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Ansøgningsskema til ansøgningspuljen til faste teams i ældreplejen 
 

Ansøgningsskemaet udfyldes i henhold til vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til faste 
teams i ældreplejen. Det er kun muligt at indtaste oplysninger i de grå felter. 
 
Når ansøgningsskemaet er udfyldt, skal det indsendes i PDF-format. Budgettet indtastes i budgetskemaet til 
ansøgningspuljen og indsendes i excel-format. Ansøgningen kan indsendes via ansøgningspuljens side på 
Socialstyrelsens hjemmeside, hvor der findes et link til indsendelse af ansøgning. 
 
Bilag til ansøgningen 
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet, herunder 
eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af 
ansøgningsvejledningen, at et bestemt bilag skal eller kan vedlægges ansøgningen. Øvrige bilag, som 
fremsendes, vil ikke indgå i sagsbehandlingen. 
 
Afvisning af ansøgning ved manglende opfyldelse af formalia  
Socialstyrelsen har ret til at afvise ansøgninger, som ikke opfylder formalia. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis 
ansøgningspuljens ansøgningsskema og budgetskema ikke er udfyldt, samt hvis alle obligatoriske bilag ikke 
er vedlagt ansøgningen. 
 
Anslagsbegrænsning 
Det skal bemærkes, at der er anslagsbegrænsning i tekstfelterne. Socialstyrelsen har ret til at afvise 
ansøgninger, som ikke overholder kravene til anslagsbegrænsning. 
 
 
 

Generelle oplysninger Projektets titel  

Her anføres projektets titel.  

Hjemmeplejen skaber vi sammen 

 

Organisationens navn 

Her anføres den ansøgende organisations navn. 

Faxe Kommune 

 

Organisationens adresse 

Her anføres den ansøgende organisationens adresse. Den angivne adresse skal stemme overens med den 

adresse, som p-nummeret er tilknyttet i CVR-registret. 

Frederiksgade 9, 4690 Haslev 

 

Organisationens e-mail 

Her anføres den ansøgende organisationens hovedmailadresse.  

cfspcenterstab@faxekommune.dk 
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Organisationens CVR-nummer 

Her anføres den ansøgende organisationens CVR-nummer (Findes evt. på www.cvr.dk). 

29188475 

 

Organisationens p-nummer 

Her anføres den ansøgende organisationens p-nummer (Findes evt. på www.cvr.dk). 

1003292411      

 

Kontaktpersons navn 

Her anføres navnet på en kontaktperson i den ansøgende organisationen. 

Lise Sjøbeck 

 

Kontaktpersons e-mail 

Her anføres kontaktpersonens e-mail. 

lsjbe@faxekommune.dk 

 

Kontaktpersons telefonnummer 

Her anføres kontaktpersonens telefonnummer. 

30583935 

 

 

 

Beskrivelse af projektet 

Projektets formål 

Beskriv kort projektets formål. Læs om ansøgningspuljens formål i ansøgningsvejledningens afsnit 2 samt 

afsnit 9 (maksimalt 2400 anslag). 

VI VIL DET HER! Så simpelt kan det siges. I Faxe Kommune tror vi på, at selvstyrende teams i hjemmeplejen 
er vejen frem! Denne tro er forankret i hele vores organisation lige fra politiske niveau, over direktørgangen 
og ud på medarbejderniveau.  
 
Vi står med udfordringer i vores hjemmepleje, ligesom resten af landet. Sygefraværet er højt, vores trivsel 
kan være bedre og vi har svært ved at rekruttere arbejdskraft. Selvstyrende teams er løsningen på de her 
problemstillinger, og det er måden vi giver nye rammer til at levere endnu bedre og mere personcentreret 
pleje. Det troede vi på allerede inden den her pulje kom. Denne tro udspringer af en arbejdsgruppe vi 
nedsatte primo 2021 bestående af centerchefen, ledere fra hjemmeplejen og sygeplejen samt planlæggere, 
tillidsmænd og frontmedarbejdere fra hjemmeplejen. Meldingen til politisk niveau herfra. Vi skal udrulle 
selvstyrende teams i vores hjemmepleje efter Buurtzorg-principperne. Vores udvalg har godkendt dette, og 
vi er faktisk allerede i gang med vores rejse. 
 

http://www.cvr.dk/
http://www.cvr.dk/
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Vores ønske om at iværksætte dette projekt udspringer af en vilje til at gå denne vej, der er forankret i hele 
organisationen. Vi vil lave en gradvis og agil omlægning af hele vores hjemmepleje. Vi vil etablere 
selvstyrende og tværfaglige teams i hele vores hjemmepleje med maksimalt 12 medarbejdere med et 
revitaliseret fokus på kontinuitet, inddragelse og kvalitet i plejen. 
 
