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Resumé

Målgruppe: 

Målgruppen er sosu-medarbejdere fra Næstved og Høje Taastrup kommunes ældrepleje (ca. 160 
medarbejdere), samt en mindre gruppe ledere.

Projektets baggrund: 

Ældreplejen kendetegnes ved en omfattende elektronisk omstilling og opgaveløsningen vil på flere 
områder fremover blive understøttet af ny teknologi. Undersøgelser har vist tendenser til at 
medarbejderne oplever mistrivsel og psykisk nedslidning forbundet til indførelse og anvendelse af ny 
teknologi i arbejdet.

Projektets formål/succeskriterier: 

Formålet er at modvirke og forebygge psykisk nedslidning og mistrivsel gennem afprøvning og udvikling 
af metoder til medarbejderinddragelse, med særligt fokus på indførelse og anvendelse af ny teknologi.

Projektets aktiviteter og metoder: 

Projektet er struktureret gennnem en kaskademodel som rummer 4 omfatttende innovationsforløb der 
afvikles over to år i hver kommune. Med afsæt i metoder til medarbejderdreven innovation arbejder 
særlige innovationsteam med afsøgning og udvidelse af indflydelsesrummet.

Begrundelse for valg af aktiviteter og metode: 

Ofte peger forsknings-og udviklingsprojekter på en positiv sammenhæng mellem forebyggelse og 
medarbejderindragelse. Projektet arbejder i forlængelse heraf med konkretisering af praktiske redskaber 
til medarbejderinddragelse.

Sikring af målgruppens deltagelse: 

Kaskadeforløb og dialogdage sikrer at mange involeres og den brugerdrevne metode indebærer at 
målgruppen involveres vidtgående. En kombination af traditionelle hhv. kreativt eksperimentelle metoder 
sikrer engagering af den bredest mulige målgruppe, herunder medarbejdere der ikke føler sig 
skriftstærke.

Nytænkning: 

Projektets nyskabende dimension knytter sig til det eksperimentelle islæt der åbner for kreativ 
ideudvikling ift. teknologien, samt at projektet bidrager med en mangfoldig vifte af konkrete metoder 
hvorved også tavse mindretal inddrages diskussions- og beslutningsprocesser om nye teknologier i 
omsorgsarbejdet.

Forankring efter projektperiodens udløb: 

Projektets kaskadeforløb rummer 4 lange forankringsforløb i hvilke projektkonsulenter understøtter, at 
resultater implementeres og gode inddragelsesmetoder institutionaliseres i organisationen.

Projektets organisering: 

Projektledelsen varetages af Teknologirådet i samarbejde med Næstved og Høje Taastrups ældrepleje, 
samt tilknyttede konsulenter.

Evaluering: 

Der anvendes både proces- og effektevaluering i projektet. Procesevaluering sikrer en løbende 
kvalificering af de 4 innovationsforløb. Effektevaluering baseres på projektets succeskriterier og 
gennemføres primært på baggrund af kvalitative interview samt en række observationsstudier af centrale 
projektaktiviteter.

 



Projektbeskrivelse

Hvem er projektets målgruppe og hvor mange er omfattet?: 

Målgruppen er social- og sundhedsmedarbejdere i ældreplejen i Høje Taastrup og Næstved kommune og 
projektaktiviteterne omfatter 2 x 80 social- og sundhedshjælpere og assistenter, enkelte repræsentanter 
fra andre faggrupper samt en mindre gruppe ledere. Projektet gennemføres over en to-årig periode i 
samarbejde mellem Høje Taastrup og Næstved kommunes ældrepleje.

