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Nytænkende 
- på en udfordrende og nysgerrig måde 

• Vi inddrager borgeren i udviklingen af vores opgaveløsning og skaber 
værdi for borgeren 

– Vi har oplevet konkrete gennembrud i opgaveløsningen gennem 
hverdagsinnovation 

 

• Vi udfordrer eksisterende løsninger og arbejder nysgerrigt med nye 
løsninger 

– Vi har udfordret eksisterende (sam)arbejdsmetoder 

 

• Vi ‘sælger’ teknologiske løsninger 

– Vi har gennem nationalt og internationalt samarbejde udviklet ‘salgsbare’ 
velfærdsløsninger 

 



Effektiv 
- for borgeren først og økonomien sidst 

• Vi gør brug af borgerens ressourcer og borgerens netværk i 
opgaveløsningen 

– Vi har taget udgangspunkt i det der er vigtigt for borgeren 

• Vi leverer individuelt tilpassede effektfulde forløb sammen med borgeren 

– Vi har sikret sammenhæng i opgaveløsningen 

• Vi giver borgeren en tidlig indsats frem for kompenserende hjælp 

– Vi har flyttet borgeren fra meget hjælp til tidlig hjælp 

• Vi undgår spild gennem optimeret opgaveløsning 

– Vi har udbredt ‘best practice’ 

• Vi følger systematisk op på effekten af vores indsatser 

– Vi har dokumenteret og evalueret effekten af vores indsatser i forhold til 
borgerens progression 

• Vi leverer indsatser på det laveste effektive omkostningsniveau (LEON) 

– Vi har sammenholdt effekten og omkostningen af vores indsatser og evner at 
prioriterer vores indsatser efter LEON-princippet 

 

 



Kompetent 
- med et højt ambitionsniveau 

• Vi spiller hinanden gode og samskaber på tværs af fagligheder 

– Vi har prioriteret de rette specialiserede og grundlæggende kompetencer 

 

• Vi er førende i Danmark på rehabilitering og ny velfærd 

– Vi har gennem samarbejde med uddannelsesinstitutionerne sikret at vores 
medarbejdere er eksperter i rehabilitering 

 

• Vi er professionelle ledere og medarbejder, der baserer vores beslutninger 
på evidens og erfaringer 

– Vi har mestret balancen mellem at være borgerens rådgiver i eget liv og 
udfører af kompenserende hjælp 

 

• Vi implementerer nye løsning hurtigt og helhedsorienteret 

– Vi har gearet organisationen til at tilpasse sig forandringer 

 



Kommunikerende 
- af vores fælles historie 

• Vi fortæller den gode historie 

– Vi har lært medarbejderne at se og formidle succeshistorierne 

• Vi oplyser borgeren og medarbejderen om retning og krav 

– Vi har effektfuldt skabt mening for den enkelte i forhold til retning og 
handlinger 

• Vi arbejder professionelt med at inddrage borgeren og hinanden 

– Vi har anvendt kommunikation proaktivt via flere kommunikationskanaler 

• Vi giver borgeren lettilgængelige oplysninger om service og myndighed 

– Vi har sikret, at borgeren har forstået, hvad vi forventer af borgeren og hvad 
borgeren kan forvente af os 

• Vi gentager vores grundlæggende værdier 

– Vi har gjort vores værdier til en integreret del af vores kommunikation  

• Vi taler med hinanden om hvad vi laver 

– Vi har gennem relationel koordinering skabt en helhedsforståelse af det 
arbejde vi gør for og med borgeren 


