
Rehabilitering är fokuspunkten. Vår syn på människor har förändrats.

Vi började med en ny organisation den 1/1 2015.
Innan vi började med den nya organisationen krävdes flera år av förarbete med enskilda 
projekt, som alla visade oss åt samma håll.
Nu efter 2 ½ år med den nya organisationen är vi fortfarande på väg.

Idag ska jag berätta om den omvandling som vi genomgår hos förvaltningen för äldre och 
funktionshindrade i Odense kommun under dessa år. En omvandling för att bli en 
rehabiliterande förvaltning.

Jag vill berätta varför vi gör som vi gör och hur det kan göras för att skapa radikala 
förändringar i en så stor offentlig organisation som förvaltningen äldre och 
funktionshindrade i Odense kommun.

Men för att komma dit och kunna förklara våra handlingar, omvandlingsprocesser osv.
måste vi börja med att titta tillbaka i tid för att ge dig en bild av varför vi gör som vi gör. 
Det är inte för att vi plötsligt har denna snabba idé, som vi har sprungit in i med slutna 
ögon. Det finns många överväganden bakom.

Och som med all annan historia måste vi förstå vart vi kommer ifrån för att förstå vart vi 
är på väg.
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Det har varit fokus på effektivitet i form av högre produktivitet, enkla arbetsflöden, 
mindre slöseri med resurser och stramare överensstämmelse med budgetar. 

Våra frågeställningar har varit: Skapar vi den effektivitet för medborgaren som 
medborgaren önskar? Gör vi oss överflödiga i våra medborgares liv? Hjälper vi till med 
att stärka individens förmåga att klara sig själv? Ökar vi medborgarnas funktionalitet?

Övergången från tjänstebaserad service till en rehabiliteringsstrategi. Syftet är att skapa 
eller återställa ett meningsfullt och värdigt liv oavsett medborgarens livssituation och 
behov.

Odense år 2009: Finanskrisen är ett faktum. Vårt välfärdssamhälle befinner sig i ett 
massivt vägskäl.  

Sammantaget finns det två vägar att välja mellan:

Vi kan antingen göra nedskärningar i välfärden, så att vi slutar med ett Danmark på 
minus 20 procent. Eller så kan vi använda krisen som en anledning att noga syna vårt på 
vårt sätt att göra saker på. Vi har i Odense kommun har valt alternativ nr 2. Och det 
betyder en förändring av välfärden, en omprövning på många parametrar.
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1930-talets revolution i det sociala systemet var ett stort genombrott. Alla fick rätt till 
sociala förmåner både rika och fattiga. Fokus på förmåner och rättigheter. 
Kompensationssystem. Inte fokus på att få ut medborgarna från vården och omsorgen. 
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Här är vi på väg 

Jag har listat dessa tre lådor, som lite fyrkantigt visar där vi kom ifrån och dit vi är på väg 
till rehabilitering i Odense kommun. Man kan säga att det är rehabilitering vol. 1.0 till 2.0 
till 3.0. 

Rehabilitering 3.0 är dit vi vill. Vi är nära, men vi är inte där än.

Jag skulle vilja säga att det var bra tjänster vi levererade tidigare. Vid den tiden trodde vi 
att det var bra och det var också bra för den tid vi var i.

Men som sagt är det idag en annan tid, och det betyder att de tjänster vi ska leverera 
också måste vara olika. Tidigare fanns mycket fokus på "ta över" medborgaren i 
situationer där medborgare inte kunde klara sig själv, till exempel i samband med 
rengöring, att klä på sig på morgonen eller att ha social kontakt. Då fanns det också 
mindre fokus på huruvida det skulle kunna göras något åt den bakomliggande orsaken 
till behovet av hjälp - nämligen funktionsnedsättning.

Tidigare arbetade vi med kompensationserbjudanden, och de bestod av professionellt 
definierade tjänster, vilket kan hittas i en servicekatalog. Tanken var att behandla Per and 
Poul lika.

Processen medborgare hade med oss   var ganska lång: När du kom i kontakt med 
kommunens hemtjänst, då slutade du aldrig ha kontakt med den. Och detsamma var det 
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i psykiatrin.
Med tiden kom en ökande andel av medborgarna att kräva vår hjälp eftersom det inte 
fanns något avslut av hjälpen.