Hvilke konkrete problemer skal projektet løse og/eller forebygge opstår? Hvordan er forholdene nu, hvad er årsagen hertil og er der evt. afprøvet andre løsninger 
tidligere?: 

Projektets grundide består i at afprøve metoder til udvidelse af medarbejdernes indflydelse på 
teknologien i arbejdet. Baggrunden er, at en lang række undersøgelser har vist, at medindflydelse 
afhjælper mistrivsel og psykisk nedslidning. Indflydelse på teknologien er særlig vigtig indenfor 
ældreplejen hvor udviklingen præges af indførelse af forskellige former for ny teknologi, herunder en 
omfattende elektronisk omstilling. Nye teknologier påvirker arbejdets indhold og organisering samt 
kompetencekravene til medarbejderne. En række undersøgelser peger på, at medarbejderne ikke altid 
finder nye teknologiske redskaber anvendelige og meningsfulde. Årsagerne er mangeartede, men 
problemerne er ofte, at medarbejdere: - ikke oplever at teknologierne understøtter arbejdet på en 
meningsfuld måde, - ikke oplever, at de kan præge teknologiernes indretning og anvendelse ud fra deres 
erfaringer og faglighed, samt at de - ikke kan gennemskue, hvilken rolle teknologierne spiller ift. kontrol 
eller overflødiggørelse af arbejdskraft. God teknologi løser flere problemer end den skaber! Det er læren 
fra tidligere samarbejder mellem Teknologirådet og kommunerne, som i dette projekt inddrager 
medarbejdere i diskussions- og beslutningsprocesser om teknologien i arbejdet.

Hvilke resultater skal projektet opnå, for at det er en succes? Hvilke målbare resultater ønsker I at opnå med projektet?: 

Projektets formål er at forebygge psykisk nedslidning, mistrivsel og deraf afledt sygefravær og 
fastholdelsesproblemer. Redskabet hertil er øget medarbejderinddragelse i relation til indførelse og 
anvendelse af ny teknologi i ældreplejen. Succeskriterier består i at projektet: - skaber engagement om 
en konstruktiv brug og udvikling af teknologierne i arbejdet - udvider medarbejdernes muligheder for at 
udfolde og nyttiggøre erfaringer og ideer i relation til teknologierne i arbejdet - understøtter teknologiens 
rolle i samarbejdet mellem faggrupper - at projektets erfaringer med velegnede inddragelsesformer 
forankres som led i udvikling af en mere inddragelsesorienteret organisationskultur De målbare resultater 
handler om at identificere, hvorvidt medarbejdere og ledere oplever, at rummet for konstruktivt samspil om 
nye teknologier i arbejdet er blevet væsentligt udvidet. Andre målbare resultater kan være nye tiltag i form 
af organisatorisk institutionalisering af nye inddragelsesformer.



Hvilke metoder benyttes og hvilke aktiviteter indgår i projektet?: 

