er ikke relateres til hele borgerens sundhedsbillede. 

 

Aktører: Staten/Styrelsen for Patientsikkerhed; Ændre bekendtgørelse. Forvaltning; Sikre at medarbejderne 

har de rette kompetencer.  

 

Forbedringsforslag 

Der er på tværs af kommunerne stor forskel på, hvilke opgaver der delegeres mellem medarbejdergrupper, 

hvilket ikke er hensigtsmæssigt (f.eks. forskelle i hvem der drypper bestemte typer af øjendråber, påsmører 

hormoncreme, vasker respirationsmasker). 

Nogle kommuner har kataloger over, hvilke ydelser der delegeres (midlertidigt) og overdrages (permanent), 

samt hvorvidt udførsel af opgaver kan foretages som rammedelegering for en afgrænset gruppe borgere eller 

en konkret delegation, der kun gælder én borger.   

Opgavedelegering foregår nogle steder elektronisk ved, at sygeplejersken anfører, at opgaver er delegeret. 

Andre steder foregår det manuelt via et printet delegeringsskema, som begge parter skal underskrive.  

Der vil for borgerne være mere sammenhæng i deres forløb, hvis en kompetent SSA'er både varetog personlig 

pleje/praktisk hjælp og ikke-komplekse sygeplejeopgaver, ligesom det kan minimere administrationstiden ifm. 

registrering af opgavedelegering.  

 

 

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: +3 år 

Regulering: Bekendtgørelse nr. 1219 af 11/12/2009 og 

vejledning nr. 115 af 11/12/2009 om autoriserede 

sundhedspersoners benyttelse af medhjælp 

Investering: Opkvalificering af medarbejdere og krav til 

systemseverandør om kompetenceprofiler i EOJ. 

Relation til forslag: N/A   

Implementering 

Serviceniveau:  Bedre sammenhæng i borgerforløb  

Forvaltning: Økonomisk gevinst, da 

medarbejdergruppen er billigere 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: Primært SSA’er, men også til 

dels sygeplejersker og SSH'er 

Tilbud: Hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejecentre 

Kommuner: Alle 

Relevans 

Potentiale* 

41-71 årsværk eller 20-35 mio. kr.  
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

Kan ikke afgøres på dette niveau Andel base 

   

  

 * Opgjort som bruttopotentiale for tiden brugt på delegering. Det estimeres, at 2-3 min/uge (sygeplejersker) 3-4 min/uge (SSA'er) og 

1-2 min/uge (SSH'er) kan spares i 100% af landets kommuner for 75-85% af medarbejderne.  

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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DOKUMENTATION 

ÆLDREPLEJE | Forslag 2.1: Reducer antal opdateringer i medicinliste ved at 

fjerne krav om at opdatere handelsnavn på FMK 

Formål: Reducer antal opdateringer på medicinlisten for at nedbringe dokumentationstiden  

Forslag: 

• 2.1.A Fjern krav om opdatering af handelsnavn: Der kan ændres i kravet om at angive indholds/aktive stof 

i medicinen, frem for handelsnavn på produktet, da det kan reducere både hyppighed og omfang af 

dokumentation.  

• 2.1.A Ændre krav om opdatering af handelsnavn: Som alternativ til 2.1.A kan kravet laves om, så 

indholds/det aktive stof skrives med tilføjelse af flere handelsnavne i parentes, som ikke skal ændres hver 

gang en leverandør skiftes ud.  

Eventuelle risici: Patientsikkerhed; Det er vigtigt at sikre integration mellem FMK og overblik over udleveret 

medicin fra apoteket, så eventuelle fejl på medicin fortsat kan spores. 

 

Aktører: Staten; Fremsæt forslag til lovændring / Styrelsen for Patientsikkerhed; ændrer vejledning  

 

 

Forbedringsforslag 

I forbindelse med medicinering skal borgerens personlige medicinliste opdateres, så den stemmer overens 

med handelsnavnet på den medicin borgeren modtager. Styrelsen for Patientsikkerhed kræver, at det 

sygeplejefaglige personale sikrer, at ordinationerne i den lokale patientjournal (medicinlisten) stemmer overens 

med FMK. Kravet foreskriver, at de ansvarlige skal angive medicinens handelsnavn, hvilket ofte ændres på 

grund af skiftende leverandører.  

Medarbejderne oplever det som unødigt tidskrævende at skulle bruge dokumentationstid på at ændre navnet, 

frem for at angive indholds/aktive stof i medicinen. f.eks.er både "Panodil" og "Pamol" eksempler på 

"Paracetamol". Ved at ændre kravet vil sygeplejersker og SSA kunne reducere både hyppighed og omfang af 

dokumentation.  

I kommuner, hvor medicinlisten ikke er digital skal den opdaterede medicinliste desuden printes og arkiveres, 

hvilket tager ydereligere tid.   

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: +3 år 

Regulering: Statslig lovgivning 

Investering: Opkvalificering af medarbejdere, der gør 

at patientsikkerheden ikke nedprioriteres 

Relation til forslag: N/A   

Implementering 

Serviceniveau: Eventuel negativ, da det kan blive 

sværere at spore fejl  

Forvaltning: N/A 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: Sygeplejersker og SSA'er med 

ansvar for medicinhåndtering  

Tilbud: Hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og 

plejecentre 

Kommuner: Alle 

Relevans 

Potentiale* 

81-115 årsværk eller 40-57 mio. kr.  
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

Kan ikke afgøres på dette niveau Andel base 

   

  

 * Opgjort som bruttopotentiale inden for forslaget. Det estimeres, at 8-10 min/uge (sygeplejersker) og 8-10 min/uge (SSA'er) kan 

spares i 100% af landets kommuner for 70-80% af medarbejderne.  

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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DOKUMENTATION 

ÆLDREPLEJE | Forslag 2.2: Bedre administration af utilsigtede hændelser 

Formål: Nedbring tiden brugt på at rapportere utilsigtede hændelser (UTH) jf. sundhedsloven §198 og 

understøt læring 

Forslag: 

• 2.2 A Samlerapportering af utilsigtede hændelser: Praksis for indberetning af UTH'er kan ændres, så 

medarbejderne ikke behøver at indrapportere UTH'er af mindre alvorlig karakter omgående. I stedet kan 

der laves et simpelt system, eventuelt i omsorgssystemet eller på en tavle, hvor medarbejderne kan sætte 

en streg eller kryds og så indrapportere samtlige UTH'er en gang om måneden. Derved spares tid på 

administration, mens tilbud og kommuner vil få et overblik over, hvor der er mulighed for læring og 

forbedringer. 

Eventuelle risici: N/A 

Aktører: Styrelsen for Patientsikkerhed; Ændre kravene til indrapportering af UTH’er i bekendtgørelse nr.1 af 

3. januar 2011 om indrapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v.  

Forbedringsforslag 

Tidshorisont: 2-3 år 

Regulering: Bekendtgørelse nr.1 af 3. januar 2011 om 

indrapportering af UTH'er. Forslaget er i overens-

stemmelse med SUM/KL's anbefalinger i "Forenkling af 

regler og dokumentationskrav i ældreplejen" (2017) 

Investering: Undervisning i den nye metode  

Relation til forslag: N/A   

Implementering 

Serviceniveau: Læring kan sikre højere kvalitet og 

patientsikkerhed, da indberetnings- og læringskultur 

styrkes. 

Forvaltning: N/A 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: SSH'er, SSA'er, sygeplejersker 

og tilbudsledere 

Tilbud: Hjemmeplejen, sygeplejen og plejecentre 

Kommuner: Alle 

Relevans 

Potentiale* 

47-81 årsværk eller 22-38 mio. kr.  
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

Kan ikke afgøres på dette niveau Andel base 

Indrapportering af UTH'er (eks. fald eller medicinfejl) opfattes af medarbejderne som en administrativ opgave, 

der tager tid væk fra kerneopgaven. 

Samlerapportering vil være en administrativ forenkling for kommunerne, der ikke behøver at logge på og 

indtaste hver eneste UTH, men blot kan samle de UTH’er, der minder om hinanden.  

Som forsøg er samleafrapportering blevet afprøvet i 10 kommuner (dog ikke de besøgskommuner, der er 

indgået i denne analyse). Ud fra foreløbige observationer i indeværende besøgskommuner vil 

samlerapportering være en holdbar vej, der dels vil sikre en administrativ let arbejdsgang, som fordrer, at 

indrapporteringen sker, mens indrapporteringen bliver brugt til læring og kvalitetsforbedring lokalt.  

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

   

  

 * Opgjort som bruttopotentiale inden for forslaget. Det estimeres, at 1-2 min/uge (ledere), 2-3 min/uge (sygeplejersker), 2-3 min/uge 

(SSA'er) og 2-3 min/uge (SSH'er) kan spares i 100% af landets kommuner for 70-80% af medarbejderne.  

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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DOKUMENTATION 

ÆLDREPLEJE | Forslag 2.3: Optimér snitflader til praktiserende læger 

 

 

Formål: Skabe bedre sammenhæng mellem praktiserende læge og sundhedsfagligt personale, og nedbring 

ventetid i telefonen ifm. kontakt til lægen 

Forslag: 

• 2.3 A Bedre mulighed for at kontakte lægerne elektronisk med kort svartid: Man kan indføre en mulighed 

for at registrere henvendelser i de elektroniske kommunikationsflader som akutte og dermed skabe 

mulighed for at få svar elektronisk på flere akutte henvendelser.  

• 2.3 B Sikre at lægen registrerer korrekt i FMK: Når lægen noterer i FMK, kan der stilles krav til, at lægen 

registrerer doser, varighed og tidspunkter for medicinering. Dette kunne være via den digitale løsning, der 

kræver, at felterne bliver udfyldt før lægen kan afslutte recepten. (Der er ikke tale om en ændring, men blot 

en sikring af, at lægerne følger praksis). 

Eventuelle risici: Vigtigt at sikre ensrettet skriftlig kommunikation. 

Aktører: Staten: Lovændring i Sundhedsloven, §157 - Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af 

borgernes medicinoplysninger; Sundhedsdatastyrelsen; Systemændring af FMK; Praktiserende læger: 

Ændring af praksis 

Forbedringsforslag 

Personalet i hjemmeplejen og plejecentre bruger på nuværende tidspunktet meget tid på at kontakte den 

praktiserende læge ifm. medicinering og behandling. Udfordringer opstår typisk her: 

• Der er pt. mulighed for at kontakte lægen elektronisk gennem Medkom eller Edifact. Udfordringen er dog, at 

lægen typisk har svartid på 3-5 dage. Mange henvendelser kan ikke vente den tid.  

• Når lægen ordinerer et nyt præparat, oplever medarbejderne hyppigt, at der ikke angives tidspunkt 

(f.eks.morgen, middag og aften) samt ophør (f.eks.6 dage) på FMK. Personalet skal derfor have fat i lægen 

for at kunne dosere medicinen. 

I de kommuner hvor der er tilknyttede læger til plejecentrene, har medarbejderne oplevet, at de bruger mindre 

tid på telefonisk og elektronisk kontakt til lægen, mens det faglige niveau er forbedret. Der er dog fortsat et 

potentiale for at nedbringe ventetiden, selvom det er mindre end på plejecentre uden tilknyttede læger.  

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: +3 år  

Regulering: Lovændring i Sundhedsloven, §157  

Investering: N/A 

Relation til forslag:  2.4 "Optimér snitflader til læger og 

andet sundhedsfagligt personale på hospitaler" 

Implementering 

Serviceniveau: N/A 

Forvaltning: Vil forbedre kontakt ml. kommune og 

praktiserende læge (dog kan det medføre merarbejde til 

lægerne) 

 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: SSA’er og sygeplejersker idet de 

har autorisation til medicinadministration 

Tilbud: Hjemmepleje, sygepleje og plejecentre 

Kommuner: Alle, men særligt i yderkommuner, der kan 

opleve rekrutteringsudfordringer 

Relevans 

Potentiale* 

77-121 årsværk eller 39-60 mio. kr.  
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

Kan ikke afgøres på dette niveau Andel base 

   

  

 * Opgjort som bruttopotentiale inden for forslaget. Det estimeres, at 10-12 min/uge (sygeplejersker) og 8-10 min/uge (SSA'er) kan 

spares i 90-100% af landets kommuner for 70-80% af medarbejderne.  

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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DOKUMENTATION 

ÆLDREPLEJE | Forslag 2.4: Optimér snitflader til læger og andet 

sundhedsfagligt personale på hospitaler 

 

 Formål: Skab bedre sammenhæng mellem sektorer ifm. indlæggelser og opstart i plejetilbud, og nedbring 

ventetid i telefonen ifm. kontakt til sygehus  

Forslag: 

• 2.4 A Opret fælles platform (stamkort): Der kan laves en fælles platform, hvor en række 

baggrundsoplysninger om borgerne er tilgængelig på tværs af sektorer, således at borgerne oplever en 

bedre sammenhæng, og medarbejderne skal dokumentere mindre.   

• 2.4 B Sikre at lægen frigiver FMK inden patienten udskrives: Det skal være et krav, at lægen gennemgår, 

accepterer og frigiver patientens FMK, inden det er muligt at udskrive patienten.  

Eventuelle risici: Det er vigtigt, at oplysninger ikke deles med uvedkommende, samt at der er en klar 

ansvarsfordeling i forhold til, hvem der har ansvar for at rette og opdatere oplysninger. 

Aktører: Regionerne; Opdater EPJ og FMK 

Forbedringsforslag 

I forbindelse med pleje og behandling i forskellige sektorer oplever medarbejderne ofte, at de ikke har adgang 

til de nødvendige oplysninger om borgerne (f.eks. kontaktoplysninger på pårørende- samt boligforhold). Det 

medfører, at medarbejderne skal fremskaffe og dokumenterer oplysningerne om borgerne, som borgerne 

allerede har oplyst til en anden instans.  

Når en borger er indlagt gennemgår lægen borgerens FMK. I den forbindelse skal lægen ved udskrivelse evt. 

redigere og frigive FMK, inden medarbejderne i kommunen igen kan genåbne FMK. Det sker dog ofte, at 

lægen glemmer at genåbne journalen. Dermed skal medarbejderne kontakte sygehuset, få fat i den rette læge 

og bede vedkommende genåbne journalen, hvilket er tidskrævende.  

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: +3 år  

Regulering: Forslag 2.4 A er i overensstemmelse med 

SUM/KL's anbefalinger i "Forenkling af regler og 

dokumentationskrav i ældreplejen" (2017) 

Investering: Investering i ny platform 

Relation til forslag:  2.3 "Optimér snitflader til 

praktiserende læger" 

 

 

Implementering 

Serviceniveau: Vil forbedre dialog til sundhedsfaglige 

samarbejdspartnere og frigive tid    

Forvaltning: N/A 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: SSA’er og sygeplejersker idet de 

har autorisation til medicinadministration 

Tilbud: Hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejecentre 

Kommuner: Alle 

Relevans 

Potentiale* 

Kvantificeres ikke 
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

Kan ikke afgøres på dette niveau Andel base 

   

  

 * Kvantificeres ikke, da kulegravningen ikke har omfattet den primære sektor. 

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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ÆLDREPLEJE | Forslag 2.5: Øg brug af mobile devices i forbindelse med 

dokumentation – og inddrag borgeren 

Formål: Nedbring tiden brugt på dokumentation ved at gøre dokumentation til en løbende opgave – og med 

inddragelse af borgerne, når dette er meningsfyldt      

Forslag: 

• 2.5.A Invester i flere mobile devices: Der kan investeres i flere mobile devices, så alle medarbejdere (især 

på plejecentre, hvor kun få har adgang til dem) har adgang til et device.  

• 2.5.B Stil krav om mere dokumentation sammen med borgerne: Der kan laves målsætninger for hvor stor 

en andel af dokumentationen, der bør foregå sammen med (evt. af) borgeren.  

• 2.5.C Undervis i brugen af mobile devices: For at sikre at medarbejderne har de rette kompetencer til at 

benytte mobile devices og forstår potentialet, er det vigtigt, at der bliver undervist i brugen af dem.  

Eventuelle risici: It-nedbrud, manglede netværksdækning i enkelte områder i Danmark. 

Aktører: Forvaltning; Afsæt midler til investering i mobile devices, lav retningslinjer for dokumentation sammen 

med (og evt. af) borgerne, og sørg for at medarbejderne bliver undervist i brugen af de "nye" devices. Ledere; 

Foretag investering i mobile devices og sæt fokus på effekten af at bruge dem, da det kan spare 

medarbejderne tid.  

Forbedringsforslag 

På hovedparten af de besøgte plejecentre foregår dokumentation primært via PC, hvilket ofte medfører 

dobbeltregistrering, da meget noteres på blok og videreføres til PC. Herudover bruges der meget tid på at gå 

frem og tilbage til computerne, hvilket kan undgås ved at have et mobile devices med sig. 

I mange hjemmesygeplejerskegrupper foregår meget af dokumentationen desuden på kontoret – typisk sidst 

på dagen - i stedet for ude hos borgere på mobile devices, selvom de ofte var tilgængelige. 

