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Kapitel 1

Indledning og læsevejledning
Formålet med denne pjece er at bidrage til, at personalereduktioner bliver så værdige som
muligt for de personer, der bliver omplaceret eller afskediget i processen og giver kurs og
tro på fremtiden for de, der skal skabe omstillingen.
Pjecen henvender sig til alle ledelsesniveauerne i den offentlige sektor, vel vidende at der
er forskel på, hvor man skal have sin opmærksomhed, enten tæt på den daglige drift eller
på de overordnede strategier.
Omstillingsprocesser er komplekse, og ingen er ens, men når du har læst denne pjece, har
du forhåbentlig fået mere overblik og flere idéer til, hvordan du som ledelse bedst muligt
håndterer personalereduktioner i en omstillingsproces.

Pjecens opbygning:
Fokus på aktiviteter før, under og efter personalereduktion
Pjecen er opbygget i tre faser: Før, under og efter. Processen kulminerer for de fleste ledere og
medarbejdere i selve afskedigelsesfasen. Det er denne fase, vi betegner »under-fasen«. Under
afskedigelserne er der flest følelser på spil, og mange ledere mærker for alvor udfordringen.
Tilpasningsprocessen indeholder imidlertid også en række meget væsentlige opgaver og
overvejelser før og efter afskedigelsesfasen (før-fasen og efter-fasen), som har betydning
for, at hele processen bliver vellykket.

FØR

UNDER

EFTER

Forberedelse til reduktion
af personale

Selve opsigelsen

Fra opsigelse til afsluttet
opsigelsesperiode

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Figuren er beskrevet som en lineær proces. I virkeligheden vil det ofte være sådan, at opgaverne både
overlapper hinanden og er vigtige at forholde sig til igen senere i omstillingsprocessen. Derfor er det
vigtigt at komme godt fra start med sine analyser, overvejelser og beslutninger.
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Fokus på tre strategiske temaer

Rammer
og retning

I hvert af de tre kapitler 2, 3 og 4 struktureres ledelsesopgaverne efter tre strategiske temaer som skitseret i figuren. De
tre temaer er relevante at have opmærksomhed på under hele tilpasningsprocessen.

Drift

Personale

Rammer og retning
Skitserer ledelsens opgave i at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, så kursen kan sættes
både for selve besparelsen og for visionerne for fremtiden.

Drift
Skitserer de overvejelser, ledelsen gør sig i forhold til den daglige drift både på kort og
langt sigt, herunder også hvordan man sikrer den nødvendige faglighed.

Personale
Skitserer alle forhold, der vedrører kommunikation, involvering af personalet samt trivsel
og ordentlighed i processen.

Tak til
Vi vil gerne rette en tak især til hospitalsledelse, afdelings- og afsnitsledelser, overlæger og
tillidsrepræsentanter på Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland, der via interviews og
møder har bidraget med deres erfaringer. Desuden vil vi sige tak til en række ledere på de
øvrige hospitaler i regionen, der har suppleret og underbygget erfaringsgrundlaget ved at
afprøve pjecens tilgang til personalereduktion og omstilling.

Med venlig hilsen
Per Bo Nørgaard Andersen
Formand for styregruppen
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Kapitel 2

FØR
– forberedelse til reduktion af personale
Ordsproget »Godt begyndt er halvt fuldendt« ligger som grundtanke i denne fase. Den
omhandler det forberedende strategiarbejde, som sikrer, at de næste to faser kan gennemføres så godt som muligt.

Rammer og retning
Fokus på
Rammer
og retning

• Besparelsen
•V
 ision, mission og strategi

Drift

•B
 eslutningskriterier og metoder
•U
 dvælgelse af medarbejdere
•P
 lanlægning af processen

Personale

Besparelsen
Din første ledelsesopgave består i at få overblik over indholdet af de nye rammer og få
belyst, hvad der skal ske:
• Hvad går besparelsen ud på?
• Hvilke politiske eller strukturelle bindinger er forbundet med besparelsen?
• Hvilke rammer er givet af andre, og hvem skal påvirke og beslutte?
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Vision, mission og strategi
Dernæst forholder du dig til den nuværende vision, mission og strategi og vurderer,
hvordan den spiller sammen med besparelsen, effektiviseringen og omstilling til fremtidens opgave.
• Vil det have konsekvenser for muligheden for at gennemføre vores nuværende strategi?
• Kan vores nuværende strategi være vores ledetråd, når vi beslutter, hvordan besparelserne effektueres?
• Hvordan kan besparelsen og effektiviseringen blive første skridt i omstilling til fremtidens opgave?