Dette projekt kan give os rammerne til at øge chancerne for succes i vores rejse betragteligt. Vi kan få 

mulighed for at give de selvstyrende teams de administrative og faglige ressourcer, der sikrer at de kommer 

i mål med at omsætte den nye frihed de får til mere inddragelse og bedre pleje. Vi får også rammerne til at 

metodeudvikle på en række områder og finde løsninger, som vi ved er nødvendige hvis vi i Faxe Kommune 

og resten af landet skal kunne udrulle selvstyrende teams. Konkret vil vi: 

1) Udvikle en inddragende implementeringsmodel 

2) Udvikle og afprøve modeller for det tætte og dialogbaseret samarbejde mellem selvstyrende teams og 

myndighed (BUM-modellen) 

3) Udvikle en kvalitetsmodel med fokus på rehabilitering i selvstyrende teams.  

Afslutningsvist får vi rammerne til at arbejde med en omfattende erfaringsopsamling igennem hele 

projektet med fokus på resultaterne af vores projekt og vores metodeudvikling, der vil kunne bringes i spil i 

vores kommune såvel som andre. 

 

Projektets målgruppe  

Beskriv kort og præcist den målgruppe, der er omfattet af projektet. Læs om ansøgningspuljens målgruppe i 

ansøgningsvejledningens afsnit 4 samt afsnit 9 (maksimalt 2400 anslag). 

Projektets målgruppe vil være det antal borgere i kommunen som modtager kommunal hjemmehjælp. Alle 

borgere er omfattet af projektet, som pt. består af 974 antal borgere. 

Vi etablerer 8 faste, tværfaglige teams med op til 20 medarbejdere bestående af ca. 4-6 sygeplejersker, 6-8 
SOSU-assistenter og 6 –10 SOSU-hjælpere. Disse teama vil dække dag, aften og weekend. Nat vil køre i sin 
egen vagtrytme på tværs af teams. Hvert team vil levere pleje til mellem 120–140 borgere. Denne 
teamstørrelse ligger lidt højere end niveauet i Holland, hvor man gerne ser teams på mellem 7–12 
medarbejdere. Når vores teams bliver lidt større, så er det med henvisning til de danske erfaringer. I 
Syddjurs hvor man er langt med selvstyrende teams arbejder man med teams på ca. 20 medarbejdere. Her 
har man erfaret, at det er den bæredygtige teamstørrelse i en dansk kontekst. Med inspiration herfra 
foreslår vi de samme teamstørrelser. 
 
Indledningsvist i projektet vil vi gennemføre en række dataanalyser for at konkretisere mere præcist, 

hvordan de optimale teams skal sammensættes, så der tages højde for plejebehov, kompetencer og 

geografi.  

 

Antal forskellige borgere i projektet  

Angiv hvor mange forskellige borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem, som indgår i projektet. Hvis 

projektet løber over flere år, skal antallet af borgere i hvert projektår så vidt muligt angives (maksimalt 

1200 anslag). 

Antallet af forskellige borgere, der indgår i projektet, vil være alle borgerne i kommunen, der modtager 
kommunal hjemmehjælp. De modtager hjælp til både praktisk og personlig pleje. Dette er pt. 974 borgere 
som er en del af denne målgruppe. Projektet vil løbe over to hele kalenderår i 2022 og 2023. Der er en 
stigning på mellem 80-100 borgere om året som modtager hjemmehjælp. I 2022 er det derfor 
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forventningen, at ca. 1069 borgere indgår i projektet. I 2023 er det forventningen, at ca. 1164 borgere 
indgår i projektet. 
Antallet af borgere vil løbende igennem projektperioden blive vurderet for de enkelte teams. 
Vurderingerne vil blive foretaget på baggrund af kompetencesammensætningen i de enkelte teams, 
plejetyngden og behovet hos de tilknyttede borgere, sygefravær mv. Dette arbejde vil løbende blive 
varetaget af to kontinuitetskoordinatorer, der ansættes som en del af projektet. 
 