Under samlebetegnelsen medarbejderdreven innovation afprøves og udvikles en række traditionelle og 
eksperimentelle metoder til aktiv inddragelse af medarbejdernes ideer, viden og kreativitet i relation til nye 
teknologier i arbejdet. Ved brug af kunstneriske/visuelle metoder appelleres der til medarbejdere, som 
ikke føler sig velformulerede eller skriftstærke. Skuespillere inddrages for at bringe medarbejdernes ideer 
til diskussion og afprøvning samt til erfaringsudveksling. Projektet afsøger og udvikler rummet for 
medarbejderindflydelse. Der afprøves en lidt forskellig metodetilgang i Høje Taastrup og Næstved, men 
begge steder er der tale 4 større innovationsforløb som afvikles i begge kommuner over to år. Hver 
kommune bidrager med 4 team/plejegrupper med omkring 20 medarbejdere. I hver af disse team 
udpeges et innovationsteam bestående af 6-7 medarbejdere, hovedsageligt social- og 
sundhedsassistenter, -hjælpere. Innovationsteamet spiller en central rolle ift. at omsætte medarbejdernes 
ideer til konkrete drøftelser og implementeringsforslag og det løbende samspil med kollegaerne 
understøtter formidling/forankringen i hele organisationen. Innovationsteamet sammensættes bredt efter 
kriterier om: spredning ift. alder, erfaring, holdninger til teknologi og elektroniske systemer i arbejdet. 
Projektet består af en indledende fase, et kaskade- eller innovationsforløb, der gentages 4 gange og 
samles op undervejs, og en afsluttende fase. Indledningsfase: Først udarbejdes to 
virksomhedsportrætter, der belyser potentialer og afgrænsninger i indflydelsesrummet og brug af 
forskellige teknologier i arbejdet. Under overskriften ”God teknologi i ældreplejen” afholdes et to-dages 
fremtidsværksted på tværs af kommunerne, som hver bidrager med 9 medarbejdere. Til den efterfølgende 
kick-off dag hvor projektet præsenteres for alle ældreplejens medarbejdere spilles udvalgte 
scener/visioner fra værkstedsarbejdet. Spillet illustrerer, hvordan medarbejderne repræsenterer viden og 
ideer, som kan kvalificere teknologianvendelsen, hvis den bringes i spil. Samtidig med fremtidsværkstedet 
afhodles et teknologiværksted for ledelsen, i hvilket ledelsesrepræsentanter på baggrund af oplæg og 
øvelser arbejder med spørgsmålet om, hvad inddragelsesorienteret teknologiledelse indebærer. 
Resultater af værkstedsaktiviteterne sammenfattes i en inspirationspjece, som Innovationsteamet benytter 
fremadrettet. Innovationsforløb i kaskade Innovationsforløbet er opbygget omkring en såkaldt 
kaskademodel med i alt 4 forløb, der følger samme skabelon for inddragelse af medarbejdere. 
Praktikuge: Ved starten af hvert forløb skal innovationsteamet klædes metodisk på til at indsamles viden 
om kollegaernes erfaringer med og syn på teknologien i arbejdet. Innovationsforum starter med Dialogdag 
1 (hvor innovationsteamets opgave skydes igang) og slutter med Dialogdag 2 (hvor resultaterne 
præsenteres for kollegaer, ledere og andre interessenter). I Innovationsforum, der forløber over tre uger, 
skal innovationsteamet arbejde med den valgte problemstilling og medarbejderdrevne løsningsforslag. 
Projektkonsulenterne bistår innovationsteamet som sparringspartnere. Med Dialogdag 2 sluttes første 
Innovationsforløb. Forankring Projektdesignet vægter forankringselementet højt. Forankring foregår 
løbende, idet der som afrunding af hvert kaskadeforløb ligger et forankringsforløb, hvor 
innovationsteamet i samspil med ledelsen arbejder med at udmønte resultater og sikre forskellige former 
for institutionalisering af velegnede metoder i organisationens struktur og kultur. Projektkonsulenterne 
følger forankringsprocessen tæt og kan inddrages undervejs som sparringspartnere. Kaskade - stafetten 
overdrages Hvert innovationsforum producerer efter endt forløb et lille idekatalog som gives til det nye 
innovationsteam i en overdragelsesseance. Herefter gentages hele fase 2. Efter alle 2 x fire runder samles 
erfaringerne med best practice i et samlet ”Medarbejdernes idekatalog". Afslutning og output: Efter de fire 
innovationsforløb afholdes en afsluttende heldagskonference, med omfattende deltagelse af 
medarbejdere og ledere fra begge kommuner samt eksterne partnere og interessenter. 
Projekterfaringerne formidles og debatteres understøttet af projektets kunstnerisk kreative ressourcer.

Begrund valg af aktiviteter og metode. Hvorfor forventes projektet at have effekt? Begrund evt. ud fra tidligere forsøg, projekter mv.: 

Ud fra kommunernes ønske om at øge medarbejdernes indflydelse tages der afsæt i metoder, der kan 
samles under betegnelsen medarbejderdreven innovation. Det indebærer, at der sættes fokus på 
afsøgning og udvikling af rummet for medarbejdernes indflydelse på teknologiens udvikling, 
implementering og anvendelse. Begge kommuner er indstillede på at afprøve metoder der understøtter, 
at medarbejderne kan bidrage med erfaringer, så teknologien bliver den bedst mulige medspiller i 
hverdagen, for herved at øge trivsel og arbejdsglæde. Det kan være vanskeligt at udtrykke ønsker til 
teknologien når erfaringerne er modsætningsfulde og måske relateret til følelser man ikke helt kan 
gennemskue. De kreative og kunstneriske metoder som anvendes kan formidle mellem følelser og 
intellekt. Hertil kommer at de kan stimulere fantasi og kreativ nytænkning og kan udgøre befriende 
alternativer til mere traditionelle skriftafhængige arbejdsmetoder som primært appellerer til boligt stærke 
medarbejdere. Når fremtidsværkstedet anvendes skyldes det netop, at metoden med dens kreative og 
visionsstimulerende karakter, er en af de mest overbevisende, når målet er at bringe tavs viden, 
hverdagserfaringer, ønsker og behov i forgrunden for udviklingsarbejde.