Det er yderst begrænset, hvad medarbejderne dokumenterer i fællesskab med borgerne, da det typisk ikke er 

muligt grundet placeringen af computerne. Ikke al dokumentation giver mening at gøre i borgernes nærvær, 

men for enkelte typer dokumentation, vil det give mening at inddrage borgeren.  

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: 2-3 år  

Regulering: N/A 

Investering: Mobile devices samt opkvalificering af 

medarbejdere 

Relation til forslag:  N/A 

Implementering 

Serviceniveau: Større inddragelse af borgerene i 

dokumentation   

Forvaltning: N/A 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: Sygeplejersker og SSA'er  

(SSH'er begrænset) 

Tilbud: Primært plejecentre, men og hjemmepleje og 

hjemmesygepleje  

Kommuner: Alle 

Relevans 

Potentiale* 

290-488 årsværk eller 139-235 mio. kr.  
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

5,1-8,6% Andel base 

   

  

 * Opgjort som bruttopotentiale inden for forslaget. Det estimeres, at 12-15% af den samlede tid anvendt på dokumentation, jf. 

tidsmålinger, kan spares i 90-100% af landets kommuner for 40-50% af udkørende tilbud og 70-80% at ikke-udkørende tilbud.  

        Kilde: Kommunebesøg samt survey i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 

DOKUMENTATION 
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ÆLDREPLEJE | Forslag 2.6: Digitaliser printede skemaer hos borgerne (f.eks. 

medicinliste, afføringsskema og væskeskema)  

Formål: Nedbring tiden brugt på at printe samt skrive manuelle noter og beskyt personfølsomme oplysninger 

(borgerens privatliv) ved ikke at have skemaer frit tilgængeligt i borgerens hjem/plejebolig 

Forslag: 

• 2.6.A Stil krav om digitalisering af skemaer: Kommunerne bør overveje at stille krav om/opdatere 

systemer, så alle skemaer indgår i omsorgssystemet og kan tilgås fra medarbejdernes mobile devices. 

Man kan overveje at give pårørende adgang til journal under forudsætning af borgerens samtykke, hvis de 

er interesserede i at følge med.  

Eventuelle risici: At pårørende fortsat kan være inddraget i borgerens forløb, selvom de ikke har direkte 

adgang til diverse skemaer 

Aktører: Forvaltning; Lav instrukser for brug af diverse skemaer og invester i systemer, der understøtter 

digitale skemaer.   

Forbedringsforslag 

Til trods for at de fleste borgerjournaler er blevet elektroniske, ligger der i mange hjem (gælder også 

plejeboliger) manuelle skemaer, som medarbejderne benytter. Det drejer sig om skemaer for øjendrypning, 

afføring, væske, injektioner og smerteplastrer. De manuelle skemaer skal opdateres med dato og initialer og 

eventuelle noter, herefter skal det skrives ind i omsorgssystemet, hvilket er dobbeltdokumentation.  

I tillæg til de mange skemaer, printer mange plejetilbud fortsat borgernes medicinlister og opbevarer dem på et 

kontor på plejecenteret eller et sikkert sted hjemme ved borgeren.  

Print af diverse skemaer og medicinliste tager unødig tid og det øger risikoen for fejl, da skemaerne enten kan 

blive væk eller måske ikke er de senest opdaterede. Herudover har pårørende/uvedkommende adgang til 

personfølsomme oplysninger qua skemaerne, hvilket ikke altid er i borgerens interesse.  

 

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: 2-3 år  

Regulering: N/A 

Investering: Mobile devices samt systemunderstøttelse  

Relation til forslag:  3.1 "Mobile devices – da der er 

behov for investering" 

Implementering 

Serviceniveau: Forbedret pga. færre fejl og bedre 

privatliv   

Forvaltning: Bedre mulighed for dataopsamling 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: Primært sygeplejersker og 

SSA'er 

Tilbud: Hjemmeplejen, sygeplejen og plejecentre 

Kommuner: Alle  

Relevans 

Potentiale* 

62-120 årsværk eller 30-57 mio. kr.  
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

Kan ikke afgøres på dette niveau Andel base 

   

  

 * Opgjort som bruttopotentiale inden for forslaget. Det estimeres, at 7-9 min/uge (sygeplejersker), 7-9 min/uge (SSA'er) og 3-5 

min/uge (SSH'er) kan spares i 80-90% af landets kommuner for 50-60% af medarbejderne.  

 Kilde: Kommunebesøg samt survey i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 

DOKUMENTATION 
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LEDELSE OG STYRING 

ÆLDREPLEJE | Forslag 3.1: Reducer sygefravær ved øget ledelsesfokus og 

fokus på medarbejdertrivsel 
 

Formål: Nedbring sygefravær blandt alle medarbejdergrupper 

Forslag: 

• 3.1.A Udbred nationalt koncept for sygefravær med lokal forankring: Flere kommuner har nedbragt deres 

fravær betydeligt ved at implementere sygefraværstiltag i deres personalepolitikker. Her kan bl.a. henvises 

til ”En kur mod sygefravær” udarbejdet af KL og Forhandlingsfællesskabet, som kan anvendes som 

koncept.  

• 3.1.B Etablér et mål for reduktion af sygefraværet blandt medarbejderne: Fastsættelse af kommunale eller 

lokale mål for reduktion (f.eks. 1-3%) i samarbejde med KL og de faglige organisationer 

 

Eventuelle risici: Kommunerne står med forskellige socioøkonomiske udfordringer i forhold til medarbejdere, 

og derfor skal dette indtænkes ved denne indsats. 

Aktører: Forvaltning; Øget fokus på sygefravær i personalepolitikken; Ledere: Sikre implementering af 

kommunens personalepolitik.   

Forbedringsforslag 

Sygefraværet er på 6% på landsplan for sundheds- og omsorgspersonalet og varierer mellem 77-110 timer per 

år kommuner imellem, hvilket indikerer potentiale for reduktion.  

Der eksisterer ikke en tværgående og formaliseret måde i dag, hvorpå man håndterer sygefravær hverken på 

nationalt, regionalt eller lokalt plan, hvorfor et samlet formaliseret tiltag kan give mening.  

 

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: 0-2 år 

Regulering: N/A 

Investering: Udbredelse af koncept 

Relation til forslag: 3.2 "Øg performanceledelse på 

alle niveauer"   

Implementering 

Serviceniveau: Forhøjet, da borgerne i højere grad vil 

møde det samme personale 

Forvaltning: Optimere budgetter 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: Alle 

Tilbud: Alle 

Kommuner: Alle, men potentiale kan variere afhængigt 

af udgangspunkt  

Relevans 

Potentiale* 

336-429 årsværk eller 172-205 mio. kr.  
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

7,2-8,6%  Andel base 

   

  

 * Opgjort som bruttopotentiale inden for forslaget. Det estimeres, at alle kommuner, der ligger over landsgennemsnittet vil kunne 

reducere sygefravær til landsgennemsnittet.  

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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LEDELSE OG STYRING 

ÆLDREPLEJE | Forslag 3.2: Stærkere ledelse og ledelsesrum 

Formål: Skab bedre incitamenter for ledere og medarbejdere til at følge og forbedre performance 

Forslag: 

• 3.2 A Øget brug af ledelsesinformation til erfaringsudveksling og motivation: Systematisk indsamling af 

data på tværs af tilbud, der giver anledning til at sammenligne gode praksis samt øge motivation for 

forbedring af konkrete fokusområder.  

• 3.2 B Systematisk brug af faglige audits: Brug systematisk metode til at gennemfører faglige audits til at 

understøtte praksis på relevante områder og evt. iværksætte handlingsplaner.  

• 3.2 C Effektmål på medarbejderniveau: Operationalisering af kommunens målsætninger til få og klare, 

ambitiøse men realiserbare mål på medarbejderniveau (f.eks. faglige mål for borgertilfredshed og fejl ifm. 

medicinering eller økonomiske mål for leveret tid og sygefravær), der kan implementeres i arbejdsgange.  

• 3.2 D Investeringer i it-understøttelse: Udvikling af redskaber til understøttelse af ledelsesinformation, hvor 

medarbejderne har adgang til data, og dermed kan følge med i udvikling.  

Eventuelle risici: N/A 

Aktører: Forvaltning; Understøttelse af ledere samt investering i systemer, der kan levere ledelsesinformation  

Ledere; Implementering af praksis  

Forbedringsforslag 

Kulegravningen viser, at der er stor variation i graden af struktureret ledelse på tilbudsniveau i de involverede 

kommuner. Det er i høj grad op til den enkelte leder at sikre, at medarbejderne arbejder på en måde, der 

tilgodeser alle relevante faktorer i og omkring ældreplejen.  

Kulegravningen viser videre, at der er variation hvordan tilbudslederne anvender sit ledelsesrum og agerer i 

forhold til aspekter som f.eks. faglig ledelse, personaleledelse, datadreven ledelse, tværgående/tværfaglig 

ledelse mv. Herudover er der variation i, hvordan kommunerne organiseres i forhold til antal ledelseslag, 

områdeledelse samt integration af syge- og hjemmepleje. Disse forskellige variationer i organiseringen kan 

have afledte konsekvenser for, hvor mange redskaber de enkelte ledere har adgang til i forhold til styring af 

tilbuddene.  

Endeligt viser kulegravningen, at der er potentiale for en effektiv tidsanvendelse samt en struktureret praksis 

for hvordan den enkelte tilbudsleder kan være med til at skabe tydelige sammenhæng mellem tidsanvendelse, 

arbejdsgange og faglighed.  

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: 0-2 år 

Regulering: N/A 

Investering: Kompetenceudvikling af ledere og 

relevante medarbejdere samt investering i it-

understøttelse af ledelsesinformation  

Relation til forslag: 3.1: "Reducer sygefravær ved 

øget ledelsesfokus og fokus på medarbejdertrivsel"  

Implementering 

Serviceniveau:  Forbedret, da der bliver bedre kobling 

mellem ydelser og faglige ambitioner 

Forvaltning: Mulighed for bedre ledelsesinformation og 

nyttiggørelse af data 

 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: Primært ledere, men også 

indirekte alle andre medarbejdergrupper 

Tilbud: Alle tilbud, men potentialet kan variere efter 

modenhed 

Kommuner: Alle 

Relevans 

Potentiale* 

Kvantificeres ikke 
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

Kvantificeres ikke Andel base 

   

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE 

ÆLDREPLEJE | Forslag 4.1: Øg brugen af velfærdsteknologi (robotter, 

skærmbesøg og sensorer) 

Formål: Nedbring tiden brugt på praktiske opgaver og transport ved brug af velfærdsteknologi (forudsættes at 

frigjorte tid bruges på ATA-tid) 

Forslag: 

• 4.1.A Praktiske hjælpemidler: Der kan investeres i vaskerobotter, robotstøvsugere, automatisk rengøring 

af toiletter osv., så medarbejderne kan bruge mere tid sammen med borgerne.  

• 4.3.C Udbred skærmbesøg: Mange korte og simple besøg kan erstattes af skærmbesøg, hvor en borger 

får hjælp til at indtage medicin eller hjælpes til at spise morgenmad i tryghed.  

• 4.3.D Udbred sensorer:  Der kan installeres sensorer i borgernes hjem, så tryghedsbesøg og transport kan 

reduceres for udkørende medarbejdere 

NB: Da den teknologiske udvikling på området går meget stærkt, kan der være teknologier i tillæg til 

ovenstående, som også er interessante for kommunerne.  

Eventuelle risici: Stor investering i anskaffelse og vedligehold samt implementering for kommunerne 

Aktører: Staten; Afsæt puljemidler øremærket til velfærdsteknologier. Forvaltning; Afsæt midler til indkøb af 

velfærdsteknologi. Tilbudsledere; Sørg for at integrere velfærdsteknologi i arbejdstilrettelæggelsen.  

Forbedringsforslag 

Medarbejderne bruger i dag 12% af deres tid på transport og praktiske opgaver væk fra borgerne: 

a) Der bruges tid på tøjvask, rengøring af fællesarealer, tømning af opvaskemaskiner, rengøring af 

hjælpemidler osv. Medarbejderne oplever ikke de praktiske opgaver som en del af deres kerneopgave, og 

der er en generel optimisme over for velfærdsteknologi.  

b) Medarbejderne i hjemmeplejen har dagligt nogle korte besøg, hvor de udfører simple opgaver som f.eks.at 

give piller. De korte besøg forvirrer borgerne, og medarbejderne bruger meget transporttid på dem.  

c) Flere kommuner (dog ikke observeret i besøgskommunerne) rapporterer om gode erfaringer med brug af 

sensorer, som kan være med til at reducere hjemmeplejens tryghedsbesøg til det halve, hvilket sparer 

hjemmeplejen tid på vejene.  

 

 

 

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: 2-3 år 

Regulering: N/A 

Investering: Ny teknologi samt opkvalificering af ledere 

og medarbejdere 

Relation til forslag: 4.2 "Optimer transporttiden i 

hjemmeplejen og hjemmesygeplejen" 

Implementering 

Serviceniveau: Teknologien kan øge værdigheden for 

borgerne 

Forvaltning: N/A 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: SSH'er, SSA'er og sygeplejersker  

Tilbud: Hjemmeplejen, sygeplejen og plejecentre 

Kommuner: Alle, men potentiale kan variere efter 

modenhed   

Relevans 

Potentiale* 

251-396 årsværk eller 116-183 mio. kr.  
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

4,0-6,3% Andel base 

   

  

 * Opgjort som bruttopotentiale inden for forslaget. Det estimeres, at 8-10% af den samlede tid anvendt på transport og praktiske 

opgaver for Sygeplejersker, SSA'er og SSH'er, jf. tidsmålinger, kan spares i 80-90% af landets  

 Kilde: Kommunebesøg samt survey i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE 

ÆLDREPLEJE | Forslag 4.2: Optimer transporttiden i hjemmeplejen og 

hjemmesygeplejen 

Formål: Nedbring transporttiden i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen  

Forslag: 

• 4.2.A Bedre uddannelse til ruteplanlæggere: Der kan laves bedre efteruddannelse af ruteplanlæggere, da 

de ofte har en sundhedsfaglig uddannelse uden uddannelse inden for transport/planlægning. Det skal dog 

understreges, at planlæggerne forsat bør være sundhedsfagligt uddannede, da det har stor betydning at 

forstå medarbejdernes opgaver og kompetencer. 

• 4.2.B Indfør GPS-sendere i bilerne: Der kan installeres GPS-sendere i bilerne, så planlæggerne kan se, 

hvor medarbejderne befinder sig. Dette hjælper planlæggerne til at optimere kørselstiden ved akut 

opståede situationer, mens det mindsker unødig tid på telefonopkald 

Eventuelle risici: Medarbejderne skal ikke føle sig overvågede, derfor er kommunikation og værdi af 

kørselsregistrering vigtig 

Aktører: Forvaltning; Bedre uddannelse af personale i form af kurser og evt. indkøb af relevant it-udstyr 

Forbedringsforslag 

Medarbejderne i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen bruger i gennemsnit 9% tid på transport, hvor især 

landdistriktskommunerne trækker landsgennemsnittet op, da de burger helt op til 17% af arbejdstiden på 

transport. Desuden tages typisk en fagperson delvist ud af driften for at varetage funktionen som planlægger. 

a) Hovedparten af planlæggerne har ingen uddannelse inden for transport eller planlægning. De er typisk 

sundhedsfagligt uddannede med interesse/flair for planlægning. 

b) Planlæggerne oplever ofte, at de skal bruge meget tid på at ringe til flere medarbejdere for at få fat i en 

ledig medarbejder, der befinder sig tæt på, hvor den akutte situation er opstået.  

  

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: 2-3 år 

Regulering: N/A 

Investering: GPS-sendere samt opkvalificering af 

planlæggere 

Relation til forslag: 4.1 "Øg brugen af 

velfærdsteknologi (robotter, sensorer, mv.)"   

Implementering 

Serviceniveau:  Kan frigive mere tid til borgerene 

Forvaltning: N/A 

 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: SSH'er, SSA'er og sygeplejersker  

Tilbud: Hjemmepleje og hjemmesygepleje 

Kommuner: Alle, men potentiale kan variere efter 

geografi og organisering i kommunen 

Relevans 

Potentiale* 

228-358 årsværk eller 105-166 mio. kr.  
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

4,0-6,3% Andel base 

   

  

 * Opgjort som bruttopotentiale inden for forslaget. Det estimeres, at 5-7% af den samlede tid anvendt på transport for sygeplejersker, 

SSA'er og SSH'er i udkørende tilbud, jf. tidsmålinger, kan spares i 80-90% af landets kommuner 

 Kilde: Kommunebesøg samt survey i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE 

ÆLDREPLEJE | Forslag 4.3: Indfør faste telefontider til borgere og pårørende 

Formål: Nedbringe mængden af afbrydelser og tiden brugt på kommunikation med pårørende og andre 

borgere, således at mængden af uafbrudt ATA-tid stiger  

Forslag: 

• 4.3.A Indfør faste telefontider: Der kan oprettes faste telefontider, hvor de pårørende eller borgere kan 

ringe, såfremt det ikke er akut. f.eks.ville en central ringetid til sygeplejekoordinator eller en planlægger ml. 

kl. 11.30-14 minimere mængden af forstyrrelser i den primære ATA-tid og aflaste resten af medarbejderne. 