 

Hvordan opgøres antallet af borgere i projektet? 

Beskriv på hvilken måde antal borgere fra målgruppen i projektet vil blive opgjort. Beskriv systematikken i 

registrering af antal borgere (maksimalt 1200 anslag). 

Idet målgruppen af borgere i projektet omfatter alle borgere i Faxe Kommune som modtager kommunal 

hjemmehjælp i eget hjem, bliver borgerne automatisk registreret. Der sker en automatisk registrering af 

frafald samt nytilkomne borgere. Dette gør det nemt og overskueligt for projektet, præcis at registrere hvor 

mange borgere der modtager hjemmehjælp. Ligeledes vil det gøre det nemt for projektet, hvis der mod 

forventning sker en markant ændring af antal borgere og dermed kan de faste teams omorganisere deres 

hjælp efter behov.  

 

Projektets aktiviteter 

Beskriv aktiviteterne i projektet, og hvordan aktiviteterne bidrager til opfyldelse af de forventede resultater.  

Kommunen skal beskrive: 

 Hvordan aktiviteterne hænger sammen med projektets formål og målsætninger. Det vil indgå i 

vurderingen, om det er sandsynliggjort, at de beskrevne aktiviteter vil føre til opfyldelse af 

projektets formål.  

 Hvordan aktiviteterne modsvarer målgruppens udfordringer, herunder i hvilken grad projektet 

konkret understøtter mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen, og hvilke gevinster det giver til 

borgeren. Se ansøgningsvejledningens afsnit 7 samt afsnit 9 for yderligere information (maksimalt 

7200 anslag). 

Vi skal reorganisere vores hjemmepleje ud fra principperne i Buurtzorg-modellen. De enkelte teams skal 
tage medansvar. De skal planlægge med blik for kontinuiteten, og de skal have mulighed for at bruge deres 
faglighed. Projektet vil give mulighed for, at vi kan arbejde med inddragelse af medarbejdere, borgere og 
pårørende. Projektet vil også give os mulighed for at arbejde intensivt med metodeudvikling for at bidrage 
med konkrete løsninger til, hvordan man kan oversætte Buurtzorg ind i en dansk kontekst. Afslutningsvist 
giver projektet os mulighed for at arbejde med resultatmålinger og erfaringsopsamling ud fra COIs 
principper for spredning af offentlig innovation i løbende leverancer. 
 
Nedenfor gennemgår vi aktiviteterne i projektet i en baseline-måling og i tre spor. Disse skal indfri 
målsætningerne for projektet, som er: 
1. Metodeudvikling af: 1) En inddragende implementeringsmodel. 2) Modeller for det tætte og 
dialogbaseret samarbejde mellem selvstyrende teams og myndighed. 3) Kvalitetsmodel for selvstyrende 
teams 
2. Et bedre arbejdsmiljø (et fald i sygefravær på 7 pct. samt at 85 pct. af medarbejderne trives i deres 
arbejde) 
3. Kontinuitet (maks. 5 forskellige plejere på en standard uge), tilfredshed (90 pct. af borgere og pårørende 
er tilfredse med plejen) og kvalitet (et fald i antallet af indberettet UTH’er på  og et fald i klager på 50 pct. 
ved projektets afslutning) 
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4. En sund økonomi for hjemmeplejen. 
 
Baseline for resultatmålene og analyse af implementeringsparathed 
Tidligt i projektet gennemfører vi en baselineanalyse knyttet særligt til punkterne 2-4 ovenfor og en analyse 
af vores implementeringsparathed knyttet særligt til punkt 1 ovenfor. Vi planlægger følgende: 
 
Baseline  
• Et bedre arbejdsmiljø (et fald i sygefravær på 7 pct. samt at 85 pct. af medarbejderne trives i deres 
arbejde): Data fra LIS-systemet og en medarbejdersurvey. 
• Kontinuitet (maks. 5 forskellige plejere på en standard uge): Data fra kørelister. Tilfredshed (90 pct. af 
borgere og pårørende er tilfredse med plejen): Interviews og survey. Kvalitet (et fald i antallet af UTH’er på 
25 pct. og et fald i klager på 50 pct.): Data fra fagsystem. 
• En sund økonomi for hjemmeplejen. Økonomisystem. 
 
Implementeringsparathed  
• Medarbejdersurvey pba. den validerede spørgerammen Organizational readiness for implementing 
change 
• Workshops og interviews med AMR, TR, leder af hjemmeplejen, visitationen, økonomi  
• Inddragende proces om implementeringsplanen for projektet. 
 