Och slutligen arbetade vi uteslutande i vad vi kallar danska monofoniska miljöer. Alltså 
mono-professionella eller mono-vetenskapliga miljöer där sjuksköterskor arbetar för sig 
själva, sjukgymnaster arbetar för sig själva och social- och hälsovårdsassistenter för sig 
själv (jag tror att på svenska översätts en social- och hälsovårdsassistent till en 
"undersköterska”) osv.

I version 2.0. arbetade vi aktivt med "utbildning som hjälp" för nya medborgare - för äldre 
medborgare. Även för medborgare med en psykisk diagnos och funktionshindrade 
arbetade vi målmedvetet med rehabilitering.

Vi tillhandahöll inte kompenserande hjälp på samma sätt, och därför kallades inte vår 
insats hemtjänst utan "utbildning som hjälp". Vi arbetade med flera rehabiliteringskurser 
och på vissa områden arbetade vi bra med fokus på medborgarnas mål (t ex inom 
psykiatrin).

Med denna metod blev vi klara med många medborgares vård eftersom vi istället för att 
ge en bestående hjälp gav stöd som efter ett tag inte behövdes längre eftersom 
medborgarna till slut kunde klara sig själva. Detta resulterade i en sänkt efterfrågan.

Vår organisation kännetecknades dock fortfarande av ett stort antal ad hoc-samordningar, 
bland annat för att vi fortfarande hade monovetenskapliga miljöer. Och med det 
erkännandet kom också erkännandet att vi var tvungna att ändra vår organisation - och 
det gjorde vi från januari 2015, det är ungefär tre år sedan.

Men den främsta anledningen till att vi har gått in i version 3.0. är att vi i ännu större 
utsträckning vill använda oss av medborgarnas potential

Med vår nya organisation kan och ska vi erbjuda aktiva tidsbegränsade 
rehabiliteringsprocesser baserade på medborgarens mål, resurser och motivation. (och 
det ska gälla alla medborgare)

Därför strävar vi efter kortare processer med större effekt. Ännu fler vårdprocesser kring 
medborgare ska avslutas, vilket kommer att leda till en minskning av efterfrågan.

Rehabilitering ska vara den professionellt stödda metoden, och tvärvetenskapligt 
bemannade arbetsplatser och avdelningar är en av de viktigaste pelarna i version 3.0. 
Endast genom att arbeta tillsammans kan vi skapa samstämmigt arbete med 
medborgaren samt att vi kan se till att medborgaren möter relevanta yrkesverksamma 
som är nödvändiga i förhållande till den typ av rehabiliteringsprocess medborgaren är i.

Vad är det vi vill uppnå med medborgaren?
Bättre självbedömd hälsa
Större oberoende
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Mer självförtroende

Vad skulle vi vilja uppnå vidare internt
Sänkt genomsnittligt pris per typ av rehabiliteringsprocess
Kortare process
Längre hållbarhet av effektrehabiliteringsprocessen
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Hur kom vi dit…….
Rehabiliteringsstrategin är vår övergripande strategi

Den ekonomiska strategin innehåller ett stort fokus på effekten av de ansträngningar vi 
ger till medborgarna och effektmätningen
Innovationsstrategin är något som vi i Odense kommun är naturligt medvetna om

Välfärdsteknologistrategin är en naturlig följd av detta, vårt fokus på hur välfärd kan 
stödja medborgarna i vardagen och göra vardagliga uppgifter enklare för våra 
medarbetare.
Ex Skölja toaletter,
Sensorblöjor,
Videotelefoni.
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Rehabilitering är också en bra socialpolitik

Idag kan vi se att av hemvårdsmottagare har en tydlig majoritet av personerna kort 
utbildning och kort arbetserfarenhet.

I Odense gjorde vi för några år sedan - ett av våra första steg på vägen till att bli en 
rehabiliterande förvaltning - ett försök med träning som hjälp. Det var på många sätt ett 
mycket spännande projekt som hjälpte oss att våga sätta igång den betydande 
omvandlingen vi är i färd med.