• 4.3.B Opret en fast nødkaldstelefon: Akutte henvendelser fra borgere bør foretages til kontoret, hvor en 

fast koordinator eller leder kan tage imod opkaldene og sikre at medarbejdere ikke afbrydes i 

kerneopgaven. 

Eventuelle risici: Kræver ændring af mentalitet og praksis blandt borgere og pårørende, så det er acceptabelt 

at plejecentre og hjemmeplejen alene kan kontaktes i faste tidsrum. 

Aktører: Forvaltning; Fremsæt forslag til ændret praksis og supporter ledere i kommunikationen over for 

pårørende og borgere. Ledere; Reorganiser afdeling og læg vagtplaner, så der kan allokeres en medarbejder 

til at modtage opkald i det fastsatte tidsrum.   

Forbedringsforslag 

Der bruges meget tid på kommunikation med pårørende (og i nogen grad borgere) i afsat ATA-tid, som både 

skaber forsinkelser i programmet og afbrydelser i tiden med borgerne.  

Medarbejderne i hjemmeplejen, som har ansvaret for nødkaldstelefonen, bliver desuden afbrudt mange gange 

dagligt i løbet af deres borgerbesøg og skal have overblik over kollegaers kørelister for evt. at guide kollega til 

et nødkald. 

Nogle steder har man løst funktionen ved, at en social- og sundhedsfaglig medarbejder varetager 

telefonfunktionen, og midt på dagen bruger tid på planlægning af kørelister og vagter.  

 

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: 0-2 år 

Regulering: N/A 

Investering: N/A 

Relation til forslag: N/A   

Implementering 

Serviceniveau: Mere sammenhængende hverdag for 

borgerne, da medarbejderne forstyrres mindre 

Forvaltning: Ændring af den kommunale og lokale 

organisering 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: SSA'er og sygeplejersker 

Tilbud: Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen (4.3.B) 

plejecentre (4.3.A) 

Kommuner: Alle  

Relevans 

Potentiale* 

58-117 årsværk eller 29-58 mio. kr.  
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

Kan ikke afgøres på dette niveau Andel base 

   

  

 * Opgjort som bruttopotentiale inden for forslaget. Det estimeres, at 25-30 min/uge (sygeplejersker) og 25-30 min/uge (SSA'er) kan 

spares i 80-90% af landets kommuner for 20-30% af medarbejderne i 80-90 % af tilbuddene.  

 Kilde: Kommunebesøg samt survey i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 



19 

ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE 

ÆLDREPLEJE | Forslag 4.4: Juster praksis for mødested og mødeafholdelse 

Formål: Nedbring tiden brugt på status- og planlægningsmøder, som afholdes i løbet af ugen for udkørende 

tilbud 

Forslag: 

• 4.4 A indfør fast mødekoordinator: Der kan indføres praksis, hvor medarbejderne på skift er koordinator for 

det faste morgenmøde. Koordinator har på forhånd gennemgået journaler og orienterer om ændringer og 

lignende, hvilket sparer de andre medarbejdere for tid.   

• 4.4 B Kør ud hjemmefra: Medarbejderne kan nå en-to besøg mere, hvis de kører ud hjemmefra fremfor at 

mødes til et fast morgenmøde. I stedet kan de mødes til en-to møder om ugen.  

• 4.4 C Flyt møder til efter middag og reducer til højst to per uge: Da de fleste plejeopgaver foregår om 

formiddagen, vil det frigive tid til flere besøg, hvis de faste morgenmøder flyttes til efter middag, mens 

antallet af møder også kan reduceres for nogle tilbud.  

Eventuelle risici: Medarbejderne vil måske opleve mindre arbejdsglæde og mindre faglig sparing ved færre 

møder 

Aktører: Leder for udkørende tilbud; Ændre praksis for møder 

Forbedringsforslag 

Der bruges 4 % af arbejdstiden på at afholde status- og koordineringsmøder generelt hos udkørende tilbud. 

Praksissen for hvordan tilbuddene afholder faglige og planlæggende møder (om morgenen/over frokost/sidst 

på arbejdsdagen), samt hvor ofte (hver morgen eller kun to gange om ugen) varierer, hvilket også viser sig i 

markante udsving i tiden brugt på dette for hver kommune. 

 

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: 0-2 år 

Regulering: Eventuelt lokal overenskomst  

Investering: N/A 

Relation til forslag:  N/A 

Implementering 

Serviceniveau: N/A   

Forvaltning: N/A 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: SSH'er, SSA'er og sygeplejersker  

Tilbud: Hjemmepleje og hjemmesygepleje 

Kommuner: Hovedparten, men det variere efter hvilken 

lokal praksis, der er  

Relevans 

Potentiale* 

180-249 årsværk eller 82-114 mio. kr.  
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

10,7-14,8% Andel base 

   

  

 * Opgjort som bruttopotentiale inden for forslaget. Det estimeres, at 5-7 min/uge (sygeplejersker), 10-12 min/uge (SSA'er) og 10-12 

min/uge (SSH'er) kan spares i 70-80% af landets kommuner for 100% af medarbejderne. 

 Kilde: Kommunebesøg samt survey i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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DAGTILBUD | 19 forbedringsforslag er fundet med et potentiale på 914-

1.424 årsværk svarede til 1,5-2,2% af omkostningsbasen 

FORBEDRINGSFORSLAG 

 * Potentiale er betinget af implementering af begge forslag 

Kategori # Beskrivelse Potentiale i årsværk (andel base) 

REGELFOR-
ENKLING 

1.1 Skab en sammenhængende dagtilbudsstrategi og projektportefølje 
 

MINDRE 
DOKUMEN-

TATION 

2.1 
Optimer og fokuser skriftligt arbejde ifm. kommunale mål og indsatser 
gennem bevidst og systematisk brug af data og dokumentation  

2.2 
Systematiser lokal evalueringsmetode for læreplanstemaer gennem 
idékatalog med inspirationspraksisser  

2.3 Forenkle processen ifm. ressourceansøgninger til børn med særlige behov   

2.4 Optimér proces omkring underretninger gennem bedre informationsdeling  

2.5 Øg brug af mobile devices ifm. dokumentation  

2.6 Digitaliser dagplejens koordinationen af gæstebørn, ferie, kurser, mv.  

EFFEKTIV 
LEDELSE 

OG 
STYRING 

3.1 Reducer sygefravær gennem fokuseret indsats  

3.2 Indsaml lovende praksisser til et tilsynsinspirationskatalog  

3.3 
Skab gode overgang mellem skole og dagtilbud gennem målrettet og 
systematisk brug af data  

3.4 Stærkere ledelse og ledelsesrum  

BEDRE 
ARBEJDSTI

LRETTE-
LÆGGELSE 

4.1 
Styrk forældresamarbejde gennem tydelig kommunikation og rammer for 
samarbejde  

4.2 Let forældreunderskrifter ved at tillade NemID  

4.3 Forbedre strategisk planlægning af kompetenceudvikling  

4.4 Systematiser og optimer organisering af personaleressourcer  

4.5 Målret den lokale mødeafholdelse  

4.6 
Optimér datadelingen mellem tværfaglige instanser og tilbud gennem 
fælles dokumentsystemer  

4.7 
Sikre enkel adgang til rådgivning omkring børn med særlige behov ved at 
skabe direkte kommunikationslinje og øget fleksibilitet  

4.8 Bedre kapacitetsplanlægning ved øget personaletid  

N/A 

105 (3-7%) 

N/A 

13 (6-11%) 

83 (10-14%)* 

324 

83 (10-14%)* 

N/A 

1.424 

N/A 

519 (6-8%) 

914 

N/A 

509 Total 

N/A 

49 (20-21%) 

143 (4-11%) 

N/A  

105 (8-10%) 

N/A  

N/A 

0 (~1%) 

Lavt potentiale 

Højt potentiale 
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Kategori # Beskrivelse Potentiale i mio. kr. (andel base) 

REGELFOR-
ENKLING 

1.1 Skab en sammenhængende dagtilbudsstrategi og projektportefølje 
 

MINDRE 
DOKUMEN-

TATION 

2.1 
Optimer og fokuser skriftligt arbejde ifm. kommunale mål og indsatser 
gennem bevidst og systematisk brug af data og dokumentation  

2.2 
Systematiser lokal evalueringsmetode for læreplanstemaer gennem 
idékatalog med inspirationspraksisser  

2.3 Forenkle processen ifm. ressourceansøgninger til børn med særlige behov   

2.4 Optimér proces omkring underretninger gennem bedre informationsdeling  

2.5 Øg brug af mobile devices ifm. dokumentation  

2.6 Digitaliser dagplejens koordinationen af gæstebørn, ferie, kurser, mv.  

EFFEKTIV 
LEDELSE 

OG 
STYRING 

3.1 Reducer sygefravær gennem fokuseret indsats  

3.2 Indsaml lovende praksisser til et tilsynsinspirationskatalog  

3.3 
Skab gode overgang mellem skole og dagtilbud gennem målrettet og 
systematisk brug af data  

3.4 Stærkere ledelse og ledelsesrum  

BEDRE 
ARBEJDSTI

LRETTE-
LÆGGELSE 

4.1 
Styrk forældresamarbejde gennem tydelig kommunikation og rammer for 
samarbejde  

4.2 Let forældreunderskrifter ved at tillade NemID  

4.3 Forbedre strategisk planlægning af kompetenceudvikling  

4.4 Systematiser og optimer organisering af personaleressourcer  

4.5 Målret den lokale mødeafholdelse  

4.6 
Optimér datadelingen mellem tværfaglige instanser og tilbud gennem 
fælles dokumentsystemer  

4.7 
Sikre enkel adgang til rådgivning omkring børn med særlige behov ved at 
skabe direkte kommunikationslinje og øget fleksibilitet  

4.8 Bedre kapacitetsplanlægning ved øget personaletid  

FORBEDRINGSFORSLAG 

191 

64 (4-11%) 

Total 554 363 

N/A 

N/A 

47 (8-10%) 

N/A  

N/A 

29 (20-21%) 

N/A 

N/A 

44 (10-14%)* 

43 (3-7%) 

0 (~1%) 

7 (6-11%) 

44 (10-14%)* 

198 (6-8%) 

N/A 

N/A  

77 

N/A 

Højt potentiale 

Lavt potentiale 

 * Potentiale er betinget af implementering af begge forslag 

DAGTILBUD | 19 forbedringsforslag er fundet med et potentiale på 351-

534 mio. kr. svarede til 1,5-2,2% af omkostningsbasen 
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REGELFORENKLINGER 

DAGTILBUD | Forslag 1.1: Skab en sammenhængende dagtilbudsstrategi og 

projektportefølje 

Formål: Reduktion af mødetid og kompleksitet af materiale samt højnet kvalitet ved at skabe bedre tid til 

implementering af kommunale strategier.  

Forslag: 

• 1.1.A Saml kommunale strategier, handleplaner, politikker til én sammenhængende strategi: Sammentænk 

eksisterende mål, handleplaner og politikker i dagtilbudsstrategi, der integrerer kommunale projekter, så der 

er tydelig kobling mellem strategi og projekt. Udarbejd et tydeligt og fokuseret årshjul for møder vedrørende 

udvikling og opfølgning på strategi med henblik på at reducere omfang og skabe sammenhæng.  

• 1.1.B Ryd op i gamle politikker: Gennemgå eksisterende politikker for relevans.  

• 1.1.C Sammenhæng mellem nye mål og læreplanen: Sikre at kommunale mål og prioriteter på området har 

en tydelig sammenhæng til arbejdet med den pædagogiske læreplan.  

• 1.1.D Sikre bevidst prioritering af indsatser og projekter gennem porteføljestyring, så projekter understøtter 

den overordnede strategi, og der ikke er for meget i gang på samme tid.  

Eventuelle risici: Ingen. 

Aktører: Forvaltning; Udarbejdelse af samlet dagtilbudsstrategi inkl. sammenlægning af projekter og initiativer 

samt oprydning af politikker. Ledere; forankring af samlet dagtilbudsstrategi i tilbuddene.  

 

Forbedringsforslag 

Institutionerne har en oplevelse af, at kommunen jævnligt tilfører nye strategier, initiativer og mindre politikker, 

der driver mødetid og dokumentation. Derudover sker det nogle steder, at de gamle politikker og strategier ikke 

nødvendigvis afsluttes, når der kommer nye til, hvilket kræver ekstra dokumentation.  

Ift. nye politikker er der en tendens til at kommunen udstikker retningslinjer for pædagogerne på udvalgte 

områder (fx solpolitik, trafikpolitik etc.), der fra institutionernes side opleves som "sund fornuft" og derfor 

unødvendige at nedskrive, høre om og dokumentere på. De mindre politikker tager særligt tid fra lederne, som 

skal involveres undervejs samt i mindre omfang fra personalet, der skal sætte sig ind i den nye politik efter 

vedtagelse.  

Ift. kommunale strategier og handleplaner er der mange steder en opfattelse af, at kommunerne for ofte 

skifter strategi eller kommer med nye initiativer. Derfor oplever pædagogerne, at der ikke er ordentlig tid og 

ressourcer til at implementere initiativer, inden der kommer nyt til. Kommunale projekter og initiativer driver 

primært møde- og kursustid.  

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: +3 år  

Regulering: Kommunal afregulering/sammentænkning 

af politikker. Strategi skal understøtte de nye 

bestemmelser om læreplaner i den nye dagtilbudslov 

Investering: Tid kræves af forvaltning og politikere 

Relation til andre forslag: 2.1 vedr. bevidst og 

systematisk brug af data og dokumentation 

Implementering 

Den faglige kvalitet: Bedre udbytte af strategier 

Forvaltning/Leder: Bedre tid til at implementere 

kommunale strategier 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: Primært ledere, til dels 

medarbejdere 

Institutioner: Alle institutioner, som er underlagt 

kommunale projekter og mål (offentlige og selvejende) 

Kommuner: Alle kommuner der bruger mere tid end 

best practice (andel estimeret pba. besøgskommuner) 

Relevans 

Potentiale* 

59-83 årsværk eller 32-44 mio. kr. 

(potentiale er betinget af forslag 2.1)  

Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

10-14% Andel base 

   

  

 * Opgjort som bruttopotentiale inden for forslaget. Det estimeres, at 0,875 t/uge (ledere) og 0,17 t/uge (pædagoger) kan spares i 40-

50% af landets kommuner for lederne og 25-40% for pædagogerne. Estimater er opgjort pga. af tidsmåling, hvor kommune med 

bedste praksis udgør måleværdi for beregning. 

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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DOKUMENTATION 

DAGTILBUD | Forslag 2.1: Optimér og fokusér skriftligt arbejde ifm. kommunale 

mål og indsatser gennem bevidst og systematisk brug af data og dokumentation 

 
Formål: Reducere behov for og omfang af dokumentationskrav på kommunale projekter, mål og pejlemærker 

(/prioriteter/indsatsområder) for at frigøre tid fra skriftligt arbejde.  

Forslag: 

• 2.1.A Tag aktivt stilling til behovet for dokumentation: Skab overblik over nuværende datastrømme og 

afkrævet dokumentation fra dagtilbud til forvaltning samt hvilken, der reelt anvendes. Tag bevidst stilling til 

hvilken dokumentation, der er behov for og vurder nødvendigheden af ny dokumentation ved igangsættelse 

af nye projekter og muligheden for at genbruge eksisterende dokumentation.  

• 2.1.B Ensret forskellige dokumentationskrav for kommunale projekter: Nyttiggør eksisterende data for den 

pædagogiske praksis ifm. opfølgning på kommunale projekter fx ved at anvende eksisterende dokumentation 

på læreplanstemaer, handleplaner eller daglige aktiviteter og bruge tilsyn som dokumentationskanal.  

• 2.1.C Harmonisering af evalueringsparametre: Sikre at kommunale pejlemærker og mål kan sammentænkes 

og afrapporteres sammen med læreplanen, således at evaluerings- og dokumentationsmateriale lavet lokalt i 

forbindelse med opfølgning på læreplanstemaer kan bruges ved afrapportering på kommunale initiativer. 

Eventuelle risici: Målforskydning og uhensigtsmæssigt incitament til at forsimple styringsfokus decentralt såvel 

som centralt, hvis målene og dokumentationen ikke er dækkende for den samlede indsats. 

Aktører: Forvaltning; Skabe overblik over dokumentationsstrømme og tage aktivt stilling til behov og omfang. 