Baseline-målingen knytter an til alle fire målsætninger for projektet. Opgørelsen af 
implementeringsparathed vedrører dog særligt målsætning 1 om udvikling af en inddragende 
implementeringsmodel for Buurtzorg Danmark. 
 
Spor 1: Udvikling af en inddragende implementeringsmodel 
Erfaringerne fra andre lande, der har forsøgt sig med implementeringen af Buurtzorg både i stor og mindre 
skala viser, at meget kan gå galt i implementeringsfasen. VIVEs kortlægning har vist, at 2 af 4 afprøvninger i 
Storbritannien blev afsluttet inden hhv. 4 og 6 mdr. på grund af opstartsvanskeligheder. 
 
I Faxe Kommune vil vi reorganisere hele hjemmeplejen ud fra Buurtzorg principperne. Det er en stor 
omstilling, og hvis den skal lykkedes, skal vi fortsætte vores arbejde med inddragelse. Konkret vil vi derfor: 
• Ansætte en inddragelses- og implementeringskonsulent, der skal stå for at koordinere og understøtte 
processen. 
• Sammenskabe en implementeringsplan for hvert af de fire distrikter baseret analysen af 
implementeringsparathed. Her besluttes det præcise indfasningstidspunkt også. 
• Etablere en implementeringsstyregruppe med deltagelse af niveau 3-5 chefer, AMR, TR, medarbejdere fra 
frontlinjen og borgere/pårørende.  
• Gennemføre en agil implementeringsproces: Den 1. måned afholdes implementeringsmøder med hvert 
team 2-3 gange med deltagelse af implementeringstaskforce (HR og distriktslederen, økonomi og 
myndighed). Herefter afholdes møderne i samme kreds 1 gang månedligt eller efter behov. Efter 6 mdr. 
afholdes implementeringsmøderne kvartalsvist. På møderne drøftes opgørelser af økonomi, kvalitet i 
plejen, kontinuitet og trivsel i de enkelte teams. 
• Etablere borger/pårørende paneler i hvert af de fire distrikter. Disse inddrages løbende på kvartalsvise 
møder om plejen leveret og distrikternes arbejde med at sikre kontinuitet. 
• Gennemføre en medarbejdersurvey 6 mdr. efter implementeringsprocessen er i gangsat med fokus på 
trivsel i de enkelte teams. Resultaterne opgøres og drøftes for og med teams. 
 
Spor 1 skal særligt bidrage til målsætning 1 om udvikling af en inddragende implementeringsmodel for 
Buurtzorg Danmark. Vi vurderer også, at den inddragende proces og fokus på samskabelse med borgerne 
kan hjælpe os til at indfri målsætningerne 2-4. 
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Spor 2: Dialogbaseret BUM-model 
I Buurtzorg ser man, at de selvstyrende teams har en nem og uhindret adgang til administrative ressourcer 
og systemer. Der er afsat midler i budgettet til, at de selvstyrende teams har adgang til faglige og 
administrative ressourcer. Vi vil metodeudvikle særligt på samarbejdet mellem visitation, myndighed og de 
selvstyrende teams. Hvis de selvstyrende teams skal kunne udføre deres pleje centreret om borgerens 
behov, skal den nævnte samarbejdsrelation være solid, fleksibel og dialogbaseret. Konkret vil 
metodeudviklingsprocessen indebære: 
 
• Kort afdækning af nuværende samarbejde: Borgerrejse analyse, afdækning af styrker og udfordringer i 
samarbejdet via 10-15 interviews med ledere og medarbejdere og samskabelse af en samarbejdsmodel, der 
er dialogbaseret. Arbejdet gennemføres ud fra design-tænknings principperne. 
 
• Prioritering af projektmidler til myndighed så hvert selvstyrende team får én fast kontaktperson hos 
myndighed samt én fast kontinuitetskoordinator. 
 
• Myndighed og evt. visitation deltager i implementeringsmøderne i de enkelte teams, møder med 
borgerpaneler og implementeringsstyregruppen. 
 
Spor 2 skal bidrage til målsætning 1 om metodeudvikling. Hernæst sigter spor 2 særligt med at indfri 
målsætning 3 om kontinuitet, tilfredshed og kvalitet i plejen samt målsætning 4 om en sund økonomi. 
 