Några av slutsatserna från projektet om daglig rehabilitering för äldre - visade att 
sannolikheten för att man blir självständig inte beror på inkomstgruppen. Och vilken 
effekt individen får från rehabilitering beror inte på social grupp.

Vi har därför en stark presumtion att rehabilitering kan hjälpa alla till självständighet.
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Rehabilitering skapas bäst med äkta motivation. Och ett exempel på när människor 
motiveras mest är när de ser konsekvenserna av vad som kan hända om de inte handlar

Vi har drivit ett pilotprojekt i samarbete med forskare från Syddansk Universitet (SDU).
Det handlade om att testa friska medborgare över 75 år som ännu inte varit i kontakt 
med kommunen. De är inte "kunder i butiken" än. Ca. 550 medborgare deltog i HANC-
projekt, som det kallas. Och gruppen hittades i målgruppen som mottog förebyggande 
hembesök av kommunens äldrekonsulter.

SDU hade utvecklat ett testbatteri som vi använde på testgruppen. Detta testbatteri 
bestod av olika test som i grund och botten kunde säga något om individens hälsa och 
funktion, och därmed säga något om  individens framtida utveckling - eller i vissa fall 
bristen på denna.

Man utförde test av gånghastighet, balans, demens, trötthet, upplevd hälsa och andra 
parametrar på testgruppen. Därefter presenterades deras prestanda / funktionsnivå och 
de erbjöds ett utbildningsprogram.

Som framgår av illustrationen här visar forskning att det kan finnas allvarliga följder av till 
exempel minskad gånghastighet. En gånghastighet på 0,90 meter per sekund eller mer 
anses vara den normala intervallen, medan en gånghastighet nedan medför begränsad 
fysisk funktion. Illustrationen här behöver inte följas allt för noggrant, men bör betraktas 
som en riskbedömning. Om du går med en hastighet på mindre än 0,7 meter per sekund 
finns det större risk för fall och sjukhusvistelse eller i värsta fall dödsfall. Man ska alltså 
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läsa illustrationen som att du befinner dig i högriskgruppen för framtida 
funktionsbegränsningar och konsekvenserna av detta, när du befinner dig under 0,6 och i 
lågriskgruppen när du är över 0,9.

Man kan minska sin fysiska ålder med upp till 7 år

En del forskning har också visat att den fysiska funktionen är förknippad med den 
kognitiva funktionen.

Baserat på detta HANC-projekt fick vi mycket motivation för en stor grupp av "yngre" och 
”friska" äldre eftersom de i resultatet kunde se vart deras hälsokurva var på väg. 

Projektet är jättebra eftersom det kan hjälpa oss att identifiera äldre i riskzonen som 
kanske behöver hjälp innan de ens vet. Naturligtvis måste det alltid vara upp till individen 
att avgöra om de kommer att ingå i en förebyggande insats eller inte. Det här är således 
ett verktyg som i framtiden kan hjälpa till att upptäcka riskgrupper som kan bli 
betungande för kommunens ekonomi, och inte minst kan upptäcka medborgarnas hälsa. 
Om man inte handlar i tid, kan konsekvenserna bli allvarliga för den enskilda personen.
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Den traditionella äldreomsorgen som vi praktiserat fram till 1/1 2015 var uppdelad efter 
funktion.

Varje yrkesgrupp leddes individuellt.
Funktionsuppdelad hemvård, vårdhem ersätts med vård- och omsorgsboende, 
funktionshinder och psykiatri.
För att rehabilitering ska lyckas är tvärvetenskaplighet ett måste.
Här kallar jag det tvärvetenskapligt.
SDU konkluderar.
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Vår ambition är att lyckas med detta.

Det kräver en ny organisation och
ett antal verktyg inklusive:
Nya arbetsflöden mellan myndighet och verksamhet.
Ett gemensamt kommunikations- och dokumentationsverktyg

Och först och främst kvalificerade medarbetare som möter medborgarna och deras 
anhöriga med ett nytt tankesätt.
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Från att tänka:                            Till att tänka:
Vi vet vem du är                         Jag vet inte vem du är, men jag vill gärna veta det 
Vi vet vad som är bra för dig     Jag vet inte vad som är bra för dig, men tillsammans ska vi 
ta reda på det
Vi har delvis medlen                  Du har resurserna för att skapa rätt riktning

Sättet vi möter alla på- vårt tillvägagångssätt
Vi vill stötta vuxna människor i att leva så självständiga liv som möjligt.
Därför måste vi ändra vårt tankesätt
Från att tänka
Till att tänka

Vi ser det enskilda människan
hens önskningar, drömmar och mål.
Fysiska, mentala och sociala resurser.
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Systematiken vi möter medborgaren med.

