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Den overordnede tanke

• Indflydelse opnås når man er med til at 

definere løsninger på strategiske 

udfordringer

• Tillidsvalgtes fornemmeste bidrag er at 

medvirke til, at arbejdspladsen kan løse sin 

kerneopgave

• …Men den rolle kræver skarphed på 

platform, rum og opgaver



Hvordan tænker vi indflydelse?

Med-indflydelse

Med-bestemmelse

Med-skabelse

Hvad skal hvem 
inddrages i og have 
indflydelse på?
Fx ledelsesret

Hvad har hvem ret 
til at være med til 
at bestemme? 

Hvilke løsninger 
kan vi skabe i 
fællesskab – for 
kerneopgaven

Anerkender 
strategiske 
udfordringer

Indflydelse som en rettighed
• Styrke bestemte gruppers interesser og 

vilkår

Grad af ansvar for 
kerneopgaven

Indflydelse som et 
bidrag

• Styrke kerneopgave

Grad af 
indflydelse



Medskabelse som tilgang

Skabe fælles 
løsninger som 
styrker kerne-

opgaven

Skabe fælles 
løsninger som 
styrker kerne-

opgaven

Analysere 
udfor-
dringer

Analysere 
udfor-
dringer

Skabe
forbed-
ringer

Skabe
forbed-
ringer

Bruge plat-
formen

Bruge plat-
formen

Håndtere 
proces –
forankre 
løsninger

Håndtere 
proces –
forankre 
løsninger

Fokusere på 
sammenhæng 
mellem
- Produktivitet
- Kvalitet 
- Trivsel

Skabe balance i 
relationer:
- Kolleger
- Ledelse
- Faglig 

organisation

Processer løber 
gennem:
-Aftalerummet
-Dialogrummet
-Det individuelle 
rum

Anerkende og belyse det som 
udfordrer kerneopgaven 
(strategiske udfordringer)



Strategiske udfordringer

• Krav om effektivisering

• Demografisk udvikling

• Faldende børnetal

• Pres på ældreområdet

• Rehabilitering som dagsorden

• Brug af velfærdsteknologi

• Nye styringsformer 

• Samarbejde med frivillige og 

brug af særlige 

ansættelsesformer

• ”En byge af reformer” –

reformering som en dagsorden

• Udredningsgarantier

• Presset arbejdsmiljø

• Digitalisering

• Evige strukturændringer

…pres på arbejdspladsen fra omverden som vil forandre vilkår, 
strukturer og kompetencer, men hvor løsningen endnu ikke har 
krystalliseret sig



Strategiske udfordringer
Definition

Set fra arbejdspladsen :

•Det går ikke bare væk – har et længere sigte

•Kan ikke bare besluttes væk

•Vi er tvunget til at håndtere og forholde os til udfordringen

•Den stiller nye krav til kompetencer

•Vil ændre vilkårene for arbejdets udførelse

•Vi har ikke fundet en samlet løsning på udfordringen



Øvelse: Definer strategiske udfordringer

Hvordan påvirker det borgere / patienter? 

Hvordan påvirker det medarbejderne?

Strategiske udfordringer

Tjekliste for at noget er en 

strategisk udfordring:

�Det går ikke bare væk – har 
et længere sigte
�Kan ikke bare besluttes væk
�Vi er tvunget til at håndtere 
og forholde os til udfordringen
�Den stiller nye krav til 
kompetencer
�Vil ændre vilkårene for 
arbejdets udførelse
�Vi har ikke fundet en samlet 
løsning på udfordringen
�Ledelsen er enig med os



Løbende forbedringer

• Strategiske udfordringer kan sjældent løses med et 

snuptag
• Kræver at der sættes positive forandringer i gang – løbende

• Tillidsvalgte kan foreslå konkrete forbedringer – som ikke er 

endelige løsninger, men et skridt i den rigtige retning

• Kendetegn ved forslag til forandring
� Konkrete og afgrænsede

� Indebærer en konkret forandring af det vi gør i dag

� Håndterer konkrete udfordringer

� Man kan spørge om: ”Vil du/I være med til at…?”

� Man kan vurdere konsekvenser – positive som negative – ved at 

gøre det



Styrkelse af kerneopgaven
Det man kan kæmpe for og søge indflydelse på

TrivselTrivsel

ProduktivitetProduktivitet

KvalitetKvalitet

• Den produktivitet der skal til for at kunne løse kerneopgaven
• Antal leverede/ producerede enheder pr. ressource
• Højere produktivitet = flere leverancer med samme ressourcer

• Oplevelsen af 
værdi målt hos 
borgeren

• Efterlevelse af 
faglige standarder

• Relationer på 
arbejdspladsen

• Faglig stolthed, 
anerkendelse og 
identitet

• Lavt sygefravær

Kerne-

opgaven



Fokus: Løsninger der styrker kerneopgaven
- men gør de også det?

