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Udrulning af implementeringsplan for selvkørende teams i 
hjemmeplejen  

 
 
Hvert team skal i løbet af efteråret implementere planlægning af deres egne ruter.  
Implementeringsplanen er opdelt i fire faser og strækker sig fra 1. september – 31. december 2022. 
Implementeringsplanen kan ses i nedenstående tabel:  
 

Syd: Faxe  
Øst: Faxe Ladeplads 
Vest: Troelstrup   

Introduktion til planlæggerne:  
Uge 35: Onsdag d. 31. august 2022, kl. 11 - 15 
 
Introduktionsmøde med teams, leder og 
planlægger:  
Uge 36: Onsdag d. 7. september 2022  
 
Egne ruter: Uge 37 
Fra mandag d. 12. september 2022 

Syd: Rønnede 
Øst: Karise 
Vest: Vængerne 
 

Introduktion til planlæggerne:  
Uge 35: Onsdag d. 31. august 2022, kl. 11 - 15 
 
Introduktionsmøde med teams, leder og 
planlægger:  
Uge 39: Onsdag d. 28. september 2022 
 
Egne ruter: uge 40 
Fra mandag d. 3. oktober 2022 

Nord: Centrum  Introduktion til planlæggerne:  
Uge 35: Onsdag d. 31. august 2022 
 
Introduktionsmøde med teams, leder og 
planlægger:  
Uge 43: Onsdag d. 26. oktober 2022 
 
Egne ruter: uge 45 
Fra mandag d. 31.oktober 2022 

Nord: Bregentved Introduktion til planlæggerne:  
Uge 35: Onsdag d. 31. august 2022 
 
Introduktionsmøde med teams, leder og 
planlægger:  
Uge 45: Onsdag d. 9. november 2022 
 
Egne ruter: uge 46 
Fra mandag d. 14. november 2022 

 
Distrikt Nord flytter fysisk placering i slut september og derfor starter deres implementering senere 
end de andre teams, så de kan falde på plads i de nye lokaler.  
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Medarbejdernes involvering i processen 
  
Implementeringsfasen er indledt af et møde med alle planlæggere og distriktsledere for at opnå en 
fælles forståelse for hvilke opgaver planlæggerne skal have fremover.  
Ved mødet er planlæggerne blevet informeret omkring implementeringsfasen og HR har afholdt en 
session med planlæggerne, hvor deres tanker og forventninger er blevet drøftet. Der har været dialog 
mellem planlæggerne, projektgruppen og distriktslederne hvor planlæggerne har haft mulighed for 
at komme med inputs til, hvordan de ser det mest hensigtsmæssigt at lære medarbejderne op i 
ruteplanlægning.  
Planlæggerne har tidligere planlagt alle ruter for medarbejderne i hjemmeplejen, men skal fremover 
frigive nogle af disse planlæggeropgaver til medarbejderne.  
I implementeringsperioden bliver der fulgt op med planlæggerne, for at evaluere og drøfte hvordan 
faserne er forløbet og hvad der kan arbejdes videre med. Dette gøres i november, når alle teams er 
opstartet på et fællesmøde. Her skal der evalueres på, hvordan det forløber i de enkelte teams og 
sammen med planlæggerne skal det drøftes hvordan deres rolle fremover skal være. Der vil gennem 
hele projektet være mulighed for, at planlæggerne kan få coach bistand fra HR i forhold til deres nye 
roller, hvis de eller deres leder ser et behov for dette. Dette tilbud gør sig desuden gældende for alle 
medarbejdere i hjemme- og sygeplejen og er finansieret af puljemidlerne.  
 
Når det enkelte team går i gang med at planlægge egne ruter er der et fællesmøde, hvor 
distriktslederen informerer om planlæggernes og teamets rolle. Der er en forventningsafstemning i 
forhold til de nye roller og planlæggeren introducerer medarbejderne til CURA plan som er der hvor 
ruterne planlægges. Mandagen efter går det enkelte team i gang med at kigge på egne ruter.  
 
Hver morgen er der afsat 15 minutter fra kl. 7.00 – 7.15 til at teamet, sammen med planlæggeren, 
gennemgår ruterne og fordeler besøg ved evt. sygdom. Medarbejderne fordeler besøg alt efter 
faglighed, geografi og kompetencer. Der er i forvejen lagt et rute grundrul men dette kan ændre sig 
fra dag til dag, alt efter hvad borgerne skal. Derfor kan ruterne ikke fastlægges, da de hele tiden er i 
forandring.  
 
14 dage efter det enkelte team er opstartet, evalueres det, hvordan det går på det ugentlige 
tværfaglige møde.  
 
Månedligt afholdes der implementeringsmøde mellem projektgruppen og ledergruppen, hvor 
lederne har de enkelte teams evalueringer med og disse deles til det videre arbejde, så de kan tages 
med når de næste teams skal evalueres. Til disse møder evaluerer hver enkel leder også sit eget 
team, så de kan se hvor langt de er mod at være selvstyrende målt ud fra temaer omkring 
problemløsning, samarbejde, tværfaglighed, koordinering og konflikthåndtering. Disse møder 
afholdes månedligt i projektperioden så de enkelte teams udvikling kan måles. 
 
 
Nye roller til planlæggere og medarbejdere 
 
Ruteplanlæggerne er ansat på en 50/50 ordning, hvilket i praksis betyder, at de har en 
planlæggerfunktion 50 % af deres arbejdstid og at de er udekørende som Social og 
Sundhedsassistenter 50 % af deres arbejdstid.  
Pt. praktiserer de fleste planlæggere denne 50/50 ordning så vidt det er muligt. I 
implementeringsfasen vil planlæggerne arbejde hen i mod, at hvert team skal have større indflydelse 
på at kunne rykke rundt på deres ruter, hvilket de skal bistå dem i. 10 uger efter det enkelte team er 
opstartet vil den tilknyttet planlægger overgå til at arbejde 50/50 og dette vil være gældende for alle 
planlæggere.  
Planlæggerne dækker hver to teams, men hvordan deres arbejdsgang i praksis bliver for at arbejde 
50/50 er endnu ikke endeligt planlagt. Projektgruppen arbejder mod en hensigtsmæssig måde de 
skal dække ind på, så deres ressourcer bliver udnyttet bedst muligt i begge funktioner.  
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Planlæggernes roller bliver fremadrettet, at støtte de enkelte teams i at lære at planlægge ruter både 
i forhold til planlægning og i forhold til at oplære dem i CURA plan. Planlæggerne skal stadig tage i 
mod nye visiteringer og sygemeldinger i løbet af dagen. Planlæggernes arbejdsdag vil blive 
tilrettelagt således at det giver mening i forhold til de opgaver de har både i deres 
planlæggerfunktion og i deres udekørende funktion.  
 
Medarbejderne skal nu inddrages i, hvilke ruter nye borgere skal tilknyttes, hvilket planlæggerne før 
hen har gjort. De skal ligeledes være med til at fordele ruter ved sygdom om morgen i det omfang 
det kan lade sig gøre uden at indkalde vikarer. Generelt vil medarbejderne få mere indsigt i deres 
arbejde og større indflydelse på hvordan det kan tilrettelægges. Medarbejderne har hver morgen 15 
minutter til at gennemgå deres ruter. Herudover vil de ad hoc kunne få frigivet tid i deres vagt, hvor 
de sammen med deres kollegaer eller planlæggere sammen kan gennemgå deres ruter med henblik 
på en mere hensigtsmæssig planlægning. 