»

Hospitalsledelsen: »I forandringsprocesser er det stadig ledelsens mål at skabe kontinuerlige patientforløb af høj kvalitet. Når vi skal lave mere med færre hænder, bliver kvalitet i
høj grad et instrument til effektivisering. Målet for besparelsesprocessen bliver derfor også,
at vi skal stå med det hold, der bedst matcher fremtidens opgaver«

Beslutningskriterier og metoder
Ledelsen formulerer en klar og meningsgivende argumentation for årsagen til besparelsen,
og hvilke visioner og kriterier der ligger bag. Argumentationen skal være gennemgående
i al kommunikation om besparelsen både i før-, under- og efter-fasen. Hermed bliver alle
ledere i stand til at svare entydigt på spørgsmål relateret til, hvorfor processen gennemføres, og hvad den skal føre til fremadrettet.

Inspiration til besparelsen
Følgende ideer kan danne baggrund for beslutningskriterierne:
• Hvor kan vi skabe besparelser gennem effektivisering og nytænkning?
• Hvor kan vi skabe langt mere meningsfulde forløb for kunder, patienter og pårørende,
og hvad er deres behov for bedre forløb?
• Hvilken kvalitet og service skal/kan/vil vi levere?
• Hvilke kompetencer har vi brug for, så vi er klar til fremtidens opgaver og krav til
nytænkning?
• Skal vi lave radikale indgreb i vores struktur og opgaveforståelse?
• Hvad har vi af nøgletal i forhold til økonomi?
• Hvor tjener vi pengene?
• Hvad betyder det for indtjeningen i forhold til DRG-systemet? (Diagnose-Relaterede
Grupper er en takstregulering, der udtrykker den gennemsnitlige værdi for behandlinger af forskellige behandlingsgrupper)
• Hvilken besparelse går vi efter at indhente?
• Hvem skal vi benchmarke med?
• Hvilke øvrige nøgletal kan vi vurdere ud fra, fx produktionstal, kundetilfredshed, trivsel,
fravær?
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»

Hospitalsledelse: »Det kan være en god idé at skaffe et grafisk og visuelt overblik over
effektivitet, indtjening, kapacitetsudnyttelse m.v., så det bliver rationelt – og mindre
følelsesmæssigt – at forholde sig til, hvem der bedst kan undværes.«

Hvilke metoder kan anvendes for at gennemføre besparelsen?
Nedenfor er skitseret en række metoder til inspiration. Listen er ikke udtømmende og valg
af metode afhænger af organisationens situation og vilkår.
• Opsigelse af medarbejdere
• Skære lige meget over det hele (Grønthøster-metoden)
• Tage lidt ad gangen (Salami-metoden)
• Ansættelsesstop
• Organisationsændring, fx sammenlægning af afdelinger
• Lukning af afdelinger eller funktioner
• Ændring og effektivisering af arbejdsgange
• Lønreduktion, nedsat arbejdstid
• Ændring af service- eller kvalitetsmål
• Ændringer i ydelsessammensætningen
• Udvidelse af kundegrundlag, fx hjemtagning af patienter
• Skære i aktiviteter, der ikke direkte skaber værdi for patienter, pårørende, brugere
• Hvor opnås størst mulig besparelse ved mindst muligt indgreb?

Udvælgelse af medarbejdere
Kriterier for udvælgelse skal være stringente og meningsfulde i forhold til organiseringen
af fremtidens opgaver. De er ledernes, de opsagtes og fortsætternes referencegrundlag, når
opsigelserne skal forstås.
Tag afsæt i de overordnede rammer, der er besluttet i ledelsen/HMU og opstil i samarbejde
med MEDudvalget kriterier for udvælgelse, fx
• Sætte holdet i forhold til den fremtidige opgave
• Faglige kompetencer
• Produktivitet
•
•
•
•
•
•

 ociale og samarbejdsmæssige kompetencer
S
Stabilitet og fleksibilitet
Økonomi
Anciennitet
Afbalanceret personalesammensætning
Andet
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I samarbejde med HR sikrer du, at de formelle krav er på plads i udvælgelsen på selve
opsigelsesdagen og i tiden efter:
• Vær sikker på, at du efterlever lovgivning, overenskomst og lokalaftaler
• Undersøg, hvilke formelle dokumenter der skal anvendes
• Sørg for, at du overholder formalia, og at fakta er korrekte