Beskriv hvordan deltagelse sikres. Hvordan involveres målgruppen i projektet, og hvordan sikres deres aktive deltagelse i de konkrete projektaktiviteter?: 

Projektets fokus på medinddragelse indebærer at deltagerne vidtgående får ansvar for 
projektaktiviteternes gennemførelse. Kaskademodellen sikrer, at mange medarbejdere involveres 
forpligtende i projektet hvilket understøtter ejerskabet til ideer og forandringer. Kombination af traditionelle 
og eksperimentelle metoder betyder at inddragelsesaktiviteterne kan nå ud til den bredest mulige 
målgruppe kendetegnet ved meget forskellige deltagerforudsætninger.

Beskriv det nytænkende i projektet. Hvordan bidrager projektet med ny viden på området? Afprøves nye metoder/aktiviteter eller anvendes kendte metoder på en ny 
måde/område?: 

Projektets nyskabende dimension består i at bidrage med en vifte af konkrete velegnede metoder til 
medarbejderinddragelse i diskussions- og beslutningsprocesser om nye teknologier i omsorgsarbejdet. 
Det eksperimentelle islæt indebærer brug af redskaber som kan appellere bredt og potentielt engagere 
hele målgruppen.

Hvordan fastholdes positive resultater hos målgruppe og virksomhed/kommune efter projektets afslutning?: 

Projektdesignet vægter via kaskadeforløbet fire relativt lange faser målrettet forankring og vedligeholdelse 
af den deltagelseskultur, som projektaktiviteterne sigter til. I disse faser arbejder de forskellige 
innovationsteam på egen hånd med forskellige former for organisatorisk institutionalisering af gode 
inddragelsesmetoder som led i en kontinuerlig praksis. Ved dette design er det muligt over tid at følge og 
understøtte resultaternes fastholdelse efter projektets afslutning.

Hvordan organiseres/styres/ledes projektet? Hvilke faglige kvalifikationer har den ansvarlige projektleder for at gennemføre projektet?: 

Projektet ledes af projektleder, cand.scient.soc. Jacob Skjødt Nielsen og projektleder, mag. scient. soc. 
Ida-Elisabeth Andersen fra Teknologirådet, som har mange års erfaring med udvikling og anvendelse af 
metoder til borger- og interessentdeltagelse i teknologivurdering og –debat. Begge har gennem flere år 
arbejdet med området teknologi i ældreplejen, dels for Teknologirådet og dels for Alexandrainstituttet. 
Projektets metodearbejde ledes i samarbejde med Kirsten Juul Andersen, fra Rejsescenen, og Janne 
Gleerup, ph.d. og forsker ved RUC. KJA er psykolog og har mangeårige erfaringer med projektledelse og 
kobling af uddannelse, dialog og skuespil i et omfattende samarbejde med ældreplejen i mange 
kommuner. JG beskæftiger sig med arbejdslivslivsforskning og har skrevet phd-afhandling om 
udviklingen i sosu´ernes arbejdsliv under indtryk af offentlige moderniseringsprocesser. Der nedsættes en 
styregruppe bestående af projektkonsulenter samt medarbejdere og ledere fra de to kommuner. Der 
nedsættes en rådgivende følgegruppe bestående af repræsentanter fra FOA, Ingeniørforeningen i 
Danmark, Kommunernes Landsforening, Teknologisk Instititut, Københavns kommunne, Fonden for BAT 
samt RUC.