Forbedringsforslag 

De fleste kommuner indfører egne kommunale mål, indsatsområder og/eller pejlemærker, som dagtilbud skal 

opfylde i tillæg til de nationale læreplanstemaer. I nogle kommuner skal der afrapporteres særskilt på de 

kommunale mål og pejlemærker, hvilket opleves som værende dobbeltarbejde og ikke optimal brug af 

eksisterende dokumentation.  

En række institutioner tilrettelægger og gennemfører alligevel forløb med børnene, der dækker både nationale 

og kommunale prioriteter, men skal efterfølgende afrapportere på dem særskilt. 

Derudover igangsættes der ofte nye kommunale projekter med fokusområder, som institutionerne skal 

dokumentere, at de lever op til (fx Grønne Spirer, Skraldiaden, Vadehavet). Nogle af disse projekter involverer 

dokumentation af tiltag og aktiviteter, som pædagogerne allerede arbejder med og dokumenterer på i kraft af 

læreplanen. Det burde derfor være muligt at genbruge denne dokumentation og udnytte eksisterende data til 

fulde for at spare tid.  

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: 2-3 år 

Regulering: Der kan være knyttet særlige 

dokumentationskrav til evaluering af statslige puljer mv. 

Investering: Tid kræves af forvaltning 

Relation til andre forslag: 1.1 vedr. 

sammenhængende dagtilbudsstrategi og 

projektportefølje 

Implementering 

Den faglige kvalitet: Ingen 

Forvaltning: Nogen grad af restriktion i afkrævet 

dokumentation 

 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: Pædagoger og ledere, som 

udarbejder dokumentationen 

Institutioner: Alle institutioner, som er underlagt 

kommunale projekter og mål (offentlige og selvejende) 

Kommuner: Alle kommuner der bruger mere tid end 

best practice (andel estimeret pba. besøgskommuner) 

Relevans 

Potentiale* 

59-83 årsværk eller 32-44 mio. kr. 

(potentiale er betinget af forslag 1.1)  

Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

10-14% Andel base 

   

  

 * Opgjort som bruttopotentiale inden for forslaget. Det estimeres, at 0,875 t/uge (ledere) og 0,17 t/uge (pædagoger) kan spares i 40-

50% af landets kommuner for lederne og 25-40% for pædagogerne. Estimater er opgjort pga. af tidsmåling, hvor kommune med 

bedste praksis udgør måleværdi for beregning. 

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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DOKUMENTATION 

DAGTILBUD | Forslag 2.2: Systematisér lokal evalueringsmetode for 

læreplanstemaer gennem idékatalog med inspirationspraksisser 

 
Formål: Understøtte og opkvalificere tilbuddene i at arbejde med evalueringer af læreplanstemaer for at frigøre 

tid blandt ledere og medarbejdere. 

Forslag: 

• 2.2.A Opkvalificér forvaltning til at være sparringspartner med dagtilbuddene om processen med at vælge, 

implementere og benytte en evalueringsmetode i praksis, der er værdiskabende og lokalt forankret i 

tilbuddet. Forvaltningen skal yderligere bistå i at udvikle professionelle læringsfællesskaber i dagtilbuddene, 

hvor den lokale evalueringspraksis faciliterer lokal kvalitetsudvikling. 

• 2.2.B Udbred og forankr idékatalog om nyttige evalueringspraksisser: Udbred inspirationskatalog over 

praksisser og gode redskaber (fx 5 praksisser), således at institutioner af forskellig størrelse kan søge 

inspiration i forskellige måder at tilrettelægge deres egen praksis – enten katalog som samles af ministeriet i 

forbindelse med den nye dagtilbudslov eller eksisterende inspirationskatalog fra EVA. Sørg for at idékatalog 

forankres i dagtilbuddene gennem klar kommunikation af formål og fordele ved de gode praksisser.   

Eventuelle risici: For nogle dagtilbud vil systematisering af evalueringspraksis medføre øget tidsforbrug.  

Aktører: Forvaltning; Udbred idékatalog med metoder til læreplansevaluering. Leder; implementer nyt format og 

engager pædagogerne. 

Forbedringsforslag 

Der findes i dag en række forskellige praksisser for institutioner til at evaluere læreplanstemaerne på, og 

omfanget varierer meget mellem institutioner og kommuner. Nogle institutioner evaluerer primært ved tilsyn og 

interne møder, hvor andre laver skriftlige evalueringer ved brug af forskellige redskaber hertil. Derudover 

tilpasses den lokale og kommunale praksis med jævne mellemrum, hvilket kræver omstilling i de benyttede 

evalueringsmetoder. Der er desuden store forskelle i, hvordan institutionerne formår at nyttiggøre 

evalueringerne til kvalitetsudvikling af den pædagogiske praksis, og nogle steder er der tvivl blandt personalet 

om, hvad evalueringerne anvendes til.  

Dette indikerer et potentiale i at inspirere tilbuddene til gode og værdiskabende måder at evaluere deres 

pædagogiske praksis på. I institutioner, som på nuværende tidspunkt bruger uforholdsmæssigt meget tid på 

unyttig evaluering, vil dette bidrage til at frigøre tid og gøre det nemmere for dem at følge mere systematisk op 

på udviklingen og brugen af læreplanstemaerne. I andre institutioner vil en systematisering af 

evalueringspraksis medføre øget tidsforbrug ift. nu. Derfor vil potentialet være vanskeligt at estimere, da 

praksis varierer gevaldigt, og forslaget vil medføre modsatrettede effekter.  

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: 2-3 år  

Regulering: Nye temaer introduceres i den nye lov og 

dagtilbudsleder er ansvarlig for at etablere 

evalueringskultur der bidrager til udvikling. 

Investering: Kompetenceudvikling til forvaltning for at 

sikre god vejledning og til tilbud i evalueringspraksis 

Relation til andre forslag: Ingen  

Implementering 

Den faglige kvalitet: Højnet ved øget fokus på 

kvalitetsudvikling på baggrund af evalueringer 

Leder: Bedre grundlag for kvalitetsudvikling af den 

pædagogiske praksis 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: Ledere og pædagoger 

Institutioner: ~60-80% institutioner (estimeres at 20-

40% har en god praksis) 

Kommuner: Alle kommuner 

Relevans 

Potentiale* 

Kvantificeres ikke  
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

Kan ikke afgøres på dette niveau Andel base 

   

  

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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DOKUMENTATION 

DAGTILBUD | Forslag 2.3: Simplificér processen ifm. ressourceansøgninger til 

børn med særlige behov  

Formål: Simplificere processen for indstillinger og ansøgninger til børn med særlige behov og styrke vejledningen af 

hvad der skal dokumenteres for at spare pædagogerne for tid brugt på skriftligt arbejde. 

Forslag: 

• 2.3.A Simplificér skemaer fra forskellige instanser: Optimér og ensret skemaer til PPR og socialforvaltningen ifm. 

visitation og ansøgning til PPR. Udarbejd i samarbejde med relevante faggrupper et standard skema med 

afkrydsning, som indeholder få supplerende spørgsmål til udvalgte behov. Styrk vejledningen gennem konkret 

guide til hvilken information, der er relevant at dokumentere ifm. ansøgning/indstilling.  

• 2.3.B Åben op for brug af videodokumentation: Tillad at der indsendes videodokumentation eller -udtalelse fra 

pædagoger i stedet for skriftlig beskrivelse af barnets adfærd eller problem. Kræver at sagssystem kan 

journalisere videoer for at dokumentationsbyrde ikke blot flyttes til sagsbehandler.  

• 2.3.C Differentier skema mellem folkeskole og dagtilbud: Målret skema mod børn 0-6 år og inkluder kun 

spørgsmål relevante for denne aldersgruppe, så der ikke bruges unødig tid på irrelevante spørgsmål. (Gældende 

for kommuner hvor dette ikke er tilfældet). 

• 2.3.D Simplificér visitationsproces: Reducér omfang af påkrævet dokumentation ved fornyelse af ansøgning (dog 

fortsat med øje for dokumentation af progression). 

Eventuelle risici: Et standardiseret skema kan miste den dybde, der kræves til specifikke behov, og der skal derfor 

tages højde for dette ved at inkludere supplerende spørgsmål til det pågældende behov.  

Aktører: Forvaltning; udarbejdelse af nyt skema på tværs af afdelinger. PPR; optimering af visitationsproces. 

Forbedringsforslag 

Pædagogerne oplever dobbelt og unødigt arbejde i forbindelse med udarbejdelse af indstillinger til talepædagog, 

motorikpædagog mv. samt ved efterfølgende kontakt til visitationen.  

1) Der udfyldes forskellige skemaer med nogle af de samme informationer, hvis der skal laves flere indstillinger på 

det samme barn eller der først ansøges om PPR og derefter tages kontakt til visitationen.  

2) Det opleves ofte, at de samme informationer gives både skriftligt og mundtligt, og det kan for nogen være 

tidskrævende at udtrykke sig klart nok skriftligt. 

3) Flere af disse skemaer indeholder mange overflødige spørgsmål, som kun er relevante for børn 6-18 år. 

Pædagogerne bliver alligevel bedt om at tage stilling til dem eller forklare, hvorfor det ikke er relevant, og 

oplever at få blanketten retur, hvis felterne ikke er udfyldt.  

4) Der er stor variation i visitationspraksis, hvilket har indflydelse på tidsforbrug. I nogle kommuner søges/ 

gensøges om støtte hvert kvartal eller halvårligt. Halvårlig ansøgning giver lange ventetider, mens kvartalsvis 

betyder tungere dokumentationsbyrde (ved genansøgning). 

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: 2-3 år 

Regulering: Den nye dagtilbudslov indeholder krav om 

udarbejdelse af retningslinjer i forbindelse med tværfagligt 

samarbejde §3a 

Investering: Systemhåndtering af videodokumentation 

Relation til andre forslag: 4.5 vedr. lettere adgang til 

rådgivning omkring børn med særlige behov 

Implementering 

Den faglige kvalitet: Ingen 

Forvaltning: Nye skemaer/blanketter ved ensretning 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: Pædagoger og til dels ledere 

Institutioner: Alle institutioner uanset ejerforhold 

Kommuner: ~80-100% af alle kommuner (5/7 besøgte 

kommuner nævnte dette som et problem) 

Relevans 

Potentiale* 

7-13 årsværk eller 4-7 mio. kr. 
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

6-11% Andel base 

   

  

 * Opgjort som bruttopotentiale inden for forslaget. Det estimeres, at 0,07-0,1 t/uge (ledere), 0,008-0,012 t/uge (pædagoger 

vuggestue) og 0,018-0,027 f(pædagoger børnehave) kan spares i 80-100% af landets kommuner.  

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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DOKUMENTATION 

DAGTILBUD | Forslag 2.4: Optimér proces for underretninger gennem bedre 

informationsdeling 

Formål: Reducere tid brugt på at skrive dobbeltunderretning pga. manglende information om, hvorvidt en sag er 

sat i gang. Vil spare tid på at skrive unødvendig underretning. 

Forslag: 

• 2.4.A Sikr orientering om iværksat undersøgelse ifm. underretninger: Giv klar kommunikation fra forvaltning 

til de forskellige institutioner, socialrådgivere, etc. omkring hvilke informationer, der må deles på tværs vedr. 

underretninger. Blandt andet at institutioner har krav på at modtage ikke blot en kvittering for modtagelse, 

men også en orientering om hvorvidt kommunen har iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger (dog 

ikke information om sagens detaljer).  

 

Eventuelle risici: Ingen. 

Aktører: Forvaltning; sørg for at institutioner modtager tilbagemelding på om underretning har startet en sag. 

Forbedringsforslag 

Dagtilbud oplever på flere områder at være begrænset af manglende datadeling og bruge unødig tid på at 

indhente informationer, bekymre sig og skrive nye underretninger, fordi de ikke har hørt noget tilbage på det 

første.  

I forbindelse med underretninger oplever pædagogerne at indsende mere end én underretning pr barn og 

dermed lave dobbeltarbejde, fordi de ikke bliver notificeret om, hvorvidt kommunen har iværksat en 

undersøgelse eller foranstaltninger. Denne information er de nødt til at få fra forældrene, såfremt de ønsker at 

fortælle det. På nuværende tidspunkt modtager dagtilbud blot en kvittering for modtagelse af underretningen, 

men ikke information om kommunen har iværksat foranstaltninger.  

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: 2-3 år  

Regulering: Ingen 

Investering: Ingen 

Relation til andre forslag: Ingen 

Implementering 

Den faglige kvalitet: Indsats for det enkelte barn 

optimeres pga. transparens 

Forvaltning: Ingen 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: Ledere og pædagoger 

Institutioner: Alle institutioner i de omfattede 

kommuner 

Kommuner: Alle kommuner (7/7 besøgte kommuner) 

Relevans 

Potentiale* 

0,16-0,25 mio. kr. (under et årsværk)  
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

1% Andel base 

   

  

 * Opgjort som bruttopotentiale inden for forslaget. Det estimeres, at 0,0025 t/uge (ledere) og 0,0025 t/uge (pædagoger) kan spares 

for 40-50 % af lederne og 10-20% af pædagogerne i 100% af landets kommuner.  

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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DOKUMENTATION 

DAGTILBUD | Forslag 2.5: Øg brug af mobile devices i forbindelse med 

dokumentation 

 
Formål: Reducere tiden ved en computer, som er tid væk fra børnene og øg muligheden for at dokumentere 

ude ved børnene, i tilfælde hvor det er meningsfuldt. Øger dermed ATA-tid og mindsker risiko for 

dobbeltdokumentation.  

Forslag: 

• 2.5.A Udbred brugen af mobile devices: Der kan investeres i flere mobile devices hvor nødvendigt, og det 

bør sikres, at hver stue har en tablet tilgængelig. 

• 2.5.B Understøt brugen med den rette software: Sørg for tilgængelighed af de rette apps eller den rette 

software, som er understøttende for den ønskede dokumentation (fx brug af Word) og gør det muligt at 

afrapportere i tablet-format.  

• 2.5.C Undervis i brugen af mobile devices: Sørg for at medarbejderne har de rette kompetencer til at 

benytte mobile devices og forstår potentialet gennem undervisning i brugen af dem.  

Eventuelle risici: Forskelle i digitale kompetencer kan medføre kvalitetsforskelle i dokumentation udfyldt på 

tablet. Afhjælpes gennem kompetenceudvikling i digitale redskaber. 

Aktører: Forvaltning; udbyd kursus i brugen af mobile devices. Prioritér midler til tablets og sørg for den rette, 

understøttende software. 

Forbedringsforslag 

Det er forskelligt fra tilbud til tilbud, hvor udbredt brugen af tablets er. I mange tilbud har man tablet tilgængelig, 

men det varierer, hvor meget de anvendes, og hvor mange ansatte der er pr. tablet.  

Nogle steder bliver der givet udtryk for, at det kan være svært at bruge tablets til dokumentation, fordi der ikke 

er én pr. ansat. Andre steder bliver der givet udtryk for, at man som personale godt kunne være bedre til at 

bruge dem.  

Flere institutioner er dog også gode til at inddrage børnene i daglige dokumentationsopgaver ved at bruge 

tablets på stuerne til at udvælge billeder i samarbejde med børn og lægge information på intranettet. Enkelte 

steder bruger man tablets som et integreret arbejdsredskab og laver stort set al dokumentation samt 

børnevurderinger på tablet for fortsat at være til stede omkring børnene. Udfordringen i disse tilfælde er dog at 

få arbejdsro til at udfylde skemaer og vurderinger.   

Ifølge KL's undersøgelse fra 2017 bruger omkring 50-60% af personalet i daginstitutioner og 40-50% af 

dagplejerne digitale redskaber aktivt i hverdagen.  

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: 2-3 år  

Regulering: Ingen 

Investering: Indkøb af tablets og software/ 

dokumentationssystem der understøtter mobil 

brugerflade. Kompetenceudvikling af medarbejdere. 

Sikre optimal WIFI-dækning i alle kommuner.  

Relation til andre forslag: Ingen 

Implementering 

Den faglige kvalitet: Ingen 

Forvaltning: Modtage mere data i tablet-format 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: Pædagoger, 

pædagogmedhjælpere/assistenter og dagplejere 

Institutioner: Institutioner som ikke bruger tablets til 

dokumentation (~40-60%) 

Kommuner: Alle kommuner da begrænsning ligger på 

tilbuds- og medarbejderniveau 

Relevans 

Potentiale* 

42-105 årsværk eller 17-43 mio. kr.  
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

3-7% Andel base 

   

  

 * Opgjort som bruttopotentiale inden for forslaget. Det estimeres, at 0,07- 0,15 t/uge (pædagoger), 0,04-0,08 t/uge 

(pædagogmedhjælpere) og 0,12-0,24 t/ugen (dagplejere) kan spares for 40-50% af pædagoger og pædagogmedhjælpere og 50-

60% af dagplejerne i 100% af landets kommuner.  

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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DOKUMENTATION 

DAGTILBUD | Forslag 2.6: Digitalisér dagplejens koordinationen af gæstebørn, 

ferie, kurser, mv. 