Planlægning af processen
Overordnet plan
Afdelingsledelsen planlægger i samarbejde med HR så detaljeret som muligt, hvordan den
samlede proces konkret skal forløbe. Det hjælper til at skabe intern koordination i ledelsen,
og det bidrager til at skabe overblik og timing for alle involverede.
Her er vist de overordnede punkter i hele processen:
• Afklaring: I samarbejde med MED-systemet: Baggrund for besparelse, omstrukturering,
fremtidig organisering og opgavevaretagelse, kriterier for udvælgelse, tids- og procesplan, støtteforanstaltninger og formelle retningslinjer
• Orientering: Medarbejderne orienteres om ovenstående. Ledelsen afsøger muligheder
for frivillige fratrædelsesordninger og omplaceringer
• Udvælgelse: Udvælgelse af medarbejdere til påtænkt omplacering/evt. afskedigelse enten
direkte eller efter kompetenceafklaringssamtale
• Uddybende samtale: Baggrunden for udvælgelse til påtænkt omplacering/evt. afskedigelse
• Høringsfase: For de berørte medarbejdere
• Omplacering: Samtidigt med høringsfasen undersøges mulighed for omplacering
• Opsigelsen: Medarbejderne modtager opsigelse efter endt høringsfase
• Efter opsigelsen: Information om og planlægning af efter-fasen
Hvilke succeskriterier for en god proces vil du anlægge?

Planlægning af udvælgelse og opsigelser
Skriv din lokale drejebog (i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer ved
omplacering og afskedigelse):
• Beslut hvornår og hvor hurtigt samtaler efter udvælgelse gennemføres. Mange personalepolitikker anbefaler, at udvælgelse og opsigelse ikke gennemføres umiddelbart før
weekend, højtid eller ferie. Det anbefales også at gennemføre udvælgelse, uddybende
samtaler og opsigelser så hurtigt og så tæt på hinanden som muligt.
• Hvor lang tid afsættes til hver uddybende samtale? Orienteringen om baggrunden for
udvælgelsen tager forholdsvis kort tid. Der skal være plads til reaktioner. 15-30 minutter
er ofte passende.
• I hvilket lokale skal samtalen gennemføres? Hvem skal sidde hvor? Find gerne et lokale
på »neutral grund« et diskret sted i organisationen.
• Hvordan skal der indkaldes til samtale? Telefonopkald, mail, mødeindkaldelse eller
personlig henvendelse?
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• H
 vornår kan du indlægge opfølgende møder med hver af de påtænkt omplacerede/ evt.
afskedigede?

w

På www.personalereduktion.rm.dk kan du finde:
Link til overordnede retningslinjer ved omplacering og afskedigelse
Link til eksempler på lokale drejebøger
Link til støtteforanstaltninger

Overvejelser i forhold til de medarbejdere, der fortsætter (»fortsætterne«)
Den normale »psykologiske kontrakt« mellem leder og medarbejder i ansættelsesforholdet
kan i en nedskæringsproces forskubbes eller komme ud af balance. I forhold til at kunne
sætte rammer og retning for fortsætterne, skal du som leder overveje følgende:
• H
 vilke kriterier har du lagt til grund for valget af de medarbejdere, som fortsætter?
• Hvilken effekt og konsekvens har afskedigelserne for drift, samarbejde og fremtidige
opgaver? (Så konkret som muligt)
• Hvordan skal møderne tilrettelægges i forhold til fortsætterne i perioden umiddelbart
efter samtalerne, der er afholdt med de afskedigede?
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Drift
Overvejelser
om

Rammer
og retning
Drift

• Ydelser og faglighed
• Organisering
• Optimering

Personale

Udfordringen er at tænke anderledes om den måde, driften skal fungere på fremover,
samtidig med at opgaverne skal løses med mindst mulig produktionstab.
Hvordan kan vi som ledelse forny os på proces- og produktsiden og samtidig skabe radikale fornyelser på tværs af afdelinger og sektorer – til gavn for kunder/patienter og pårørende.
Det kræver overvejelser om både ydelser og faglighed, organisering og optimering.
Nedenstående kan med afsæt i den nye mission, vision og strategi danne baggrund for
beslutning om, hvor der kan/skal effektiviseres og udvikles.