Vi använder det internationellt erkända och väldokumenterade verktyget ICF som 
ramverk.
Och är väldigt systematiska när vi möter medborgaren och hens anhöriga.

Medborgarnas rehabiliteringsprogram består av fyra delar.
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Vi möter alla individuellt och ändå ser vi medborgaren baserat på följande 4 
gemensamma funktioner

Om medborgaren bemästrar eller inte bemästrar sin process.
När vi talar om bemästra eller minskad bemästring är utgångspunkten att alla 
medborgare ska bemästra sina liv - att vi tar hänsyn till det när vi möter medborgare 
med en process - det handlar om medborgaren kan behärska sin process och om 
medborgaren själv kan koordinera sin process.

När vi pratar om att medborgarens process är överskådlig eller sammansatt, handlar det 
till exempel om komplexitet i livssituationen och många konkurrerande besvär
Exemplet:

Den unga pojken: tidigare snabb, bryter benet på skateboard, rehabilitering och sedan 
tillbaka på benen igen.

Den unga flickan med Downs syndrom: Habilitering, kommer till oss när hon blir 18 år, 
redo att flytta hemifrån och ha ett självständigt liv i partnerskap, vilket även
inkluderar livslångt stöd för att se över sitt vardagsliv och få hjälp med de 
hälsoutmaningar som ofta följer.

Vi ser 4 grundprocesser som har sina egna egenskaper
En process karakteriseras av att ha ett tydligt problem som medborgaren kan bemästra
En process innebär ett mer komplicerat problem - som medborgaren kan bemästra
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En process karakteriseras av ett tydligt problem som medborgaren kämpar för att 
bemästra
En process innebär ett mer komplicerat problem - som medborgaren kämpar för att 
bemästra

När dessa 4 grundläggande processer presenteras i vårt målschema finns totalt 12 
processer
2 grundläggande kurser och 4 undertyper för medborgare som bemästra
2 grundkurser och 8 undertyper för medborgare med minskad bemästra
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Därför har vi utformat 12 nya rehabiliteringsprocesser.

Två exempel på vägen in en ny medborgare

Den unga pojken: tidigare snabb, bryter benet på skateboard, rehabilitering och sedan 
tillbaka på benen igen.

Den unga flickan med Downs syndrom: Habilitering, kommer till oss när hon blir 18 år, 
redo att flytta hemifrån och ha ett självständigt liv i partnerskap, vilket även
inkluderar livslångt stöd för att se över sitt vardagsliv och få hjälp med de 
hälsoutmaningar som ofta följer.

Samarbete mellan myndighet och verksamhet..

I en organisatorisk inrättning har det tidigare varit en ingång och fem processer, var och 
en med egen ledning och medarbetare, mer om detta kommer senare,  först lite om vad 
som krävs ... ...
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Låt mig säga det på en gång .... Det är enormt! Det har krävt och kräver fortfarande flera 
år av massivt utvecklingsarbete.

Utveckling av rehabiliteringsprocesser
Nytt samarbete på besöks- och servicenivå
Test av arbetsflöden i de 12 rehabiliteringsprocesserna
En plan
Administrativa styrsystem

Det kräver att organisationen ändras
och nya krav för ledning.

Och som du kommer att höra senare ...
Effektstyrning och incitamentsstrukturer

Men först lite om design och kompetensutveckling av chefer och anställda.
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Förvaltningen för äldre och funktionshindrade i Odense kommun har en ambition att 
skapa de bästa lösningarna för äldre och funktionshindrades framtid. Det kräver 
genomtänkt utveckling – ja inte bara genomtänkt, utan också testat och det är precis vad 
vi har gjort. Vi har testat vår nya välfärdslösning som ett prototyptest, precis som 
produktionsföretag gör för att säkerställa en bra produkt. Genom prototyptestning är det 
varken en slumpmässig eller oprövad design som kommer att skapa ramarna för den 
förvaltning medborgarna i framtiden kommer möta i Odense kommun.