Spor 3: Model for kvalitet og rehabilitering 
Vi vil skabe et nyt rum for prioritering og faglighed i de enkelte teams. Det skal medarbejderne have 
værktøjerne til at benytte sig af. Vi ønsker derfor at prioritere midler til følgende: 
• Uddannelse af én kvalitetsnøgleperson i hvert selvstyrende team med fokus på Buurtzorg-principperne, 
rehabilitering og systematisk kvalitetsarbejde (PDSA) 
• Introduktion af læringsloops (PDSA) i de tværfaglige teams med fokus på kvalitet, rehabilitering og 
kontinuitet i plejen. Borgerpanelerne involveres heri. Loops vil køre sideløbende på tværs af teams. Denne 
samtidighed muliggør fælles tværgående vidensopsamling hvert halve år 
• Ansættelse af to kvalitets- og erfaringsopsamlingskonsulenter, der understøtter kvalitetsarbejdet og 
spreder god praksis i organisationen 
• Kompetenceudvikling af lederne i hjemmeplejen med fokus på ledelse af selvstyrende teams. 
 
Spor 2 skal bidrage til målsætning 1 om metodeudvikling. Hernæst sigter spor 2 særligt med at indfri 

målsætning 2 om et bedre arbejdsmiljø og 3 om kontinuitet, tilfredshed og kvalitet i plejen. 

 

Tids- og milepælsplan 

Beskriv projektets tids- og milepælsplan  

Kommunen skal beskrive: 

 En tidsplan for projektperioden, som løber fra december 2021 til december 2023. 

 En milepælsplan for projektet, herunder beskrivelse af indsatsområder, milepæle og leverancer. Som 

led i milepælsplanen angives afhængigheder mellem milepæle, og om der er særlige kritiske 

betingelser, der skal være opfyldt, før projektet fortsættes. Se ansøgningsvejledningens afsnit 9 for 

yderligere information (maksimalt 2400 anslag). 

Projektet vil blive implementeret i tre faser.  

Fase 1. Mobilisering, baseline og implementeringsopstart. Dec. – juni 2022 
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• Jan.: Etablering af arb.gruppe og implementeringsstyregruppe  

• Feb.: Ansættelse af medarbejdere (milepæl 1) 

• Baselineanalyse, proces om implementeringsparathed, udarbejdelse af implementeringsplaner  

• Apr.: Etablering af de selvstyrende teams og geografiske afgrænsninger (milepæl 2) 

• Spor 1: Etablering af borgerpaneler og af implementeringstaskforce. 

• Spor 2: Afdækning af arbejdsgange og udvikling af en dialogbaseret BUM-model. 

• Spor 3: Gennemførsel af kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere 

• Jun.: De selvstyrende teams sættes i drift (milepæl 3) 

• Der samles op på processen i en større skriftlig leverance og vidensnotater i juni (milepæl 4). 

Fase 2. Maj 2022 – dec. 2023: Afprøvning, erfaringsopsamling og tilretning  

• Kvartalsvise møder implementeringsstyregruppen og månedlige arbejdsgruppemøder 

• Løbende igennem hele projektperioden bliver der erfaringsopsamlet i 5-6 leverancer. Start i aug. 2022 

(milepæl 5) 

• Spor 1: Møder i en agil kadence (jf. afsnittet ovenfor) mellem implementeringstaskforce og de enkelte 

teams. 

• Spor 1: To gange i projektperioden efter juni 2022 afholder vi stop-up seminar med styregruppen og et 

bredt udsnit af frontmedarbejdere. Vi drøfter implementeringen og tager i fællesskab stilling til 

projektkritiske beslutning. Første møde jan. 2023 (milepæl 6). 

• Spor 2: Myndighed og eventuelt Visitation deltager i implementeringstaskforcens møder med de 

tværfaglige teams, borgerpaneler og i Styregruppen. 

• Spor 2: Tre gange igennem projektperioden efter juni 2022 gennemføres metodeudviklingsworkshops 

mhp. opsamling og beskrivelse af den gode praksis. 

• Spor 3: Implementering af PDSA i de selvstyrende teams m. fokus på borgerinddragelse, kvalitet og 

kontinuitet. Loops af 3-6 mdr. på tværs af teams, så der kan erfaringsopsamles på tværs. Møder med 

borgerpanel ved opstart og/eller afslutning af loops. Første loop afsluttes senest jan. 2022 (milepæl 6) 

• Spor 3: De selvstyrende teams får processtøtte fra den ansatte implementerings- og 

vidensdelingskonsulent. 