Formål: Reducere tiden brugt på at indtaste papirskemaer på computer og frigive tid til faglig sparring mellem 

dagplejepædagoger og dagplejere.  

Forslag: 

• 2.6.A Digitaliser skemaer og blanketter: Gør skemaer og blanketter som dagplejerne bruger til at indberette 

gæstebørn, ferie mv. digitale.  

• 2.6.B Undervis dagplejere i digital registrering: For at sikre at dagplejerne kan benytte et nyt digitalt system 

kræves kompetenceudvikling og forklaring af potentialet ved digital registrering (fx frigivet tid hos 

dagplejepædagoger/pædagogiske konsulenter og dermed øget tid til faglig sparring).  

Eventuelle risici: Ingen. 

Aktører: Dagplejeleder; implementér digital understøttelse af blanketter. Dagplejepædagoger/sekretær; undervis 

dagplejere i nyt system. Dagplejere; udfyld skemaer på computer i stedet for i hånden.  

Forbedringsforslag 

Dagplejere benytter i stor grad papirskemaer til at koordinere gæstebørn, ferier, mv. med dagplejepædagog. 

Dvs. at der er dobbeltregistrering, fordi skemaerne skal indtastes på computere efterfølgende. Det er 

forvaltningen (dagplejepædagog/sekretær), som står for dette.  

Der er desuden stor variation i dagplejernes digitale kompetencer, som i nogle tilfælde afholder dagplejerne fra 

at benytte digitale løsninger.  

 

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: 2-3 år  

Regulering: Ingen 

Investering: Kompetenceudvikling af dagplejere 

Relation til andre forslag: Ingen 

Implementering 

Den faglige kvalitet: Ingen 

Forvaltning: Reduktion i administration 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: Primært dagplejepædagoger  

Institutioner: Dagplejen 

Kommuner: Kommuner hvor dagplejen ikke er 

digitaliseret (12/24 adspurgte kommuner) 

Relevans 

Potentiale* 

Kvantificeres ikke 
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

Kan ikke afgøres på dette niveau Andel base 

   

  

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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LEDELSE OG STYRING 

DAGTILBUD | Forslag 3.1: Reducér sygefravær gennem fokuseret indsats 

Formål: Nedbringe sygefravær blandt det pædagogiske personale for at skabe mere tid med børnene, samt 

sikre bedre muligheder for at gennemføre planlagte aktiviteter. 

Forslag: 

• 3.1.A Etablér et mål for reduktion af sygefraværet blandt det pædagogiske personale: Fastsættelse af 

kommunale eller lokale mål for reduktion (fx 1-3%) i samarbejde med KL og de faglige organisationer. 

• 3.1.B Etablér et inspirationskatalog: Saml gode praksisfortællinger og relevant forskning til et 

inspirationskatalog, der kan give ledere ideer til gode praksisser, som har reduceret sygefraværet andre 

steder (som fx ”En kur mod sygefravær” udarbejdet af KL og Forhandlingsfællesskabet) if. 

Arbejdsmarkedsstyrelsens og Arbejdstilsynets anbefalinger, som indebærer eksempler på tiltag til reduktion 

af sygefravær – herunder ledelsesmæssig opbakning og opmærksomhed på eventuelle tegn på mistrivsel 

eller dårligt arbejdsmiljø.  

• 3.1.C Reducér brugen af korttidsvikarer: Arbejd bevidst henimod at reducere brugen af korttidsvikarer lokalt 

til gengæld for en mulighed for at allokere flere ressourcer til fastansat personale, således at det fastansatte 

personale i høj grad kan dække hinanden ind ved evt. sygdom.  

Eventuelle risici: Hav opmærksomhed på at potentiale ikke lægges oveni allerede besluttede besparelser ifm. 

nedbringelse af sygefravær lokalt for de kommuner, der arbejder målrettet med at nedbringe sygefravær. 

Aktører: Ledere, medarbejdere, forvaltningen (stor grad af decentral forankring). 

Forbedringsforslag 

Sygefraværet er på ~6% på landsplan for pædagoger, medhjælpere/assistenter og dagplejere samt ~4% for 

dagtilbudsledere, og det varierer mellem kommuner og medarbejdergrupper fra 1% til 14%, hvilket indikerer, at 

der kan være potentiale for en reduktion. Det pædagogiske personale nævner desuden ofte sygdom som 

årsag til manglende gennemførsel af planlagte voksenstyrede aktiviteter, hvilket påvirker gennemførslen af 

læringsplaner i praksis. 

Der eksisterer ikke en tværgående og formaliseret måde i dag, hvorpå man håndterer sygefravær hverken på 

nationalt, regionalt eller lokalt plan, hvorfor et samlet formaliseret tiltag kan give mening. Der er desuden ikke 

en direkte sammenhæng mellem normering og sygefravær, hvorfor det ikke kan være en forklaringsfaktor for 

evt. højere sygefravær i nogle kommuner fremfor andre.  

 

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: 2-3 år  

Regulering: Ingen 

Investering: Ingen 

Relation til andre forslag: Ingen 

Implementering 

Den faglige kvalitet: Forhøjet – børnene vil i højere 

grad møde samme personale 

Forvaltning: Får mere ledelsesinformation og bedre 

styring 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: Alle 

Institutioner: Alle 

Kommuner: Alle der ligger over gennemsnitttet 

Relevans 

Potentiale* 

384-519 årsværk eller 146-198 mio. kr.  
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

6-8% Andel base 

   

  

 * Opgjort som bruttopotentiale inden for forslaget. Det estimeres, at alle kommuner, der ligger over landsgennemsnittet vil kunne 

reducere sygefravær til landsgennemsnittet.  

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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LEDELSE OG STYRING 

DAGTILBUD | Forslag 3.2: Indsaml lovende praksisser til et 

tilsynsinspirationskatalog  

Formål: Skabe et inspirationskatalog for mulige koncepter for det pædagogisk faglige tilsyn, der kan inspirere 

forvaltningen til, hvordan de skal indrette deres praksis. Koncepterne har fokus på at reducere den nødvendige 

tid for ledere til forberedelse og deltagelse, samt gøre brug af data på bedst mulig vis. 

Forslag: 

• 3.2.A Lav et inspirationskatalog på nationalt plan over udbytterige måder at føre tilsyn på: Saml et katalog 

der beskriver en række mulige tilsynskoncepter, der øger transparens omkring testens resultater og 

tilrettelægger tilsyn med mindst mulig indgriben i lederens og medarbejdernes dagligdag. Kataloget skal 

indeholde flere forskellige modeller, der kan bruges i forskellige typer og størrelser af kommuner. Modeller 

skal bl.a. indeholde, hvordan data bruges bedst muligt, hvordan data trækkes nemt og uden for megen 

indgriben, hvordan der afrapporteres bedst muligt, samt hvordan der følges op. 

• 3.2.B Integrér og sammentænk tilsyn med øvrige datastrømme: Tilrettelæg tilsyn så den dokumentation og 

data, der kræves ifm. tilsyn, er i tråd med, hvad der allerede indsamles jf. strategien for dokumentation og 

data, og at tilsynet ikke tilfører nye behov for dokumentation eller eksisterende dokumentation i nyt format. 

Eventuelle risici: Ingen. 

Aktører: Forvaltning, ledere, udvalgte medarbejdere. 

Forbedringsforslag 

Der er stor variation i udførslen og det oplevede udbytte af fagligt tilsyn i dag. Der bruges ligeledes en del 

ressourcer på forvaltningsniveau på at udvikle det bedste tilsynskoncept, og der er i flere kommuner oplevet 

skiftende tilsynspraksisser, hvilket indikerer, at et solidt og optimalt koncept ikke er fundet i alle kommunerne 

endnu.  

Den optimale måde at føre pædagogiske tilsyn på vil naturligt afhænge af kommunes størrelse samt 

dagtilbudslandskabet og –prioriteterne i kommunen. Forskelle imellem den nuværende praksis i 

sammenlignelige kommuner indikerer dog, at der forsat er et læringspotentiale kommunerne imellem. 

EVA har udviklet et redskab til evaluering af tilsynet ("Stil skarpt på tilsyn" fra 2015), som kan danne rammen 

for, hvilke elementer, der skal overvejes i udviklingen af tilsynskonceptet. Analysen viser dog, at der er behov 

for mere konkrete beskrivelser af tilsynskoncepter, der har vist sig at fungere for hhv. små, mellem og store 

kommuner.  

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: 0-2 år 

Regulering: Ny lov indeholder krav om at tilsyn skal 

tage udgangspunkt i retningslinjerne fastsat i §3a 

Investering: Ingen 

Relation til andre forslag: Ingen 

Implementering 

Den faglige kvalitet: Bedre tilsyn kan give et 

kvalitetsløft i det pædagogiske faglige arbejde 

Forvaltning: Fornyet inspiration til måden at udføre 

tilsyn på 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: Pædagoger og ledelsen 

Institutioner: Alle (både private, selvejende og 

offentlige) 

Kommuner: ~60-80% (i 5/7 besøgte kommuner 

oplevedes tilsynskonceptet at være mangelfuldt ift. 

udbytte) 

Relevans 

Potentiale* 

Kvantificeres ikke 
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

Kan ikke afgøres på dette niveau Andel base 

   

  

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 



13 

LEDELSE OG STYRING 

DAGTILBUD | Forslag 3.3: Skab gode overgange mellem dagtilbud og skole 

gennem målrettet og systematisk brug af data 

Formål: Sikre øget systematik og prioritering af overgangsarbejdet mellem dagtilbud og skole gennem 

systematisk brug af fælles sprog, fælles redskaber og dokumentation.  

Forslag: 

• 3.3.A Sikre fælles sprog og tilgang til overgangsarbejdet: Styrk og understøt dagtilbudsledere og 

skoleledere i prioritering af overgangsarbejdet ved at stille krav til fælles sprog om formål, fokus og tilgang til 

overgangsarbejdet. 

• 3.3 B Tydeliggør hvordan og hvornår data kan deles: Skab klarhed over hvilke data, der må deles mellem 

dagtilbud og skole, og etabler egnet IT-understøttelse til at dele information.  

• 3.3.C Skab bedre overleveringsmiljø og datadeling mellem skole og dagtilbud: Indret faste procedure for 

fælles brug af data om det enkelte barn ved overgange, og igangsæt arbejde med at kortlægge hvilke 

præcise informationer, der er værdifulde for skolerne, og hvilke redskaber, der er anvendelige for både 

dagtilbud og skoler, som en del af deres indsats.  

Eventuelle risici: Ingen. 

Aktører: Forvaltning, tilbud og medarbejdere (særligt ledere og/eller souschefer med særligt fokus på 

overgange). 

Forbedringsforslag 

Omfanget af skoleovergangsskemaer og brugen af dem varierer mellem kommuner og tilbud. Det er således 

forskelligt, hvor omfattende de er, og hvorvidt der laves specifikke overgangsskemaer, eller om andet materiale 

anvendes ifm. overgange. F.eks. beskrivelser af børns kompetencer, som anvendes i det daglige, faglige 

arbejde i daginstitutionen, og som også anvendes ifm. overgang til skole.   

Nogle steder peges der på, at det ikke giver mening at lave et omfattende overgangsskema for alle børn, men 

at der kan prioriteres ift., hvor der er behov. Derudover peges der blandt både medarbejdere og ledere på, at 

nogle skoler ikke anvender materialet fra dagtilbuddene. 

Generelt er der således flere steder muligheder for at øge prioritering og systematik ift. samarbejde om 

overgangsarbejdet, herunder også et ikke uvæsentligt behov for at få belyst hvordan og hvornår data må deles 

– fx uden indhentelse af samtykke.  

Alternativt er der et potentiale for at fjerne eventuelle overgangsskemaer, som ikke anvendes, hvis ikke der 

sikres en nyttiggørelse af dem Overgangsskemaer estimeres at koste 13,5 mio. kr. i lønkroner. 

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: 2-3 år  

Regulering: Ny lov indeholder krav om at kommunen 

skal fastsætte rammer og retningslinjer for samarbejdet 

jf. §3a.  

Investering: Ingen 

Relation til andre forslag: 4.6 vedr. datadeling mellem 

dagtilbud og andre instanser.  

Implementering 

Den faglige kvalitet: Styrke overleveringsarbejdet og 

dermed kontinuitet i indsats overfor det enkelte barn 

Forvaltning: Bedre og mere sorteret information 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: Pædagoger og ledere 

Institutioner: Alle 

Kommuner: Alle (7/7 besøgte kommuner) 

Relevans 

Potentiale* 

Kvantificeres ikke 
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

Kan ikke afgøres på dette niveau Andel base 

   

  

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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LEDELSE OG STYRING 

DAGTILBUD | Forslag 3.4: Stærkere ledelse og ledelsesrum 

Kulegravningen viser et potentiale for en effektiv tidsanvendelse og en systematisk og fælles pædagogisk praksis, 

når dagtilbudsledelsen sætter tydelige rammer for sammenhæng mellem det pædagogiske grundlag og den enkelte 

medarbejders opgaver og bidrag til den pædagogiske praksis – herunder sikrer en struktureret 

arbejdstilrettelæggelse ifm. dokumentationsopgaver.  

Kulegravningen viser, at der er variation i, hvordan den daglige pædagogiske ledelse er organiseret og prioriteret. 

Det har muliggør tilstedeværelsen af den daglige ledelses direkte interaktion i den daglige pædagogiske praksis mv. 

Kulegravningen viser endvidere, at der er variation i, hvordan dagtilbudsledelsen anvender sit ledelsesrum, og agerer 

ift. faglig ledelse, personaleledelse, datadreven ledelse, tværgående/tværfaglig ledelse  mv., hvilket har indflydelse 

på frontpersonalets tidsanvendelse og organiseringen af personaleressourcer.  

Kulegravningen viser endeligt, at der er væsentlige variationer i, hvordan den decentrale ledelse organiseres, 

herunder brugen af hhv. klynge- og/eller områdeledelse, samt at den kommunale organisering af de kommunale 

dagtilbud har en række afledte konsekvenser for de selvejende og private dagtilbud (f.eks. For sen eller manglende 

involvering i relevante tiltag) 

 

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: 0-1 år  

Regulering: Ingen 

Investering: Kompetenceudvikling af ledere 

Relation til andre forslag: Ingen 

Implementering 

Den faglige kvalitet: Forbedret, da der bliver bedre 

kobling mellem mål og faglige opgaver 

Forvaltning: Mulighed for bedre ledelsesinformation og 

nyttiggørelse af data, når lederkompetencer opkvalificeres 

 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: Ledere 

Institutioner: Alle institutioner, men potentialet kan variere 

efter modenhed 

Kommuner: Alle 

Relevans 

Potentiale* 

 Kvantificeres ikke, men forventes at have 

et betydeligt potentiale pga. det frie 

ledelsesrum 

Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

Kan ikke afgøres på dette niveau Andel base 

Formål: Styrk den faglige og personalemæssige ledelse mhp. at øge ressourceudnyttelse og kvalitet. 

Forslag: 

• 5.5.A Skab tydelighed om det faglige ledelsesrum –og forventninger på dagtilbudsområdet: Tydeliggør 

dagtilbudsledelsens faglige ledelsesrolle i at få (i) oversat, omsat og koblet politikker, strategier og pædagogisk 

læreplan til det pædagogiske grundlag og den løbende tilrettelæggelse af dagtilbuddets aktiviteter og 

medarbejdernes tidsanvendelse samt personalemæssige rolle ift. at (ii) sikre høj medarbejdertrivsel og et fokus på 

reduktion af sygefravær.  

• 5.5 B: Styrk den daglige pædagogiske ledelse gennem relevante kompetencer og redskaber: Afklar og adresser 

kompetencebehov og evt. understøttende redskaber for den daglige pædagogiske ledelse ift. såvel faglig ledelse 

(fx omsætning og kobling af styringsredskaber og mål til pædagogisk praksis), datadreven ledelse (fx nyttig-

gørelse af dokumentationsindsats), personalemæssig ledelse (særligt arbejdet med medarbejdertrivsel, 

fastholdelse af lavt sygefravær) samt tværgående/tværfaglig ledelse (særligt at understøtte arbejdet med 

overgange og det løbende tværfaglige samarbejde). 

• 5.5 C: Skab fælles vidensbase om den faglige ledelse af dagtilbud: Etabler national viden om best practice i 

forhold til den daglige pædagogiske ledelse, herunder betydning af organisering af dagtilbudsområdet for den 

decentrale varetagelse af det faglige ledelsesrum, samt de konsekvenser den kommunale organisering får for 

faglig ledelse hos de selvejende og private aktører. 

Eventuelle risici: Ingen. 

Aktører: Områdeledere, daglige pædagogiske ledere, institutionsledere mv. 

Forbedringsforslag 

   

  

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE  

DAGTILBUD | Forslag 4.1: Styrk forældresamarbejde gennem tydelig 

kommunikation og rammer for samarbejde 

 
Formål: Optimere og reducere tid brugt på daglig forældrekontakt samt på dokumentation af daglige aktiviteter. 