Beskriv konkret hvordan projektets effekt måles. Hvordan vil I måle om succeskriterierne er opfyldt? Hvilke kvantitative og/eller kvalitative mål anvendes?: 

Projektets inddragelsesbestræbelser afspejles i evalueringsarbejdet som vægtes højt i form af 
procesevaluering og effektvurdering. Effektvurdering baseres på projektets egne 4 succeskriterier i et ”før” 
og ”efter” perspektiv. Der anvendes traditionelle kvalitative metoder i form af enkeltmands- og 
gruppeinterview samt observationsstudier af alle centrale aktiviteter i projektforløbet. Projektet indeholder 
endvidere løbende procesevaluering hvorved de fire innovationsforløb kan kvalificeres undervejs. 
Evalueringsarbejdet gennemføres af forskere ed stor erfaring i evaluering og arbejdslivsforskning. (Janne 
Gleerup, som deltager i hele projektet, og Sine Lehn Christiansen, Cand. mag og Ph.d. stud. som forsker 
i omsorg og sundhed ved RUC og tidligere har beskæftiget sig med evaluering af danske og 
internationale forsknings- og udviklingsprojekter.)



Tidsplan

Aktivitet 1: 

Indledningsfase: - Virksomhedsportræt - To-dages fremtidsværksted - 
Teknologiværksted for ledelsen - Kick-off dag.

Fra: 

2010-12-16

Til: 

2011-02-01

Aktivitet 2: 

Innovationsforløb: - Praktikuge - Innovationsforum med dialogdage - Forankringsfase - 
Kaskade - erfaringer overdrages til næste team.

Fra: 

2011-02-01

Til: 

2011-07-01

Aktivitet 3: 

Innovationsforløb: - Praktikuge - Innovationsforum med dialogdage - Forankringsfase - 
Kaskade - erfaringer overdrages til næste team.

Fra: 

2011-07-01

Til: 

2011-12-01

Aktivitet 4: 

Innovationsforløb: - Praktikuge - Innovationsforum med dialogdage - Forankringsfase - 
Kaskade - erfaringer overdrages til næste team.

Fra: 

2011-12-01

Til: 

2012-04-01

Aktivitet 5: 

Innovationsforløb: - Praktikuge - Innovationsforum med dialogdage - Forankringsfase.

Fra: 

2012-04-01

Til: 

2012-09-01

Aktivitet 6: 

Afsluttende konference - Evaluering - der samles op på erfaringer på tværs af alle 
teams. - Medarbejdernes idekatalog udkommer.

Fra: 

2012-08-16

Til: 

2012-11-01



Budget

  2010 2011 2012   I alt Evt. medfinanciering Note

Løn 106.800 1.924.300 1.973.800   4.004.900 456.900 1

Eksterne konsulenter 87.500 1.292.150 1.484.475   2.864.125   2

Transport - kørselsgodtgørelse 0 11.520 11.520   23.040   3

Administration 0 5.920 5.920   11.840   4

Materialer 0 48.000 24.000   72.000   5

Udstyr 0 40.000 27.500   67.500   6

Evaluering 16.000 96.000 160.000   272.000   7

Revision 0 0 0   0   8

Kurser 0 0 0   0   9

Formidling 0 127.600 97.600   225.200 100.000 10

Øvrige udgifter 0 0 0   0   11

          0   12

          0   13

               

Bruttoudgifter 210.300 3.545.490 3.784.815   7.540.605     

Evt. tilskud fra andre tilskudsgivere         0   14

Eventuelle indtægter i projektet         0   15

Nettoudgifter 210.300 3.545.490 3.784.815   7.540.605     

Medfinansiering 0 283.700 273.200   556.900 556.900   

Ansøgningssum 210.300 3.261.790 3.511.615   6.983.705     

Note - 1: 