Fase 3. juni – december 2023: Forankring og slutmåling 

• Maj 2023: Der tages stilling til om delelementer fra projektet fortsætter (milepæl 7) 

 •Okt.-nov.: Slutmåling og aflsluttende opsamling for projekt og metodeudvikling (milepæl 8). 
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Organisering  

Beskriv kort projektets organisering, og hvordan den har sammenhæng med projektets formål og 

aktiviteter. Kommunen skal beskrive: 

 Projektets organisering, herunder projektets ledelsesmæssige forankring, organisationsstruktur og 

organisatoriske placering, herunder omfanget af organisationen, som omfattes af 

udviklingsarbejdet.  

 De faste, selvstyrende og tværfaglige teams, herunder antallet af medarbejdere, fordelt på 

faggrupper som forventes at indgå i de enkelte teams. 

 Projektmedarbejdernes kompetencer og erfaring med målgruppen, herunder antallet af 

medarbejdere i projektet og deres faglige baggrund og opgavefordelingen. Medarbejdere i 

projektet forstås som alle medarbejdere, som er tilknyttet projektet, dvs. projektorganisationen og 

medarbejdere i driften som må indgå direkte i projektarbejdet. 

 Eventuelle samarbejdspartnere, deres bidrag og opgavefordeling. Se ansøgningsvejledningens 

afsnit 7 og 9 for yderligere information (maksimalt 7200 anslag). 

Projektstyring 
På grund af det politiske ophæng for projektet, så er projektet Hjemmeplejen skaber vi sammen først og 
fremmest forankret i Senior- og Sundhedsudvalget. Her vil der blive forelagt løbende orienteringssager om 
fremdriften og resultaterne fra projektet.  
 
Hernæst vil projektet blive styret af en implementeringsstyregruppe. Styregruppen vil bestå af følgende: 
Centerchefen, distriktschefer, lederne af myndighed og visitation, AMR, TR, 3 medarbejdere fra frontlinjen, 
en repræsentant fra ældrerådet og en repræsentant for de etablerede borgepaneler. For at sikre solid 
involvering af ledelsen i projektet både på et overordnet niveau og helt ned i de selvstyrende teams, så er 
der prioriteret midler til frikøb af både ældrechefen og distriktslederne.  
 
Under implementeringsstyregruppen vil der være en arbejdsgruppe bestående af en projektleder, kvalitets- 
og erfaringsopsamlingskonsulenterne samt inddragelses- og implementeringskonsulenten. Her sikres der 
fremdrift i projektet, der laves beslutningsoplæg til implementeringsstyregruppen og der eksekveres på 
beslutningerne herfra. 
 
Organisering og placering af de selvstyrende teams  
Projektet indbefatter hele hjemmeplejen i Faxe Kommune. Som et led i projektet gennemfører vi en 
omfattende organisationsomlægning, der skal understøtte projektet. I dag har vi to store 
hjemmeplejeområder. Det ændrer vi på. Vi etablerer fire geografiske distrikter med hver ca. 40 
medarbejdere og én leder. Det trækker ledelsen tættere på driften. I tillæg kan det bemærkes, at både den 
samlede hjemmepleje og sygepleje fremadrettet vil høre under én leder i modsætning til i dag. Det 
understøtter det tværfaglige samarbejde. Hvert distrikt får budgetansvar.  
 
I de enkelte distrikter etablerer vi 3-4 selvstyrende teams med maksimalt 12 medarbejdere. Den konkrete 
størrelse af disse teams skal besluttes sammen med medarbejdere, og eventuelt tilrettes undervejs i 
projektet. Hvert af disse teams vil være tværfaglige. De enkelte teams vil bestå af SOSU assistenter og 
hjælpere. Vi vil bestræbe os på følgende sammensætning: 6 SOSU-assistenter, 5 SOSU-hjælpere og dernæst 
vil hver team vil have tilknyttet 1 fast sygeplejerske. På den måde er sygeplejen en fast integreret del af de 
selvstyrende teams. 
 