Genom att välja ut en liten del av organisationen för att testa alla projekt i 
välfärdslösningen skulle det vara möjligt att se till att lösningen blev sammanhängande. 
Sammanhållning är avgörande för organisatoriska förändringar. 
Organisationsförändringar följer anpassningen av nya lösningar oftast efter 
implementeringsfasen, en process som kan vara en mycket kostnadseffektiv del av 
förändringen

Prototypen testade således samstämmigheten mellan projekten i den nya 
välfärdslösningen,  så som kopplingen mellan det nya IT-systemet, ny 
tvärvetenskaplighet och medborgarnas inverkan. Den testades i en testmiljö, oberoende 
av den befintliga organisationen. Att testa i ett gammalt sammanhang kan snedvrida 
förståelsen av välfärdslösningens effekt.
I prototyptestet i förvaltningen för äldre och funktionshindrade skapades således ett rum 
där den nya organisationen kunde stå sitt test. Det fanns utrymme för övning, 
missförstånd och insikt utan att medborgaren blev en försökskanin. Detta var avgörande 
för att vi i förvaltningen för äldre och funktionshindrade bestämde oss för att detta var 
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en metod vi skulle arbeta med. Vi ville vara säkra på att välfärdslösningen fungerade 
innan vi bytte praxis .
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Prototypen sattes på prov under tre kurser våren 2014. Ett testförfarande bestod av tre 
dagar av tester, där 50-70 medarbetare och chefer testade prototypen. Efter det första 
testet anpassades prototypen innan den återigen testades. Denna återkopplingstestning 
upprepades tre gånger innan den sista prototypen testades en dag i juni.

Metoden som användes i testerna är simulering. Simulering definieras som "imitera ett 
systems beteende när det simulerade systemet ännu inte är tillgängligt". Simulering är 
en känd metod som bland annat används i medicinsk vetenskap, F1 och utbildning av 
piloter, men används främst inom färdighetsutbildning.

Simuleringsutformningen av prototyptester skiljde sig från hur den brukar användas i till 
exempel medicinsk, för här var det ett test – inte en utbildning. Därför var det bestämt 
att deltagarna i varje test bör variera, så någon var helt ny och andra mer erfarna och 
därmed testades prototypen med nya ögon varje gång.

På samma sätt arbetade medarbetare och chefer i en komplex simuleringssituation, där 
de var tvungna att arbeta tillsammans och koordinera prototypen för att lyckas. 
Testkurserna organiserades i en korridormiljö där lokalens öppenhet möjliggjorde ett 
tvärvetenskapligt arbetsutrymme för 50-70 deltagare. I denna miljö arbetade anställda 
och chefer i en ny tvärvetenskaplig organisation med medborgarärenden förberedda för 
simuleringen. Rätt miljö var avgörande för att testet skulle vara så sanningsenligt som 
möjligt. I detta sammanhang var målet att säkerställa medborgarnas livskvalitet och 
självständighet.
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Man kan säga att prototyptestet blev ett förstoringsglas som konkretiserade hur 
välfärdslösningen såg ut. Man kunde se om de kloka tankar som tänkts på möten och bakom 
skrivbordet som var centrala för förvaltningen, verkligen kunde realiseras. Gav de mening och 
hade de den önskade effekten? Prototyptestningen har gett tankarna från skrivbordet liv och har 
gett en värdefull inblick i en framtida verklighet. Den har kvalificerat tankar om effektiva 
rehabiliteringsprocesser och medborgaren som partner. Den har testat den övergripande nya 
insatsen som ska göra kommunen mer kapabel till att stötta medborgarnas livskvalitet och 
självständighet. Det är ett stort jobb - men det är värt all ansträngning!
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Resultaten av testen
Argumentet för att välja den nya organisationen
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Strategisk kompetensutveckling
Påbörjades i förväg med spridda projekt om rehabilitering och närmare samarbete 
mellan myndighet och verksamhet
Nu på det stora bladet:

Med tre exempel:
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Tre exempel på kompetensutvecklingsinsatser

”Frygtløs ledelse og anden lederudvikling”. Användes av externa konsultfirmor EX: Venire 
och Impaq

”Den motiverende samtale”. Användes av externa konsultfirmor (BSF)

”Relationel koordinering”.  Användes av interna konsluter.
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Ledning av förvaltningen.
Ledning av en politiskt styrd organisation.
Ledning av relationer.
Ledning av rehabilitering.