Forslag: 

• 4.1.A Fastsæt tydelige rammer for samarbejde: Fastsæt tydelige rammer for forældresamarbejdet, så der er fælles klarhed 

om hinandens roller, ansvar og forudsætninger ift. barnets dagligdag i dagtilbud. Kommuniker desuden klart formålet med 

retningslinjer over for forældre (styrke samarbejde, da personale og forældre er hinandens vigtige forudsætninger i at 

skabe de bedst mulige rammer for børnenes hverdag i dagtilbud).  

• 4.1.B Anvend forskellige kommunikationskanaler målrettet og bevidst: Digitalisér daglig billeddokumentation og brug 

intranet samt evt. en fysisk skærm i institution til fremvisning af billeder. Vælg én digital platform. En del af denne 

dokumentation vil blive lettere ved implementering og brug af AULA for daginstitutioner i 2020.  

• 4.1.C Sæt klare rammer for løbende kommunikation: Ved at 1) indføre fast telefontid, hvor leder kan modtage opkald og 2) 

digitalisere og skriftliggøre daglig kommunikation (fx beskeder på sms eller via Intranet), 3) kommunikere tydeligt hvilken 

information forældre kan forvente at få, hvor ofte og hvordan kommunikationen foregår optimalt. 

• 4.1.D Indfør online booking af årlige forældresamtaler, hvor forældre kan gå ind i en kalender og booke sig ind på ledige 

tider. AULA vil desuden understøtte online booking.   

• 4.1.E "Uddan" forældre til at anvende intranet: Understøtte forældre, som har udfordringer med at bruge intranet, i at 

komme over på den digitale platform.  

Eventuelle risici: Ulighed i forældres digitale kompetencer kan føre til øgede forskelle på forældreinvolvering, og lignende 

ulighed i pædagogers kompetencer kan føre til kvalitetsforskelle. Højere grad af skriftlighed kan stille højere krav til personalet. 

Aktører: Forvaltning; implementere digital understøttelse af mødebooking. Leder; sikre klar kommunikation og 

forventningsafstemning med forældre, håndhæve digital kommunikation fremfor print. 

Forbedringsforslag 

En del tid går med forældrekontakt, både i form af beskeder fra forældre og koordinering af forældresamarbejde, men også 

information til forældre om de daglige aktiviteter. Eksempler: 

1) Flere dagtilbud bruger både digitale og printmedier i kontakten med forældre og anvender forskellige digitale platforme (fx 

Facebook og Intranet). Der er desuden stor variation i omfang og frekvens af dokumentation på pædagogiske aktiviteter 

til forældre. 

2) Flere dagtilbud modtager opkald fra forældre særligt i løbet af morgenen med hurtige beskeder, men også på andre 

tidspunkter med spørgsmål og beskeder. Det tager tid væk i hverdagen, hvor pædagoger ad hoc skal håndtere de 

henvendelser, der kommer og konstant gå til og fra børneaktiviteter. Der bruges desuden en del tid på den daglige snak. 

3) I mange kommuner kan man ikke booke tid til de årlige forældresamtaler via Intranet, og det foregår derfor mundtligt i 

hente/bringe-situationen, over tlf. eller ved skriftlig koordinering på mail, hvilket kræver koordinering af pædagogerne. 

4) Selvom der er intranet i kommunerne, er der i nogle institutioner en udfordring ift. at få forældre til at bruge intranettet, 

hvilket forhindrer institutionerne i at bruge intranettet som primære kommunikationsplatform. I nogle institutioner er man 

lykkedes med at være tydelig omkring vigtigheden af at orientere sig på intranettet, og samtidigt understøtte forældrene i 

at anvende det.  

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: 0-2 år  

Regulering: Øget forældresamarbejde og -involvering 

indføres med den nye dagtilbudslov 

Investering: Udvidet investering i digitale redskaber herunder 

online bookingsystem, kompetenceudvikling af medarbejdere i 

at varetage digital kommunikation og tilvænning af forældre ift. 

brugen af systemerne 

Relation til andre forslag: 2.5 vedr. øget brug af mobile 

devices 

Implementering 

Den faglige kvalitet: Ingen 

Forvaltning: Ingen 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: Alle ansatte 

Institutioner: Institutioner som ikke har optimeret 

forældresamarbejde* 

Kommuner: Alle kommuner der ikke er fuldt ud digitale på 

dagtilbud (7/7 besøgte kommuner kan optimere brugen af 

digital forældrekommunikation) 

Relevans 

Potentiale* 

83-105 årsværk eller 37-47 mio. kr.  
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

8-10% Andel base 

   

  

 * Opgjort som bruttopotentiale inden for forslaget. Det estimeres, at  0,23 t/uge (ledere) 0,14 t/uge (pædagoger), 0,18  t/uge 

(pædagogmedhjælpere) kan spares for 45-55% af lederne og pædagoger og 30-40% af pædagogmedhjælpere i 100% af landets 

kommuner.  

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE  

DAGTILBUD | Forslag 4.2: Let forældreunderskrifter ved at tillade NemID   

Formål: Minimere tiden brugt på administrativt papirarbejde og det at printe, scanne og sende dokumenter frem 

og tilbage og lette processen for både institution og forældre. Reducere evt. frustration hos leder ved at skulle 

bruge tid på en manuel og administrativ opgave.  

Forslag: 

• 4.2 A Indfør digitale underskrifter fra forældre: Implementér brug af digitale underskrifter (NemID) fx ved at 

implementere NemID-løsning i intranettet eller at udsende dokumenter via borger.dk. Brug af borger.dk vil 

betyde, at forvaltning er ansvarlig for indsamling af forældreunderskrift efter modtagelse af 

indstilling/ansøgning/vurdering fra institutionen, inden den udleveres til relevant instans.   

Eventuelle risici: Forældre som ikke er stærke i digitale løsninger/NemID kan trække ekstra 

personaleressourcer til rykkerprocedure eller hjælp til NemID. Uvist om forslag vil mindske tiden brugt på at 

følge op hos forældre.  

Aktører: Forvaltning; implementer digital understøttelse af forældreunderskrifter.  

Forbedringsforslag 

Der bruges unødvendig tid i institutionerne på at printe, sende og scanne dokumenter samt vente og følge op 

på underskrifter hver gang forældre skal skrive under på en indstilling, vurdering eller beskrivelse af barnet. 

Forældre skal typisk underskrive en sprogvurdering, hvis den skal indsendes til en talepædagog, en 

handleplan, hvis den skal sendes videre til en ressourceperson/rådgiver eller en indstilling, hvis institutionen 

udarbejder en indstilling til PPR.  

Det er ikke en daglig opgave, men en administrativ proces, som primært tager tid for lederne, der skal håndtere 

den manuelle proces i indsamling af underskrifter og opfølgning. Det er samtidig mere besværligt for 

forældrene, som begge skal skrive under (hvilket i nogle tilfælde kan være besværligt afhængig af 

familieforholdene).  

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: 0-2 år 

Regulering: Ingen 

Investering: Systemunderstøttelse af digital underskrift 

Relation til andre forslag: Ingen 

Implementering 

Den faglige kvalitet: Ingen 

Forvaltning: Varetagelse af underskriftindsamling via 

borger.dk (hvis den løsning vælges) 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: Primært ledere  

Institutioner: Alle institutioner i de omfattede 

kommuner 

Kommuner: Alle kommuner der ikke bruger digitale 

underskrifter (20/24 adspurgte kommuner anvender 

ikke digitale underskrifter)  

Relevans 

Potentiale* 

 Kvantificeres ikke 
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

Kan ikke afgøres på dette niveau Andel base 

   

  

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE  

DAGTILBUD | Forslag 4.3: Forbedr strategisk planlægning af 

kompetenceudvikling 

Formål: Forbedre den strategiske planlægning af tiden det pædagogiske personale bruger på efteruddannelser, 

således at det sikres, at kompetenceudviklingen i høj grad understøtter faglige mål og indsatsområder. 

Forslag: 

• 4.3.A Øg kommunal prioritering af kursusudbud: Prioritér kursusudbud så det matcher strategi og mål 

gennem en transparent vurdering af omkostninger versus behov. Øg transparens i forvaltningen omkring 

personaletrækket ved kurser for således at synliggøre konsekvenserne forud for vedtagelsen af 

obligatoriske kursusaktiviteter 

• 4.3.B Øg den pædagogiske leders prioriteringsrum for kurser: Øg valgfriheden hos lederne ift. om de 

vurderer det relevant og/eller meningsfyldt ift. deres faglige målsætninger, at deres personale deltager i 

udbudte kurser fra kommunens side af, og synliggør i den forbindelse hvilke kurser, der er obligatoriske og 

hvilke, der ikke er. 

Eventuelle risici: Hvis kompetenceudvikling nedprioriteres decentralt, kan det resultere i faldende kvalitet, 

hvilket betyder, at der fortsat skal være krav om kompetenceudvikling, blot mere valgfrihed. 

Aktører: Ledere og medarbejdere, kommunalpolitikere og forvaltning ift. prioritering af kursusomfang. 

Forbedringsforslag 

I dag bruges 2% af det pædagogiske personales tid på efter- og videreuddannelse, men observationer og 

udtalelser fra kommunebesøg viser, at ikke alle kurser bringer lige stor værdi for alle medarbejdere.  

En række kurser giver stor værdi, men nogle steder nævner personale og ledere eksempler på forløb, der er 

prioriteret obligatorisk fra kommunalt hold, men som giver begrænset værdi for medarbejderne. Fx kurser hvor 

man i nogle institutioner allerede har opkvalificeret personalet til dette, og det nye kursus derfor giver 

begrænset yderligere værdi. 

Dette indikerer lokal variation i udbyttet af kurser, hvilket kan tale for at indføre større ledelsesrum for den 

enkelte pædagogiske leder ift. valg af hvilken type af efteruddannelse, der er relevant for personalet. 

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: 0-2 år 

Regulering: Ny lov indeholder pulje med midler til øget 

efteruddannelse  

Investering: Ingen 

Relation til andre forslag: Ingen 

Implementering 

Den faglige kvalitet: Øget kvalitet ved at personalet 

prioriterer tid til relevante kurser af høj værdi for den 

enkelte medarbejder. 

Forvaltning: Ingen 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: Alle 

Institutioner: Alle 

Kommuner: Alle (i 6/7 besøgte kommuner nævnte 

medarbejderne at visse kurser kunne være brugt bedre) 

Relevans 

Potentiale* 

Ikke muligt at beregne 
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

Kan ikke afgøres på dette niveau Andel base 

   

  

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE  

DAGTILBUD | Forslag 4.4: Systematisér og optimér organisering af 

personaleressourcer 

Formål: Nedbringe tiden brugt på praktiske opgaver og andre ikke pædagogisk faglige opgaver i hverdagen, 

som ikke allerede udføres sammen med børnene. Dette skal frigøre mere tid til aktiviteter med børnene og give 

mulighed for at bruge de overskydende pædagogtimer på et mere nyttigt tidspunkt end fx sen eftermiddag.  

Forslag: 

• 4.4.A Understøt effektiv planlægning og styring: Kommunen skal understøtte dagtilbuddene i at sikre 

effektive rammer for planlægning og styring af arbejdstiden ved at afdække og udbrede gode 

ledelsespraksisser til at skabe overblik over arbejdet og styre personaleressourcer. 

• 4.4.B Optimér og organisér brugen af pædagogressourcer: Planlæg og uddeleger ansvarsområder og 

opgaver mellem det pædagogiske personale, så der er tydelige rammer for hvem, der gør hvad på hvilket 

tidspunkt (fx at kun 1 pædagog tager imod om morgenen, mens resten laver børneaktiviteter), og hvem der 

kan gå fra hvornår (fx skemalagt "gå-fra"-tid til andre pædagogisk faglige opgaver – se lovende praksis B). 

• 4.4.C Prioritér lønbudget til praktisk hjælp: Omprioritér lønbudget til at inkludere assistance til at varetage 

praktiske opgaver på fx 10-15 timer om ugen (per institution). Finansieret via alm. lønbudget. (Vil være mest 

relevant for større institutioner). 

Eventuelle risici: Kan tage tid fra pædagogerne hvis de skal sætte én ind i de praktiske opgaver. 

Aktører: Leder af dagtilbud; organisering af pædagogressourcer og allokering af budget til praktisk hjælp.  

Forbedringsforslag 

Kulegravningen viser, at der på tværs af dagtilbud er relativt stor forskel på, hvor systematisk og struktureret, 

allokeringen af det pædagogiske personales tid ledelsesmæssigt sker. Det vedrører både pædagogiske 

aktiviteter, kommunikation med forældre, faglig forberedelse og praktiske opgaver. 

Flere institutioner har gode erfaringer med at uddelegere ansvarsområder i hente/bringe-situationen samt at 

planlægge, hvornår pædagoger kan gå fra til andre pædagogiske opgaver, så ikke flere pædagoger går til og fra 

på samme tid, og der er klarhed over, hvornår man kan "gå-fra" med god samvittighed.  

Derudover udfører pædagogerne i dag mange steder en række praktiske opgaver såsom rengøring, vaskeri og 

køkkentjans, som ikke er optimal brug af pædagogernes tid. Ved at få andre til at varetage de praktiske opgaver 

eller re-prioritere og reorganisere pædagogernes tid, kan man få meget bedre udnyttelse af pædagogtimerne 

ved at bruge dem på et mere nyttigt tidspunkt. Flere af de besøgte institutioner, der allerede havde ansat ekstra 

ressourcer til praktisk hjælp, oplevede at få mere tid til børnene og det faglige arbejde.  

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: 0-2 år 

Regulering: Ingen 

Investering: Omprioritering af ressourcer inden for 

eksisterende lønbudget 

Relation til andre forslag: Ingen 

Implementering 

Den faglige kvalitet: Ingen. ATA-tiden påvirkes ikke 

negativt, da der er tale om frigørelse af tid som ikke 

allerede bruges sammen med børnene  

Forvaltning: Ingen 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: Pædagoger, 

pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 

som alle udfører praktiske opgaver 

Institutioner: Alle typer institutioner uanset ejerforhold. 

Vurderes at 20-40% allerede gør brug af praktisk hjælp. 

Kommuner: Alle kommuner (7/7 besøgte kommuner) 

Relevans 

Potentiale* 

182-324 årsværk eller 43-77 mio. kr.  
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

Kan ikke afgøres på dette niveau Andel base 

   

  

 * Opgjort som bruttopotentiale inden for forslaget. Det estimeres, at 0,25-0,33 t/uge (pædagoger og pædagogmedhjælpere) kan 

flyttes til lavere lønnede medarbejdere i 60-80 % af tilbuddene i 100% af landets kommuner.  

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 

ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE  
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ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE  

DAGTILBUD | Forslag 4.5: Målret den lokale mødeafholdelse 

 

Formål: Målrette møder, så tid prioriteres til faglig sparring, planlægning af læringsaktiviteter og dokumentation. 

Forslag: 

• 4.5.A Optimér årshjul og mødestruktur ift. formål og proces: Sæt klare dagsordener for hvert møde (fx 

dedikerede møder til fagligt og administrativt indhold), genovervej optimal facilitering for at reducere tiden (fx 

ståmøder), fastsæt max tid for møderne, og sørg for at kun de relevante parter deltager. 

• 4.5.B Reducér frekvens af status/stuemøder: Fastsæt en bevidst praksis for frekvens af møder og afprøv, om 

en lavere kadence for lokale møder er tilstrækkeligt – fx reduktion af stuemøder til én gang om måneden 

(~1,5 times varighed) frem for hver 2. eller 3. uge, som praksis ofte er i dag. 

• 4.5.C Optimér indhold på stuemøder: Brug mindre tid på generelle beskeder og overlevering af information til 

stuemøder og brug mødetiden til at drøfte dokumentation på læreplanstemaer, planlægning af kommende 

børneaktiviteter, og diskussion samt fælles vurdering af det enkelte barn. Benyt i stedet elektronisk 

kommunikation til generel information og evt. udfordringer i vagt- og ferieplanlægning, som skal diskuteres. 

Eventuelle risici: Reduktion af møder uden omtanke for optimal mødestruktur kan føre til manglende 

koordinering. Vigtigt at leder gennemtænker, hvorledes der sikres tilstrækkelig koordinering mellem stuer. 

Aktører: Leder; implementering af ny mødestruktur og vejledning af ansatte til at holde fokus på de rette emner. 

Forbedringsforslag 

Det pædagogiske personale deltager løbende i en række interne møder, der forgår i forskellige grupper på 

institutionerne Nogle dagtilbud har både stuemøde, afdelingsmøde, pædagogmøde, og fælles personalemøde. 

Møderne er af forskellig længde og afholdes med varierende frekvens på tværs af enhederne.  

I dag bruges i gennemsnit 2,5% af det pædagogiske personales tid på at afholde status- og 

koordineringsmøde, men dette varierer fra 1% til 4% mellem kommunerne.  

