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Medarbejderne er organisationens vigtigste ressource

Vi møder gode ledere, 

som er under pres…

• Store span of controls

• Kompleks hverdag + ”op&ned”

• Udfordring at fastholde lavt sygefravær

• Rekrutteringsproblemer

• ”Ensomhed”

TeamEffect har eksisteret i fem år. Vi har p.t. 125 
afdelinger i gang i 27 forskellige kommuner… 



TeamEffect: Simpelt værktøj med stor effekt

• Medarbejder bedømmer HVER dag – 20 sekunder

• Ikke anonymt

• Åben bedømmelses-skala (fem farver)

Trivsel



Medarbejder: Tryghed & mulighed for at ”lukke dagen”

• Evt. case-video(s)… 

Min leder kan se mine daglige bedømmelser. Derfor ved jeg at hun er tæt på, og er der 
for os, når vi får brug for hende”, Inge M, medarbejder Bostedet Koglerne

Bedøm dag

Kommentér dag

Se egen trivsel

Send skulderklap

”



Lederindsigt & opfølgning
Rapporter, alarmer & analyser

”Aldrig på bagkant…”



Effekt

Medarbejder: Øget ansvar for egen trivsel

• ”Afgiftning”: Kan ”lukke dagen” & holde fri

• Ikke dokumentation. Men dialog…

• Fx. De stille får en stemme 

Leder: Tættere på medarbejderne  

• Kan forandre kultur

• Kan “flytte” medarbejdere

• Trivsel op. Sygefravær ned



Den gode historie

Inge-Lise og Ann-Tina, Samstyrken Varde



Præsentation

 Hvem er vi 

 Samstyrken i Varde

 Aflastning og botilbud



Hvorfor TeamEffect?

 Udvidelse af ledelsesrum

 Forandringer 

 Behov for tilpasning

 Højt sygefravær - dårlig trivsel og manglende arbejdsglæde

 Kan bruges af alle



Trioen

 Samarbejde med trioen

 Favner hele organisationen

 Fælles redskab

 Fælles fokus på trivsel og sygefravær



Den røde tråd

 Fundament for punkter til teammøde

 Fundament for MUS

 Fundament for temadag og kurser



Overvejelser i forhold til 

implementering

 Intentioner - Ingen skjult dagsorden

 Afstemning af forventninger

 Skabe et tillidsrum

 Et neutralt og magtfrit rum

 Fælles ansvar



Fra følelser til faglighed

 Et refleksionsrum 

 Via feedback at flytte fra følelser til faglighed

 Via feedback skabe yderligere refleksion

 Et rum for læring

 Synlig ledelse trods afstand



Når jeg ikke kan undgå at påvirke 

hvordan vil jeg så påvirke

 Fokus på det der virker

 Vi bryder mønstre

 Kulturændring



Effekten

 Hvad har det givet mig som leder

 Nærværende ledelse – Trods teamstørrelse og afstand

 Følge den enkelte medarbejders trivsel

 Fokus på de usynlige medarbejdere

 Anerkende den enkelte medarbejder

 Som leder bliver jeg tvunget til selvrefleksion

 Styrke relationen



Husk altid!

 Et teknologisk redskab kan aldrig stå alene

 Ikke erstatte relationen



Kontakt

Mere Info?

Peter Christensen,

Partner, TeamEffect

Tlf.: 2546 3836

Mail: pc@teameffect.io   



BILAG



Hændelses-
registrering

Simpelt system sikrer mange registreringer 

• Appen giver medarbejderne adgang via: Telefon / Ipad / computer

• Nem opfølgning for direkte leder

• Kan fungere sammen med trivsels-værktøjet. Eller kan køres 
selvstændigt



Sammenhæng med trivsels-delen

Som det fremgår af de to forskellige grafer for henholdsvis 
trivsel og hændelser er der er klar sammenhæng mellem 
antallet af hændelser og fald i medarbejdernes oplevelse af 
daglig trivsel.





Hvis ”lidt påvirket” Hvis ”meget påvirket” Ledelses-rapporter



Sikkerhed & GDPR

• GDPR: TeamEffects systemer opfylder 
internationale krav for behandling af 
personfølsomme oplysninger.

• Vi har en ISAE-3000 certificering fra BDO, der 
garanterer IT-sikkerhed af bedste kaliber.