En väldigt viktig del i ledar- och medarbetarutveckling, den visar vad 
kompetensutveckling bör medföra.
Förväntningar av chefer och anställda
Ett aktivt verktyg i vardagen

Endast vår viktigaste partner, det vill säga medborgaren, beskrivs inte här. Alla andra är 
här och de kan ses både vertikalt i ledningslinjen och i horisontellt i sidostyrning samt
som ömsesidigt beroende.
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Den levande plattformen – medborgaren koordinerade mellan de olika planerna –
snarare än att vi gjorde det.

Ny tvärvetenskaplig organisation tillbaka 2012 – AEHF önskade en samlad plan för 
medborgarens process.

Vision för en plan
Vi utvecklar en samlad plan för medborgaren, som vi sammanställer och sedan utvecklar 
den dokumentationspraxis vi har idag, så medborgare och anställda ska kunna förhålla 
sig till en plan. Vi förhåller oss till fyra delar i medborgarprocessen: utred, planlägg, 
dokumentera och utvärdera.

Det betyder…
Att medborgaren är en aktiv del av sin egna rehabiliteringsprocess. Medborgaren får en 
överblick över sin process genom att gå in i systemet och granska sin plan och andra 
uppgifter, kommunicera med personalen och skriva/bidra till dokumentationen på olika 
sätt. (VISION – INTE MÖJLIGT ÄNNU).

Att det är lätt för anställda att dokumentera rehabiliteringsprocessen i en gemensam 
plan, så att de kan koordinera insatserna, skapa en bättre rehabiliteringsprocess och ha 
ett mera effektivt arbetsflöde. De kan se rollfördelningen och följa framgång och effekt i 
rehabiliteringsprocessen.
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En plan ska stödja, att anställda arbetar med det rehabiliterande arbetssättet. Att 
förvaltningen för äldre- och funktionshindrade har en samlad överblick över 
rehabiliteringsprocessen och kan extrahera nödvändiga uppgifter – både i relation till 
professionell utveckling, effektmätning och annat statistiskt material.

Vi utvecklar en IT-lösning till att hantera en plan. De viktigaste sökorden i denna process 
är brukarvänlighet och smart arbetsflöde, så medarbetarna kan fokusera på det 
viktigaste: insatsen tillsammans med medborgaren.
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Det kan fungera som en bra övergångsbild om den samlade framställningen där du i den 

sista bilden vänder tillbaka till var vi är just nu, men det kan också undvikas.

Som med allt annat i livet, då måste du ta ett steg i taget! Man måste kunna krypa före 
man kan gå...

Vi hade beslutat att vi ville arbeta rehabiliterande, men själva beslutet var långt ifrån 
tillräckligt för att göra det till verklighet. Vi var stadigt på väg mot att bli en 
rehabiliterande förvaltning. Det första stora steget vi tog var utvecklingen av vår nya 
rehabiliteringsprocess. Med det på plats var vi tvugna att ta ännu ett av många viktiga 
steg! Vi har på oss de modiga glasögonen. Vi tittar på vår organisation. Vi andas djupt 
ner i lungorna. Vi tittar varandra i ögonen. Vi nickar! För svaret är ja! Ja, vi måste ändra 
hela organisationen! För att vi ska kunna jobba som vi vill, så måste vi ändra hela vår 
organisations- och ledningsstruktur.

För att säkra att vi verkligen arbetar med den nya rehabiliteringsprocessen, har det varit 
nödvändigt att skruva organisationen samman på ett helt nytt sätt. Det har varit 
nödvändigt att utveckla nya roller för medarbetare och ledare. Det har även varit 
nödvändigt att utveckla nya arbetsflöden, nya akademiska metoder, nya 
interprofessionella interaktioner, nya ekonomiska incitament och nya kompetenser samt 
nya typer av dialoger.