Flere dagtilbud kører med stuemøder hver anden eller tredje uge, hvor andre dog har succes med at nøjes 

med hver fjerde uge og planlægge for en måned ad gangen. Ingen af de undersøgte kommuner fremhæver et 

øget behov for flere møder, hvorfor den identificerede forskel indikerer et potentiale for at optimere 

mødeafholdelsen. 

En institution fra kommunebesøgene har aktivt overvejet indholdet på deres møder og afholdte dedikerede 

møder til fagligt og administrativt indhold for at have klare rammer for hvilke temaer, der blev diskuteret på 

mødet.  

 

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: 0-2 år 

Regulering: Ingen 

Investering: Ingen 

Relation til andre forslag: Ingen 

Implementering 

Den faglige kvalitet: Positiv, såfremt det faglige 

arbejde kan foregå inden for de nye rammer 

Forvaltning: Lavere frekvens af formelle møder med 

personalet 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: Alle 

Institutioner: Alle 

Kommuner: Alle (7/7 besøgte kommuner) 

Relevans 

Potentiale* 

51-143 årsværk eller 23-64 mio. kr.  
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

4-11% Andel base 

   

  

 * Opgjort som bruttopotentiale inden for forslaget. Det estimeres, at 0,135 -0,27 t/uge (ledere) 0,07-0,14 t/uge (pædagoger)  og 0,07-

0,14 t/uge (pædagogmedhjælpere) kan spares i  50-70% af medarbejderne i 100% af landets kommuner.  

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE  

DAGTILBUD | Forslag 4.6: Optimér datadelingen mellem tværfaglige  

instanser og tilbud gennem fælles dokumentsystemer 

Formål: Reducere tid brugt på at indsamle og rundsende dokumenter og øge kvaliteten i arbejdet med det enkelte 

barn vha. transparens omkring historik. At samle al information om det enkelte barn i én mappe vil gøre det nemmere 

for pædagoger altid at tilgå det sidste nye. Ved at andre relevante faggrupper (fx PPR) og forældre har adgang, 

behøver pædagogen/lederen ikke at bruge tid på at sikre, at den nyeste vurdering/handleplan er kommet videre til 

rette person i forvaltningen hvis relevant, samt at det nyeste referat er sendt videre til forældre.  

Forslag: 

• 4.6.A Opret fælles elektronisk mappe: Implementér "barnets mappe" eller lignende, der både indeholder 

skabeloner til handleplaner og ansøgninger samt fungerer som dokumentmappe for det enkelte barn. Mappen 

skal deles på tværs af kommune, daginstitution og forældre og gøre brug af specifikt og informeret samtykke til at 

dele dokumenterne på tværs. Her kan tilgås referater fra forældremøder om børn, sprogvurderinger, 

trivselsskemaer, samt evt. handleplaner, indstillinger til PPR og udarbejdede PPR vurderinger, hvis der er tale om 

et barn med særlige behov. Der er tale om deling af dokumenter der alene vedr. dagtilbud og ikke sociale 

problemstillinger (dvs. ikke §50 underretninger). Den digitale løsning skal gøre daginstitutionen i stand til at vælge 

ved upload, hvem der skal have adgang til det pågældende dokument.  

Eventuelle risici: At visse dokumenter deles med flere parter end de er relevante for (afhjælpes i system ved at 

daginstitution vælger hvem, der må se dokumentet). 

Aktører: Forvaltning; opret elektronisk mappe og sørg for de nødvendige tilladelser til datadeling.  

Forbedringsforslag 

Dagtilbud oplever på flere områder at være begrænset af manglende datadeling og at bruge unødig tid på at 

indhente informationer og sende dokumentation vedr. børn rundt til relevante faggrupper. Lederne og i nogle tilfælde 

pædagogerne bruger i dag tid på at sende dokumenter/trivselsskemaer/handleplaner/indstillinger rundt mellem 

forskellige instanser (fx forvaltning, PPR og forældre) og sikre sig, at de er kommet videre til rette vedkommende.  

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: 2-3 år  

Regulering: Specifikt og informeret samtykke skal være 

muligt for dokumenter der ikke vedr. PPR. Særskilt 

underskrift nødvendigt ifm. PPR datadeling.   

Investering: Fælles system  

Relation til andre forslag: 2.1 ift. foreliggende skemaer til 

ressourceansøgninger. 4.2 vedr. digitale 

forældreunderskrifter 

Implementering 

Den faglige kvalitet: Arbejdet med det enkelte barn 

optimeres pga. transparens og nem adgang til historik 

Forvaltning: Nem adgang til data 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: Ledere og pædagoger 

Institutioner: Alle institutioner i de omfattede kommuner 

Kommuner: Kommuner som ikke har datadeling mellem 

daginstitution, forvaltning, PPR og forældre 

Relevans 

Potentiale* 

Ikke muligt at beregne 
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

Kan ikke afgøres på dette niveau Andel base 

   

  

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE  

DAGTILBUD | Forslag 4.7: Sikre enkel adgang til rådgivning omkring børn med 

særlige behov ved at skabe direkte kommunikationslinje og øget fleksibilitet 

Formål: Lette adgangen til rådgivning fra PPR og sagsbehandler, så pædagoger oftere og ved ad hoc opståede 

problemer kan få hjælp og sparring vedr. anonyme børn med særlige behov.   

Forslag: 

• 4.7.A Opret direkte linje til PPR: Gør det muligt for pædagoger at tage direkte kontakt til PPR og booke 

tværfaglige møder efter behov ved at tilbyde mere fleksible løsninger end ét skemalagt møde med en fast 

kadence.  

• 4.7.B Tilbyd videomøder ved ad hoc opståede behov: Gør det muligt at afholde videomøder med tværfagligt 

team for at imødekomme akutte opstående behov for rådgivning.  

• 4.7.C Skab transparens omkring indgang til forvaltning: Fastlæg én afdeling som tager imod henvendelser 

fra dagtilbud ved behov for rådgivning (fx PPR), og sørg for at afdelingen hjælper dagtilbuddet videre med 

sagen, så der ikke er flere kontaktpersoner og rådgivere hos forvaltningen. 

Eventuelle risici: Øget ressourcepres på PPR. 

Aktører: Forvaltning; fastlæg retningslinjer for PPR-samarbejde og tildel kontaktpersoner/rådgiver. PPR; udbyd 

mere fleksibel rådgivning også på børnegruppeniveau og for "anonyme" børn. 

Forbedringsforslag 

Pædagoger oplever, at det er svært at få kontakt til PPR, når der pludseligt er behov for det. Mange kommuner 

har et tværfagligt team bestående af psykolog, talepædagog, sundhedsplejerske og familierådgiver, som 

tilbyder at mødes med leder/pædagog fra de enkelte institutioner i sparringsmøder ofte med en fast kadence 

mellem 4-8 gange årligt. I dette forum kan børn med særlige behov tages op til tværfaglig drøftelse (typisk er 

barnet anonymt), inden det besluttes at gå videre med en indstilling (jf. forslag 2.1).  

Men der efterspørges mere direkte adgang til rådgivning fra ressourcepersoner, når behovet opstår, i stedet for 

usmidige rammer for hvornår ressourcepersoner kan benyttes. En kommune har indført tværfaglige 

samarbejdsmøder, hvor pædagoger kan booke tid med en tværfaglig gruppe mere ad hoc, hvilket giver en 

bedre og mere fleksibel adgang til PPR m.fl.  

Mange pædagoger oplever desuden, at det er svært at få kontakt til en socialrådgiver, samt at der er 

ugennemsigtighed omkring, hvilken rådgiver man skal kontakte.   

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: 0-2 år 

Regulering: Ny lov indeholder krav om udarbejdelse af 

retningslinjer i forbindelse med tværfagligt samarbejde 

§3a. 

Investering: Udstyr til håndtering af videomøder 

Relation til andre forslag: 2.1 vedr. enklere proces 

ifm. ressourceansøgninger til børn med særlige behov  

Implementering 

Den faglige kvalitet: Mere fokus på og bedre 

rådgivning omkring udsatte børn 

Forvaltning: Udvidede krav til tilgængelighed af 

tværfaglige instanser 

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: Pædagoger og ledere 

Institutioner: Alle institutioner uanset ejerforhold 

Kommuner: Alle kommuner (6/7 besøgte kommuner) 

Relevans 

Potentiale* 

Ikke muligt at beregne 
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

Kan ikke afgøres på dette niveau Andel base 

   

  

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE  

DAGTILBUD | Forslag 4.8: Bedre kapacitetsplanlægning ved øget personaletid 

Formål: Optimere kontinuitet i den pædagogiske praksis og reducere tid brugt på vagtplanlægning og 

koordinering ved at øge den nuværende personaletid (optimalt 37 timers ansættelse). 

Forslag: 

• 3.4.A Styrk ledelsens fokus på øget personaletid: Styrk forståelsen hos lederne om at prioritere at øge den 

nuværende personaletid (optimalt 37 timer), da det er med til at sikre kontinuitet, herunder øget ansvar og 

trivsel hos medarbejdere, samt nemmere planlægning for lederne efterfølgende.  

• 3.4.B Øg medarbejdernes mulighed for at gå op i tid: Sørg for at udbyde ekstra timer til den eksisterende 

personalegruppe fx på personalemøde, før nyansættelser igangsættes. 

• 3.4.C Tillad vippenormering og overførsel af overskud/underskud: Tillad et element af vippenormering 

(under hensyntagen til de bygningsmæssige rammer og børnemiljø) og overførselsadgang af overskud og 

underskud, så styringsredskaber understøtter kontinuitet i personalegruppe, og der kan sikres en langsigtet 

planlægning og ressourceanvendelse. 3.4.C er relevant for de kommuner, der ikke gør brug af enten 

vippenormering eller overførsel af overskud/underskud.  

Eventuelle risici: Ingen. 

Aktører: Leder; pædagoger og øvrige medarbejdere.  

Forbedringsforslag 

I dag er den gennemsnitlige arbejdstid for det pædagogiske personale varierende, og størstedelen af 

personalet på landsplan arbejder ikke 37 timer om ugen. Dette skyldes dels medarbejdernes ønsker, men også 

dels en kultur for deltidsansættelser på det pædagogiske område.  

Flere institutioner i en kommune arbejder kun med fuldtidsansættelser, fordi de har oplevet, at det letter det 

administrative og koordinerende arbejdet ift. vagtplanlægningen og desuden sparer lederen tid. Derudover 

opleves der en højere kontinuitet i den pædagogiske praksis, herunder øget ansvar og trivsel hos 

medarbejderne, samt en nedbringelse af vikarbruget i de institutioner, der har øget medarbejdernes arbejdstid.  

Dette indikerer, at der kunne være et potentiale for på sigt at øge den gennemsnitlige personaletid. 

Hovedobservationer/Udfordringsbillede  

Tidshorisont: 2-3 år  

Regulering: Elementer i ny dagtilbudslov vil 

besværliggøre kapacitetsplanlægning yderligere pga. 

deltidsbørn 

Investering: Ingen 

Relation til andre forslag: Ingen 

Implementering 

Den faglige kvalitet: Øget kvalitet ved mere personale 

kontinuitet 

Leder: Nemmere at kapacitetsplanlægge  

Afledte effekter 

Medarbejdergruppe: Lederen eller den ansatte som 

står for vagtplanlægning. (dvs. 1 pers. pr. institution) 

Institutioner: Alle institutioner 

Kommuner: Alle kommuner som ikke primært har 

pædagoger ansat på fuldtidskontrakter (6/7 besøgte 

kommuner) 

Relevans 

Potentiale* 

46-49 årsværk eller 27-29 mio. kr.  
Frigjort tid 

Årsværk/kr. 

20-21% Andel base 

   

  

 * Opgjort som bruttopotentiale inden for forslaget. Det estimeres, at 0,5 t/uge (ledere) kan spares for 85--90% af lederne i 100% af 

landets kommuner.  

 Kilde: Kommunebesøg i udvalgte kommuner; Rambøll/QVARTZ analyse 
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Lovende praksisser | Praksis A: Én plan for borgeren   

Beskrivelse af praksis: I en af besøgskommunerne ønsker de at sætte borgernes mål og drømme i 

centrum. Derfor har de organiseret sig i forløbsenheder efter borgernes behov og udviklet en it-

løsning, der kan understøtte denne indsats. 

Én plan er en it-platform, hvor forskellige faggrupperne i kommunen kan dele relevante oplysninger 

om borgerne. Det betyder, at noter fra f.eks. sygeplejersker, plejepersonale og fysioterapeuter bliver 

skrevet i systemet, så de kan bygge ovenpå hinandens viden, og tingene kun skal skrives én gang. 

På basis af de informationer kan kommunen bedre koordinere indsatserne i borgerens forløb og give 

den indsats, der har den bedste effekt. Borgerne har også adgang til oplysningerne via NemID, så de 

kan følge med i kommunens planer (dette er dog ikke fuldt implementeret endnu).  

På sigt er det planen, at Én plan skal erstatte det nuværende omsorgssystem helt, men alle 

funktionaliteterne er fortsat ikke implementeret, hvilket medfører at medarbejderne fortsat 

dokumenterer i to systemer og ofte oplever at skulle dokumentere ting dobbelt. Kommunen har derfor 

ikke opnået det fulde potentiale endnu, hvorfor én plan mere er en lovende praksis end et egentligt 

forbedringsforslag.  

 

 

 

  

 

 

 

Aktører:   

 

 

Praksis 

Kommuner: Primært større kommuner med 

kapacitet til at håndtere data og udvikle/købe 

system.  

Tilbud: Alle tilbud   

Medarbejdergruppe: Alle medarbejdergrupper 

Generaliserbarhed 

Forvaltning: Bedre ledelsesinformation, da alt 

data opsamles af forvaltningen. Det giver 

mulighed for at se, hvilken indsats, der virker i 

det enkelte tilfælde og også, hvad den koster, så 

de kan optimere efter filosofien bedst og billigst. 

På den måde kan forvaltningen drive udviklingen 

på baggrund af data og ikke antagelser. 

 

Serviceniveau: Borgerne vil opleve mere 

sammenhængende forløb, hvor de også selv (på 

sigt) kan tilgå deres indsatsplaner.   

 

 

 

Effekt på andre aktører 

Beskrivelse af udgangspunkt:  

Kommunen manglede et system, hvor man kunne dokumentere sit arbejde tværfagligt og samle det i 

en journal for at skabe overblik hos både brugeren og blandt kommunens ansatte.  

Starten på én plan var en mere tværfaglig tilgang til opgaveløsningen. Borgerens mange 

handleplaner skulle samles, så indsatserne hos borgeren kunne ses i en sammenhæng.  

 

Det kunne det forhenværende omsorgssystemet ikke umiddelbart håndtere. Kommunen gik derfor i 

gang med at udvikle en løsning, der kunne supplere (og på sigt erstatte) det nuværende system. 

 

Udgangspunkt 

APPENDIKS 5.13 
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APPENDIKS 5.13 

Lovende praksisser | Praksis B: Kommunalt vikarkorps til sikring af kontinuitet 

og adgang til vikarer 

Beskrivelse af praksis:  

En besøgskommune har siden 2008 arbejdet med et internt vikarkorps, der har haft positive effekter 

på ressourceforbruget og serviceniveauet, samtidig med at kommunen har været stand til at 

minimere vikarforbruget, hvilket har medført større arbejdsglæde og mindre sygefravær.  

Vikarkorpset har først og fremmest været med til at frigøre tid hos distriktslederne, så de bedre kan 

varetage deres ledelsesopgaver, mindsket bruget af dyre timer (f.eks. overarbejde, mistede fridage 

og omlagte timer) og medført bedre fastholdelse af nuværende uddannede medarbejdere. 

Herudover har det haft positive effekter på borgerne, da de møder færre forskellige medarbejdere i 

deres hjem, hvilket fører til større stabilitet og højere faglighed.  

Endeligt har det øget arbejdsglæden og mindsket sygefraværet, da fridøgn og afspadsering i højere 

grad respekteres og diverse stressfaktorer er reduceret.   

 

 

Praksis 

Kommuner: Alle kommuner, som ikke allerede 

har indført vikarkorps. I kommuner, hvor de 

allerede har indført det, kan der tænkes i at 

udvide korpset til også at gælde andre 

medarbejdergrupper som f.eks. sygeplejersker 

og køkkenpersonale  

Tilbud: Både plejecentre og hjemmepleje samt 

hjemmesygepleje  

Medarbejdergruppe: Primært SSH'er og 

SSA'er, men andre medarbejdergrupper kan 

også indgå 

Generaliserbarhed 

Forvaltning: Økonomisk besparelse, da 

eksterne vikarer typisk er 1/3 dyre end 

fastansatte vikarer. 

Serviceniveau: Forbedret, da borgerne møder 

færre forskellige vikarer, hvilket kan skabe støre 

stabilitet og højere faglighed. 