Supportstruktur i resten af organisationen 
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Erfaringerne med oversættelse af Buurtzorg-modellen i en dansk kontekst har vist, at det er afgørende med 
en solid supportstruktur rundt om de tværfaglige teams. De skal have nemlig og uhindret adgang til 
administrativ og faglig støtte i deres arbejde. Derfor er der også planlagt og prioriteret med dette i 
projektet. Konkret vil det indbefatte projektmedarbejdere med følgende kompetencer: 
 
Hvert af de enkelte selvstyrende teams får:  
• En fast kontaktperson i myndighed  
• En fast kontaktperson i løn- og personale samt i økonomi 
• En fast kontaktperson i HR 
• Udarbejdelse og implementering af et koncept for teambaseret ledelsesinformation om centrale 
målsætninger og driftsnøgletal 
• Støtte fra én kontinuitetskoordinator 
• Støtte fra en inddragelses- og implementeringskonsulent 
• Støtte fra to kvalitets- og erfaringsopsamlingskonsulenter. 
 
Inddragelses- og implementeringskonsulenten skal være en profil med et stort kendskab til hjemmeplejens 
arbejdsgange, rammer, samarbejdspartnere og målgruppe. Det skal også være en profil, der har stærk 
erfaring med inddragelsesprocesser, samskabelse og resultat- og værdiskabelse i 
implementeringsprocesserne særligt inden for hjemmeplejen. Vedkommende vil sandsynligvis have en 
akademisk baggrund (fx cand. scient. san. publ. eller lign.). Vedkommende skal også have stærke 
relationelle kompetencer. En stor del af arbejdet vil være at aktivere interessenterne rundt om vores 
implementeringsproces, få dem involveret og oversætte den involvering ind i vores faglige arbejde. Denne 
funktion skal også ses som en oversættelse af Coach-funktionen fra Buurtzorg, hvor alle teams har adgang 
til coaches og sparringspersoner. 
 
Kvalitets- og erfaringsopsamlingskonsulenterne vil sandsynligvis have en sygeplejefaglig- eller terapeut 
baggrund. Konsulenterne skal have stor erfaring med implementering, understøttelse og opsamling på 
systematisk kvalitetsarbejde inden for ældreområdet. Konkrete opgaver vil være facilitering af triage, 
rehabiliteringsarbejdet, kapacitetsopbygning via sidemandsoplæring, ansvarlig for at sprede viden på tværs 
af de selvstyrende teams særligt i forbindelse med PDSA-baserede læringsloops. Kvalitets- og 
erfaringsopsamlingskonsulenterne er også ansvarlige for at understøtte arbejdet med at delegere ydelser i 
de enkelte teams og de vil have fokus på at styrke overgangen og sammenhængen mellem dags- og 
aftenvagten. 
 
Kontinuitetskoordinatoren skal hjælpe de enkelte teams i deres arbejde med at planlægge og sikre 
kontinuitet i kørelisterne og den daglige planlægning. Ambitionen er, at de selvstyrende teams skal stå for 
planlægning selv. Det er dog forventningen, at der særligt i starten men også undervejs i projektet er behov 
for fleksibel bistand i planlægningsopgaven for de selvstyrende teams. Kvalitetskoordinatorerne vil desuden 
indtage en koordinerende rolle og sikre sammenhængen mellem interne og tværsektorielle 
samarbejdspartnere, herunder særligt praktiserende læge og hospital. Afslutningsvist vil 
kontinuitetskoordinatorerne sammen med de enkelte teams og myndighed understøtte udviklingen af en 
model for en mere dialogbaseret visitation.   
 
Projektledelsen vil placeres hos en person med en akademisk baggrund. Vedkommende skal have et stort 
kendskab til Faxe Kommune og besidde et dybt kendskab hjemmeplejens rammevilkår og arbejdsprocesser 
samt stærke kompetencer inden for processtyring, facilitering og dataarbejde. Konkrete opgaver vil 
fremdrift, leverancer til styregruppen og forelæggelser for politisk udvalg. Vedkommende vil også få en 
opgave forbundet med interne og ekstern kommunikation om projektet ved udmøntning af midlerne til 
formidlingsmateriale. 
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HR-konsulent med et halvt årsværk. Erfaringen fra andre lande der har introduceret Buurtzorg er, at denne 
nye måde at arbejde på i visse situationer kan udfore samarbejde i de små selvstyrende teams. Det vil vi 
kunne adressere tidligt, hurtigt og fleksibelt i vores projekt. Derfor er der prioriteret midler til frikøb af et 
halvt årsværk i HR, der kan være tæt knyttet til vores hjemmepleje. 
 