Var det nu nödvändigt att göra ett så omfattande jobb? Ja det var det – för allt vi har 
gjort för den offentliga sektorn (i Danmark), för äldrevården, för funktionshindrade och 
för psykiatrin det vilar på vår historiska utgångspunkt om att ge kompenserande 
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erbjudanden och tjänster. Vill man helt gå över till rehabilitering, kräver det att man 
ändrar grundläggande saker inom sin organisation.

Odense kommun är en mycket stor kommun.

Därför har vi i AEHF delat upp den stora kommunen i två stora geografiska områden

Fördelar:

Två mindre och mer hanterbara enheter.

Tätt samarbete med det civila samhället och organisationer. Tätt samarbete med 

kommunfullmäktige och medborgarna.

Utmaningar:

Ett stort behov av diskussion på alla ledningsnivåer, för att undvika sårbarheten och för 

att säkra att erbjudanden till medborgarna är detsamma oavsett geografisk 

positionering, säkerställa samma servicenivå… så de ger omfattande erbjudanden 

(kritisk massa).

Så här ser vår organisation/process ut idag.
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Kärnan i transformationen är vår relation till medborgaren – vår viktigaste 
samarbetspartner, jag vill visa det med ett kontret exempel:
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Ett exempel

Medborgarmedverkan inom funktionshindradeområdet

Om det politiska beslutet:

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2016, att det skulle ske en utveckling 
på området funktionshinder.
Utgifterna (10 miljoner årligen) skulle gå till: rekrytering av tjänstemän.
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt, att medborgarna själva skulle komma med 
idéer till utveckligen av området.
Medborgarmedverkan är inte något nytt. Det är testat för andra områden/målgrupper. 
Det ”nya” är omfattningen och den inverkan som medborgarna haft under hela 
processen. 
Vi har ett tätt samarbete med en projektgrupp erhållen från tio procent av den samlade 
målgruppen. Det är medborgarnas idéer och medborgargruppens prioriteringar som 
ligger till grund för den inställning som förvaltningen presenterade för äldre- och 
funktionshindradekommitén den 21 februari 2017.
Nu är fonderna fördelade och olika initiativ har initierats lokalt.

Den ekonomiska aspekten i förbindelsen med medborgarmedverkan och 

idéutveckling:

Intressen för vad medborgarna menar!! Det är relevant att involvera medborgarna och 
höra deras önskemål oavsett om pengarna ingår eller ej (Rehabilitering).
Det finns också många ”fria” idéer. Det har hittats mycket ”guld”, som de flesta 
erbjudanden vill kunna inspireras av, även om de inte har fått pengar för genomförandet.
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1. Praktiken. Medborgarna: Lever sitt vardagliga liv. Anställda: Rehabiliterande arbete.
2. Data dokumenteras. Medarbetare: En plan, vård, SF12, Utvärdering av mål och 
insatser.
3. Data samlas in.
4. Gemensan reflektion över data. Dialog om utvald data och fokusområden. Strategiskt 
chefsforum, Processchefer, Rehabiliteringsledare
5. Utvecklig och justering av praksis.

Verkar det som vi gör........och kan vi dokumentera det.......det är vårat fokus nu och i 
framtiden..........

Plan för upplägget:
1. Grunden för att arbeta med effekt (kunskap mellan anställda och medborgare baserat 
på en professionel grund/rehabiliterande ledning).
2. Använda data från anställdas dokumentation.
3. Modell för datainsamling – effektkedjor.
4. Använda data för effektstyrning (dialog, visa upp data/kunskap).
5. Löpande lärande – utveckling och eventuellt anpassning/justering.
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Medarbetare och medborgare– kunskap (dokumentation – data).
Exempel på systematisk insamling och dokumenterad kunskap. Kunskap vi nu har 
möjlighet att samla för fler medborgare / en grupp medborgare / en arbetsplats / en 
process.
Kunskap som gör oss klokare på medborgarnas tillstånd, vad vi gör och vad vi uppnår 
med medborgaren
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Modell för effektarbete
-> förändrings- / programteori
Till exempel resurser -> kompetenser; Aktivitet -> insatser; effekt -> 
hälsa / processlängd / återfall.