 

 

 

Effekt på andre aktører 

Beskrivelse af udgangspunkt:  

Kommunen havde ligesom andre kommuner oplevet et stigende behov for vikarer på plejeområdet, 

hvilket primært skyldtes øget sygefravær blandt de fastansatte og rekrutteringsvanskeligheder. 

Stigningen i vikarer medfører, at borgerne får besøg af flere forskellige medarbejdere i deres hjem, 

hvilket kan skabe utryghed. Herudover har vikarerne ikke altid de samme kompetencer som de 

fastansatte, hvilket medfører forringet kvalitet i opgavevaretagelsen.  

Udgangspunkt 
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APPENDIKS 5.13 

Lovende praksisser | Praksis C: Anvendelse af transportrobotten "Trille" til 

transport af vasketøj på plejecenter 

 

Beskrivelse af praksis: 

Transportrobotten ‘Trille’ har siden foråret været på prøve på et seniorcenter, hvor den har kørt med 

vasketøj fra vaskeriet ud til beboerne i stedets forskellige bygninger. 

Trilles fornemmeste opgave er, at transportere vasketøj via seniorcenterets underjordiske gange 

mellem beboere og vaskeri. Afstandene på centeret er store, og Trille, som kan bære op til 100 kg, 

sparer derfor personalet for et stort slæbearbejde. 

Robotten giver dels en aflastning for medarbejderne, og dels en øget effektivitet, som betyder, at 

personalet kan bruge mere tid på opgaver tættere på beboerne. 

 

 

 

Praksis 

Kommuner: Alle kommuner 

Tilbud: Hovedparten af plejecentrene, men i 

særdeleshed centre med store afstande i 

bygningen 

Medarbejdergruppe: SSA'er, SSH'er og øvrige 

medarbejdere, der varetager praktiske opgaver 

som f.eks. vasketøj  

Generaliserbarhed 

Forvaltning: N/A 

Serviceniveau: Praksissen har en indirekte 

positiv effekt på borgerne, da medarbejderne er 

mindre udmattede og kan bruge mere tid 

sammen med dem.  

 

 

Effekt på andre aktører 

Beskrivelse af udgangspunkt:  

Der bruges i dag en del tid på tøjvask og i særdeleshed transport af tøj på plejecentre med store 

bygninger – op til to timer for udvalgte medarbejdere, hvilket samtidigt er fysisk anstrengende for 

dem. Plejepersonalet oplever ikke praktiske opgaver som f.eks. tøjvask som en del af deres 

kerneopgave. Generelt set er der en optimisme blandt medarbejderne for velfærdsteknologi.  

 

 

  

 

 

Udgangspunkt 
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Lovende praksisser | Praksis D: Høj grad af pårørendeinddragelse bl.a. 

gennem sociale medier 

Beskrivelse af praksis:  

På et selvejende pleje- og daghjem har de gode erfaringer med inddragelse af pårørende, hvilket har 

bidraget til større tilfredshed og arbejdsglæde samtidigt med at det har nedbragt antallet af klager og 

telefonisk kontakt fra pårørende. Pleje- og daghjemmet har bl.a. en åben facebookgruppe, hvor 

medarbejderne (efter tilladelse fra beboere/pårørende) lægger billeder op af aktiviteter. Herudover 

har de fællesspisning en gang om måneden for lokalsamfundet samt gratis kaffe og kage i 

dagligdagen.  

 

 

 

Praksis 

Kommuner: Alle kommuner  

Tilbud: Alle tilbud   

Medarbejdergruppe: Primært lederne, men alle 

medarbejdergrupper skal også gerne bidrage og 

bakke op  

Generaliserbarhed 

Forvaltning: Positiv, da lokalmiljøet bliver 

inddraget i ældreplejeindsatsen  

 

 

Serviceniveau: Øget borger- og pårørende 

tilfredshed.  

 

 

 

Effekt på andre aktører 

Beskrivelse af udgangspunkt: 

Det er et udbredt problem i kommunerne at pårørende ikke inddrages nok i borgernes plejeforløb 

Undersøgelser viser, at det er afgørende for kvaliteten og oplevelsen af plejen, at borgere og 

pårørende bliver inddraget i beslutninger om indsatser – og at der bliver lyttet til borgernes såvel som 

de pårørendes erfaringer og behov. Herudover opleves der stigende ensomhed blandt ældre, som 

bl.a. kan imødekommes, hvis det skabes et bedre rum for inddragelse af pårørende. Endeligt føler 

mange pårørende sig afkoblede fra dagligdagen på plejecentrene, hvilket kan lede til klager pga. 

manglende forståelse for, hvad der foregår.   

Udgangspunkt 

APPENDIKS 5.13 
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APPENDIKS 5.13 

Lovende praksisser | Praksis A: Inklusion af institutioner i fastlæggelse af 

kommunens politiske mål en gang årligt 

Beskrivelse af praksis: 

En kommune er begyndt at holde fælles møder mellem det politiske udvalg på dagtilbuds-/unge-

/skoleområdet og de daglige ledere i dagtilbuddene én gang om året, hvor de sammen fastlægger  

målene for dagtilbudsområdet fremadrettet. På denne måde får det politiske udvalg kvalificerede 

input til at sætte retning for området og de pædagogisk faglige mål, samtidig med at den strategiske 

retning forankres helt ned på institutionsniveau.  

Dagtilbuddene oplevede det som meget givende at være med i processen og følte langt større 

ejerskab over de fastsatte politiske mål.  

 

Aktører: Politisk udvalg, dagtilbudsledere 

 

Praksis 

Kommuner: Alle kommuner der ikke bruger 

lignende praksis – estimeres at være relevant 

for 80-90%  

Tilbud: Alle i de pågældende kommuner.  

Medarbejdergruppe: Øget ejerskab giver værdi 

for alle medarbejdergrupper 

Generaliserbarhed 

Forvaltning: Bedre mulighed for at koble og 

følge op på politiske mål og dagtilbuddenes 

praksis samtidig 

Faglig kvalitet: Bedre sammenhæng mellem 

politiske mål, strategi og den pædagogiske 

praksis i dagtilbuddene højner kvaliteten 

 

 

 

Effekt på andre aktører 

Beskrivelse af udgangspunkt: 

I de fleste kommuner fastlægger det politiske udvalg på dagtilbuds-/unge-/skoleområdet de politiske 

mål og fokusområder for dagtilbudsområdet på baggrund af undersøgelser og trends på området, 

dekoblet fra dagtilbuddene i selve kommunen. Ofte udarbejder dagtilbuddene yderligere lokale mål, 

som ikke altid har sammenhæng til de politiske mål.  

Kommunen, som netop har ændret praksis, plejede selv at have ovenstående tilgang til 

fastlæggelsen af politiske mål og oplevede, at dagtilbuddene følte der manglede sammenhæng 

mellem de overordnede mål og hvad de arbejdede med lokalt.  

Udgangspunkt 
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Lovende praksisser | Praksis B: Planlagt forberedelsestid for pædagoger  

Beskrivelse af praksis: Flere institutioner på tværs af besøgskommuner har indført fast tid til 

forberedelse og evaluering af faglige aktiviteter samt dokumentationsopgaver ift. børnegruppen og 

enkelte børn. Det er dermed planlagt, hvornår hver pædagog eller hvert team kan gå fra øvrige 

aktiviteter til fordel for forberedelses- og opfølgningsopgaver.   

Det er typisk organiseret således, at tiden er planlagt på tidspunkter, hvor der er mindre behov for, at 

alle voksne er tilstede sammen med børnene, fx om eftermiddagen, hvor børnene er på legepladsen, 

og hvor der er færre børn i dagtilbuddet.  

Den dedikerede forberedelsestid har givet plads til mere fordybelse og mulighed for at lave 

planlægnings- og dokumentationsarbejde uden afbrydelser. Både leder og personale sætter stor pris 

på den planlagte forberedelsestid. Pædagogerne beskriver, at det giver mere kvalitet i forberedelse- 

og dokumentationsarbejdet, og at de får ‘mindre dårlig samvittighed’, fordi de ved, at der er dækket 

ind for dem i vagtplanen. Det betyder, at de kan gå fra, uden at det går ud over kollegaerne og 

børnene.  

Aktører: Alle tilbud og medarbejderkategorier, kræver implementering i den enkelte institution. 

 

 

Praksis 

Kommuner: Alle  

Tilbud: Estimeres at være relevant for 70-80% 

af tilbud på baggrund af hvor mange besøgte 

tilbud, der allerede bruger lignende praksis.  

Medarbejdergruppe: Pædagoger og 

medhjælpere 

 

Generaliserbarhed 

Forvaltning: Ingen  

Leder: Øget krav til lederens evne til at 

strukturere og planlægge arbejdsdagen 

Faglig kvalitet: Bedre mulighed for fordybelse i 

opgaverne når der dedikeres tid, hvilket højner 

kvaliteten af arbejdet 

 

Effekt på andre aktører 

Beskrivelse af udgangspunkt: 

Det kan være en udfordring for personalet i dagtilbuddene at "gå fra" til forberedelse og evaluering af 

de faglige aktiviteter og indsatser ift. de enkelte børn. Konsekvensen er, at tiden til disse opgaver 

bliver nedprioriteret, eller at opgaverne bliver udført under uhensigtsmæssige forhold med 

forstyrrelser og afbrydelser.  

 

Udgangspunkt 
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Lovende praksisser | Praksis C: Lavere kadence på dokumentation til forældre 

på læreplanstemaer 

Beskrivelse af praksis: 

Under kommunebesøgene er observeret flere forskellige praksisser på tværs af kommuner, hvor 

dagtilbud formår at genbruge den information de udarbejder til forældrene i den generelle 

dokumentation på læreplanstemaer fx ifm. tilsyn og har reduceret kadencen for hvor ofte forældre 

modtager information om, hvordan de daglige aktiviteter knytter sig til den pædagogiske læreplan.  

Eksempelvis udarbejder et dagtilbud nyhedsbreve til forældre, som er udformet på en sådan måde, 

at de kan sættes direkte ind i årshjulet, og dermed bruges som dokumentation for hvordan tilbuddet 

lever op til de pædagogiske læreplanstemaer. 

Et andet tilbud udarbejder ét halvårligt nyhedsbrev, der går i dybden med det seneste halve års 

aktiviteter og deres relation til læreplanstemaerne, og kan dermed fokusere på billedopdateringer 

med stort set ingen tekst i dagligdagen, som er langt hurtigere at lægge op.  

Aktører: Alle tilbud og medarbejderkategorier, kræver implementering i den enkelte institution 

 

 

Praksis 

Kommuner: Alle 

Tilbud: Estimeres at være relevant for 50-70% 

af tilbud på baggrund af hvor mange besøgte 

tilbud, der allerede bruger lignende praksis.  

Medarbejdergruppe: Primært pædagoger som 

bruger tid på den skriftlige dokumentation af 

aktiviteter 

Generaliserbarhed 

Forvaltning: Ingen 

Faglig kvalitet: Ingen udover en potentiel øget 

ATA-tid. 

Forældre: Kan oftere få lette billedopdateringer 

af dagligdagens aktiviteter og læse uddybende 

information et par gange om året. 

 

Effekt på andre aktører 

Beskrivelse af udgangspunkt: 

Der er store forskelle på hvordan og hvor ofte tilbud vælger at dokumentere på den pædagogiske 

praksis overfor forældre – herunder hvordan de daglige aktiviteter spiller sammen med 

læreplanstemaerne og hvad formålet med aktiviteter er.  

Mange tilbud skriver udover daglige billedopdateringer også ugentlige opdateringer på intranettet, 

hvor det beskrives i dybden, hvilke temaer man har arbejdet med i ugen, hvilke læringsmål der er for 

børnene og hvordan forældrene kan understøtte denne læring derhjemme. Nogle laver SMTTE-

modeller, som hænges op for at forældrene kan læse dem. Det er en udfordring at ramme balancen 

mellem relevant information, der understøtter børnenes udvikling i hjemmet og holder forældrene 

orienteret og overflod af information, der ikke læses.  

Udgangspunkt 
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Lovende praksisser | Praksis D: Automatisk uddeling af inklusionsmidler 

baseret på størrelse og sociodemografi 

Beskrivelse af praksis: 

I en kommune har man valgt at uddele inklusionsmidler til alle institutioner baseret på størrelse og 

sociodemografi for at tilgodese institutioner med flere ressourcesvage børn. Det betyder, at 

tilbuddene ikke skal bruge tid på at søge støtte til inklusionspædagoger eller dokumentere, hvordan 

midlerne skal bruges. De kan selv administrere, hvordan inklusionspædagogtimerne bruges.  

Det betyder også, at større tilbud med ressourcesvage børn ofte kan have en inklusionspædagog 

fast tilknyttet enten deltid eller et par dage om ugen.  

 

Aktører: Forvaltning og PPR 

Praksis 

Kommuner: Alle kommuner der ikke bruger 

lignende praksis – estimeres at være relevant 

for 80-90%  

Tilbud: Alle i de pågældende kommuner.  

Medarbejdergruppe: Primært pædagoger og 

ledere som ellers ville bruge tid på dokumentere 

ifm. at søge støtte 

Generaliserbarhed 

Forvaltning: Ny praksis for tildeling af budget 

og inklusionsmidler 

Faglig kvalitet: Bedre indsat overfor børn med 

særlige behov ved øget brug af faste 

inklusionspædagoger 

 

 

Effekt på andre aktører 

Beskrivelse af udgangspunkt: 

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan man vælger at uddele og fordele 

inklusionsmidler mellem tilbud.  

I de fleste kommuner kan tilbuddene søge om specifik støtte til et barn med særlige behov eller om 

inklusionsmidler på baggrund af børnegruppens sammensætning. 

Nogle kommuner vælger, at en del af rammebudgettet tildeles på baggrund af sociale kriterier for 

børnegruppen i det pågældende område for på den måde at tildele flere midler fra start til tilbud med 

flere ressourcesvage børn. I denne model er der dog ikke sikkerhed for at midlerne anvendes til 

inklusionspædagoger eller støtte til børnene.  

 

Udgangspunkt 
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Lovende praksisser | Praksis E: Nem adgang til ad hoc tværfaglige 

samarbejdsmøder  

Beskrivelse af praksis: 

En kommune har indført et formaliseret koncept for tværfaglige samarbejdsmøder, hvor de relevante 

fagpersoner (tale- hørepædagog, sundhedsplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut, m.fl.) kan 

indkaldes til møde om bekymringer hos et barn efter behov. På mødet deltager barnets forældre og de 

relevante pædagoger samt lederen af dagtilbuddet også. Alle deltagere byder ind med, hvordan de 

hver især og sammen kan bidrage til barnets trivsel. Det er også her, man måske kommer frem til, at 

der skal laves indstilling til PPR eller andre tiltag. 

Møderne bookes ad hoc med de relevante fagpersoner. Pædagogerne udtrykker begejstring for det 

nye koncept, da det betyder, at de ikke oplever lange ventetider på faglig sparring, men i stedet 

oplever at faggrupperne står til rådighed, når der er behov for det. Der er meget faste rammer for 

hvordan møderne foregår, da formål, dagsorden, mødeleder og referatskrivning er beskrevet i et 

fælles koncept, og der er udviklet idékatalog til mødernes indhold. Konceptet sikrer, at der er fast form 

på møderne, samtidig med at dagtilbuddene har let og fleksibel adgang til faglig sparring.  

Aktører: Dagtilbudsleder og pædagoger i dagtilbud samt fagpersoner i PPR mm.  

 

 

Praksis 

Kommuner: Alle kommuner der ikke bruger 

lignende praksis – estimeres at være relevant 

for 70-90%  

Tilbud: Alle i de pågældende kommuner.  

Medarbejdergruppe: Hovedsageligt 

pædagoger og ledere 

 

Generaliserbarhed 

Forvaltning: Kræver at det prioriteres, at 

fagpersonerne er tilgængelige og kan komme 

ud, når der er efterspørgsel. 

PPR: Øget ressourcepres på personalet for at 

imødekomme højere fleksibilitet 

Faglig kvalitet: Øget mulighed for faglige input 

og dermed forbedret indsat for børn med særlige 

behov. 

 

 

 

Effekt på andre aktører 

Beskrivelse af udgangspunkt: 

I forbindelse med arbejdet med børn med særlige behov eller opsporing af børn med særlige behov, 

er der behov for, at dagtilbuddet kan sparre med forskellige fagpersoner.  

Alt afhængig af problemstillingen, kan det være psykologer, tale-/hørepædagoger, 

sundhedsplejersker, m.fl. Sparringen kan både handle om, at pædagogerne skal klædes på til at 

arbejde med en problemstilling, eller det kan handle om, hvorvidt der skal laves en indstilling til PPR 

eller andre foranstaltninger for et specifikt barn.  

Udgangspunktet mange steder er, at der kan være ventetid i forbindelse med kontakt til fagpersoner, 

som typisk sidder centralt i kommunen. Det kan også være, at der er faste, planlagte møder, som 

dækker et vist behov, men som ikke dækker det løbende behov for faglig sparring.  

Udgangspunkt 