TrivselTrivsel

ProduktivitetProduktivitet

KvalitetKvalitet

Konkrete tiltag - eksempler:

Kommunalt regi:

• Systematiske afklaringssamtaler med 

beboere og pårørende, når der opstår 

mange spørgsmål

• Sygeplejersker på alle plejecentre

• Overgang fra BUM til fagligt baseret styring

• Videreuddannelse af hjemmesygeplejersker 

så de kan fungere som akut-sygeplejersker

• Oprettelse af nye funktioner, fx 

udviklingssygeplejerske, kliniske vejledere

Regionalt regi

• Sygeplejersker tager blodprøver

• Indførelse af nye IT-systemer

• Flere sygeplejersker – færre assistenter

• Oprettelse af en koordinator for udskrivning 

(ældre medborgere)



Konstruktive forandringer – et eksempel
Konkrete bidrag til styrkelse af kerneopgaven

Hvordan vil bidrag 
påvirke trivsel:

En stor kilde til 
frustration fjernes

Hvordan vil bidrag 
påvirke kvaliteten:

Færre forstyrrelser giver 

færre fejl. Beboere 

oplever mere 

sammenhæng

Hvordan vil bidrag 
påvirke 
produktiviteten:

Tiden bruges 
alligevel, men nu kan 
den bruges fokuseret

Strategiske 

udfordringer:

Stigende krav fra 
beboere og 
pårørende

Bidrag til en styrket 
kerneopgave

Systematiske 
afklaringssamtaler med 

beboere og pårørende på 
plejecentret



Værktøj: Forslag til en styrket kerneopgave

Hvordan vil bidrag 
påvirke trivsel:

Hvordan vil bidrag 
påvirke kvaliteten:

Hvordan vil bidrag 
påvirke 
produktiviteten:

Strategiske 

udfordringer:

Forslag til forbedring (konkret 
tiltag):

(Vælg evt fra listen)



Medskabelse som tilgang

Skabe fælles 
løsninger som 
styrker kerne-

opgaven

Skabe fælles 
løsninger som 
styrker kerne-

opgaven

Analysere 
udfor-
dringer

Analysere 
udfor-
dringer

Skabe
forbed-
ringer

Skabe
forbed-
ringer

Bruge plat-
formen

Bruge plat-
formen

Håndtere 
proces –
forankre 
løsninger

Håndtere 
proces –
forankre 
løsninger

Fokusere på 
sammenhæng 
mellem
- Produktivitet
- Kvalitet 
- Trivsel

Skabe balance i 
relationer:
- Kolleger
- Ledelse
- Faglig 

organisation

Processer løber 
gennem:
-Aftalerummet
-Dialogrummet
-Det individuelle 
rum

Anerkende og belyse det som 
udfordrer kerneopgaven 
(strategiske udfordringer)



Tillidsvalgtes strategier
Syn på Traditionel medindflydelse Medskabelse

Indflydelse 

opstår når

Tillidsvalgte får en andel af ledelsesretten

Er formaliseret og rettigheder skal 

håndhæves

Tillidsvalgte bliver en del af processen, har 

relationer i organisationen og forstår de 

processer, som er i gang. Kan koble sig på

Samarbejdets

grundlag

Forståelse af aftaler og fortolkning –

herunder ledelsesret vs aftaleret

Forståelse af kerneopgaven og dens 

dynamikker

Syn på 

beslutninger

Rationelle og planlagte – baseret på et 

oplyst grundlag

Tilfældige, fortløbende, gradvise. Præget af 

anledninger mere end af planer og bevidste 

strategier

Tillidsvalgtes 

berettigelse

Opnå strategiske mål for medarbejderne 

– og helst for faggruppen

Medvirke til at håndtere arbejdspladsens

strategiske udfordringer – styrke

kerneopgaven

Succeskriterier 

for løsninger

De styrker rettigheder og vilkår for 

medarbejderne

De øger arbejdspladsens evne til at løse 

kerneopgaven gennem løbende

forbedringer

Tillidsvalgtes

platform

Er formaliseret – af overenskomsten og 

den danske model. Bevidsthed om A- og 

B-side

Er social og relationel – defineres især af 

relationer til ledelse, kolleger og faglig 

organisation. Bevidsthed om den sociale 

kontrakt

Kontekster man 

mødes i

Overenskomst (aftaleret)/ lovgivning vs 

SU-system (ledelsesret) 

Forskellige rum: Aftale, dialog eller 

individuelle rettigheder