Vad är effektkedjor?

En förändringsteori som beskriver orsakssambandet mellan vad vi gör 
och den effekt vi förväntar oss att uppnå
Indikatorer för hur de enskilda parametrarna i effektkedjan kan mätas 
kontinuerligt.

De tre typerna av effektmål utgör tillsammans den målmiljö eller det 
kontrollrum inom vilket förvaltningen ska agera.

Baserat på Stadsfullmäktiges och ÆHU: s effektmål har vi kopplat 
relevanta professionella och medborgerliga effektivitetsmål till dessa 
genom en målnedbrytningsprocess.

I detta sammanhang är effektkedjan kopplingen mellan de politiska 

effektmålen, de professionella effektmålen och de effektmål som är 
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specifika för medborgarna.
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Exempel på en effektkedja - vad gör vi och vad vill vi uppnå / vad vi uppnår.
Effektkedjorna har utvecklats i samarbete med processledare och proffs, och bygger på 
ett professionellt tillvägagångssätt.

Resurser
• Samarbete med anhöriga
• Samarbete med det civila samhället
• Rehabiliterings kompetenser
• Tvärprofessionalitet
• Medarbetarresurser
• Professionella sjukvårdskvalifikationer och kompetenser
• Pedagogiska och sociala färdigheter
• Hjälpmedel t.ex. Fysiska träffar, teknologi, transportmedel

Aktiviteter
• Den nödvändiga utredningen utförs så snabbt som möjligt
• Insatser sätts igång så snabbt som möjligt
• Holistiska och tvärvetenskapliga utredningar genomförs löpande
• Insatser sätts samman från flera områden av insatsdiagrammet utifrån medborgarens 

delmål
• Insatsområdet ”koordination” ska användas
• Särskilt fokus på en högre grad av förebyggelse

Effekt
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• Medborgaren upplever hjälp och stöttning som passar hens behov.
• Sammanhang i medborgarens process
• Medborgaren/anhöriga upplever ett positivt samarbete med medarbetare

Eftereffekt
• Medborgaren upplever hjälp och stöttning som passar hens behov

Långsiktig effekt
• Medborgarens funktionalitet bibehålls så länge som möjligt
• Sammanhang i medborgarens process
• Medborgaren/anhöriga upplever ett positivt samarbete med medarbetare
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4: Gemensam reflektion om data
Dialog om utvald data och fokusområden
Strategisk chef
Forum
Processledare
Rehabiliteringsledare

Hur används kunskap?
- Dialog
- Lärande
- Fokus på effekt
- Via LIS (indikatorer)
- Uppföljningsrapporter (kvartalsvis)
- Årsredovisningar

De första uppföljningsmötena hålls på våren och planeras i samarbete med 
processledarna.
Rehabiliteringsledarna är regelbundet inblandade.
Team effekt stöder vid behov med informationsmöten och undervisning i LIS, etc.
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Vi började med en ny organisation den 1/1 2015.
Föregicks av flera års arbete med enskilda projekt, som alla visade på samma sak .......
Här är vi tre år senare och vi fortsätter på samma väg ...... ..

Vi har ändrat grunden för vårt arbete. Vi har introducerat rehabiliteringsprocesser. Vi har 
gjort organisationen på nya sätt. Vi har utvecklat nya metoder, verktyg och samarbeten.

I vilken utsträckning har vi fått med våra chefer och anställda?

Tidigare nämnde vi att vårt tänkande är att förändringen måste vägledas igenom. Det ska 
den. Men omvandlingen är så banbrytande att det också måste ske en massiv 
kompetensutveckling av all personal i förvaltningen. Det är de anställda som är med 
medborgarna, de är nyckeln till att vi ska lyckas. Vi andra kan bara skapa ramar för det.

Alla chefer och anställda känner till målet, de vet vägen och de är på väg .....................
I olika takt
Med olika fokus
Med olika utmaningar och med olika mod ..........
Och en gemensam förståelse för att rehabilitering är lösningen för vårt nuvarande och 

nästa välfärdssamhälle
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