År 2010: 10 SOSU-ass: i alt 60 timer á 200 kr., 4 teamledere: i alt 72 timer á 300 kr., 2 adm medarbejder: 
36 timer á 260 kr. Projektledelse 120 timer á 500 kr. År 2011: 90 SOSU-ass: i alt 1485 timer á 200 kr 50% 
medfinansiering, 2 Teamledere: 416 timer á 300 kr., Vikardækning (SOSU) 3980 timer á 300 kr. 
Projektledelse 500 timer á 500 kr., 2 adm medarb. 468 timer á 300 kr. (50 % medfinansiering) År 2012: 90 
SOSU-ass: i alt 1974 timer á 200 kr 50% medfinansiering, 2 Teamledere: 192 timer á 300 kr., 
Vikardækning (SOSU) 4118 timer á 300 kr. Projektledelse 484 timer á 500 kr., 2 adm medarb. 272 timer á 
300 kr. (50% medfinansiering)

 

Note - 2: 

År 2010: 4 projektkonsulenter: 100 timer á 875 kr. Transport 14 timer á 437,5 kr = 7 timer. År 2011: 4 
projektkonsulenter: 1100 timer á 875 kr., Transport 300 timer á 437,5 kr = 150 timer, Adm support: 
Herunder budgetopfølgning, timeregistrering, regnskab: 150 timer á 656 kr., Skuespillere: 200 timer á 
500 kr inkl forberedelse. År 2012: 4 projektkonsulenter: 1410 timer á 875 kr., Transport 350 timer á 437,5 
kr = 175 timer, Adm support: Herunder budgetopfølgning, timeregistrering, regnskab: 225 timer á 656 
kr., Skuespillere: 250 timer á 500 kr inkl forberedelse.

 

Note - 3: 

År 2011 50 10-tur klippekort Næstved - Høje Taastrup á 288 kr. År 2012 30 10-tur klippekort Næstved - 
Høje Taastrup á 288 kr.

 



Note - 4: 

År 2011 320 storbreve (250g) á 18,5 kr År 2012 320 storbreve (250g) á 18,5 kr 

 

Note - 5: 

År 2011: Mapper til idekatalog 2011: 500 stk á 30 kr Hjemmeside med blog for innovationsteams 2 stk á 
20000 kr. År 2012 Mapper til idekatalog 2012: 500 stk á 30 kr 

 

Note - 6: 

År 2011 Indkøb á 6 stk videokamera á 2500 kr. (ingen restværdig) Leje af 55 stk pc á 500 kr. År 2012 Leje 
af 50 stk pc á 500 kr.

 

Note - 7: 

År 2010: Evalueringskonsulent: 20 timer á 800 kr. År 2011 1 Evalueringskonsulent: 112 timer á 800 kr. År 
2012 2 Evalueringskonsulenter: 200 timer á 800 kr.

 

Note - 10: 

År 2011 Kick-off forplejning, 180 deltagere á 50 kr. = 9000 kr., Praktikuge forplejning (2x4 dage), 80 
deltagere á 50 kr. = 16000 kr. Innovationsdage (2x8 dage) forplejning, 94 medarbejdere á 50 kr. = 37600 
kr. Medfinansiering: Lokaler til kick-off og møder = 65000 År 2012 Praktikuge forplejning (2x4 dage), 80 
deltagere á 50 kr. = 16000 kr. Innovationsdage (2x8 dage) forplejning, 94 medarbejdere á 50 kr. = 37600 
kr. Afslutningskonference forplejning, 180 deltagere á 50 kr. = 9000 kr. Medfinans.: Lokaler 35000 kr

 

Samarbejdspartnere

Er ansøgeren juridisk og øknomisk ansvarlig: 

Nej

Samarbejdspartnere: 

Høje Taastrup Kommune 
 
Næstved Kommune 
 

Overordnet projektplan

Overordnet projektplan:

Eksterne konsulenter

Ekstern konsulent: 

Ida Andersen, Teknologirådet

Ekstern konsulent: 

Jacob Skjødt Nielsen, Teknologirådet

Ekstern konsulent: 

Kirsten Juul Andersen, Rejsescenen

Ekstern konsulent: 

Janne Gleerup, RUC

Bilag