Samarbejdspartnere 
Som et led i projektet vil vi nedsætte en faglig referencegruppe. Det er et stort og ambitiøst projekt. Det 
kræver flere blik på det vi gennemføre og en solid løbende sparring på vores implementeringsproces, og 
den erfaringsopsamling som vi gennemfører. Den faglige referencegruppe vil konkret indbefatte følgende:  
• DSR 
• FOA 
• Professionshøjskolen Absalon 
 
I forbindelse med skrivningen af ansøgningen har Faxe Kommune også været i dialog med det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). De har indvilget i at indgå som faglig sparringspartner på både 
implementeringsprocessen såvel som den faglige opsamling på resultater og metodeudvikling. Sammen 
med NFA vil vi gennemføre en række ERFA-seminarer, hvor resultaterne fra vores projekt vil blive 
præsenteret og drøftet med de relevante forskere fra NFA.  

 

Vidensindsamling 

Beskriv kort hvordan projektets erfarings- og vidensindsamling anvendes lokalt i projektet samt har 

sammenhæng med projektet formål og aktiviteter. 

Kommunen skal beskrive: 

 Hvordan der lokalt i projektet indsamles viden og erfaring under projektperioden, for løbende at 

tilpasse og justere projektet for at opnå de forventede mål. 

 Hvordan viden og erfaring fra projektet forventes anvendt lokalt i kommunen. Se 

ansøgningsvejledningens afsnit 7 samt 9 for yderligere information (maksimalt 2400 anslag). 

Opsamling på metodeudvikling og målsætninger 
Vi gennemfører erfaringsopsamlingen i to spor: Spor 1 er målrettet målsætning 1 om metodeudvikling. 
Spor 2 omhandler målsætningerne 2-4 om arbejdsmiljø, kontinuitet, tilfredshed og kvalitet samt en sund 
økonomi for hjemmeplejen.  
 
Rum til tilpasninger på baggrund af erfaringsopsamling 
Vi har prioriteret at tilrettelægge projektet, så den løbende dataindsamling kan bringes i spil og hjælpe med 
at styre vores valg i implementeringen af selvstyrende valg: 1) De selvstyrende teams arbejder i 
læringsloops. Disse loops står på data, men de skal også levere erfaringer og viden, som kan bruges af 
andre teams, når der samles op på de tre tværgående opsamlingsseminarer. 2) To gange i projektperioden 
efter juni 2023 afholder vi stop-up seminar med styregruppen og et bredt udsnit af frontmedarbejdere. Her 
drøfter vi på baggrund af erfaringsopsamlingen ændringer i implementeringen (fx ændringer i størrelsen på 
teams mm.). 3) Halvårligt skal der være tværgående erfaringsopsamlingsseminarer med fokus på opsamling 
og brug af viden. 
 
Spor 1: Kvalitets- og erfaringsopsamlingskonsulenterne anvender ca. halvdelen af deres tid på 
erfaringsopsamling og vidensspredning. Der er afsat midler til opsamling på små cases i hele 
projektperioden i formidlingsvenlige formater (interviews, best practice, video cases). Disse vil forventeligt 
komme kvartalsvist. Hernæst er der afsat midler til 4-5 større leverancer på metodeudviklingen igennem 
hele projektperioden. 
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Spor 2: 
• Baseline. Arbejdsmiljø: trivsel (medarbejdersurvey), medarbejderomsætning (løndata system), 
sygefravær (LIS. Kontinuitet (data fra kørelister), tilfredshed (borgersurvey), kvalitet (UTH’er og akutte 
indlæggelser fra fagsystem), bæredygtig økonomi (økonomisystem) (Leverance). 
 
• Opfølgning tre gange knyttet til de fælles erfaringsopsamlingsseminarer på tværs af selvstyrende teams. 
Opfølgning gennemføres med udgangspunkt i samme tilgang som baseline. Dernæst vil implementerings- 
og vidensdelingskonsulenten erfaringsopsamle kvalitativt og beskrive metodeudviklingen (Leverance hver 
af de tre gange). 
 
• Slutmåling gennemføres kvalitativt og kvantitativt på samme måde som ovenfor. Arbejdet vil tage 
udgangspunkt i COIs principper for spredning af offentlig innovation (Leverance). 
 
Vi har afsat midler til ekstern bistand til at supplere ovenstående arbejde.  
 

 