Overvejelser om ydelser og faglighed
• H
 vad skal produceres og leveres fremover og i hvilket omfang?
• Hvordan kan vi skabe effektivisering og nytænkning i en omstilling til fremtiden med
udgangspunkt i besparelsen?
• Hvordan sikrer vi, at kunder, patienter og pårørende er tilfredse?
•
•
•
•
•

 vilken kvalitet kan, skal og vil vi levere i forhold til fremtidens opgaver?
H
Hvilke faglige udviklingsaktiviteter skal der fortsat være plads til?
Hvordan skal fordelingen af ressourcer være mellem forskellige faggrupper?
Hvilke faglige og personlige kompetencer har vi så brug for?
Hvem skal ikke løse den fremtidige opgave?
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Overvejelser om organisering
• H
 vordan kan vi indrette vores organisation, afdeling, afsnit eller team, så vi kan levere
fremtidens ydelser?
• Hvilke muligheder har vi for at ændre vores organisering? Fx samle, nedlægge, reducere,
sammensætte nye kompetencer
• Hvor har vi flere funktioner på flere matrikler? Hvilke kan eventuelt samles på ét sted?

Overvejelser om optimering
• H
 vordan optimerer vi vores arbejdsgange og logistik, så vi bruger færrest mulige
ressourcer på at levere flere ydelser?
• Hvilke projekter arbejder vi på i øjeblikket, som kan give ressourcebesparelser på
længere sigt?
• Hvilke effektiviseringsmuligheder åbner vi for, hvis vi ændrer syn på faglighed og på,
hvem der gør hvad?
• Hvordan kan vi omlægge arbejdsopgaver?
• Hvad er den mest effektive bemanding? Hvordan kan vi drage fordel af stordrift?
• Hvor skal vi indtænke ny teknologi?
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Personale
Fokus på
Rammer
og retning

• Kommunikation
• I nvolvering

Drift

•D
 en mentale forberedelse
– lederrollen

Personale

Kommunikation
I den offentlige organisation får personalet ofte tidligt viden om, at der er besparelser på
vej. Som ledelse står I derfor med en betydelig kommunikationsopgave. Personalet efterspørger hyppig og grundig information, helst relateret til egen situation. Overordnet er der
tre hovedspørgsmål
• Hvem skal vide hvad og hvornår? Udarbejdelse af en kommunikationsplan.
• Hvilke klare og tydelige budskaber skal vi formidle?
• Hvilken mundtlig kommunikation skal supplere den skriftlige kommunikation, fx dialog,
stormøder, mono-/tværfaglige møder osv.?

!

Gode erfaringer med kommunikation:
• H
 olde et højt informationsniveau – og håndtere at kunne tilbageholde fortrolige
oplysninger
• B
 eslutte, hvad der giver nytte og mening at fortælle – klart og tydeligt
• V
 urdere detaljeringsniveauet ud fra, om information kan bruges til at gennemskue,
hvem der skal opsiges
• S
 ikre, at mundtlig og skriftlig information understøtter hinanden
• U
 nder før-fasen: Indsamle – gerne via TR – ugens spørgsmål, som besvares pr. mail,
på intranettet eller på møde
• V
 ære bevidst om både verbal og non-verbal kommunikation. Personalet tolker på,
hvad lederne gør og ikke gør
• A
 fsætte tid til planlagte og uplanlagte møder med personalet
• U
 darbejde tids- og handlingsplaner for, hvad der skal ske hvornår i tilpasningsprocessen.
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Involvering
Gennemførelse af besparelser er en fælles opgave for alle ledelsesniveauer. Involvering,
inddragelse og lydhørhed mellem ledelsesniveauerne er særdeles væsentlig for at:
• Få idéer, skabe åbenhed og udsyn for, at besparelser og effektivisering kan gennemføres
på mange forskellige måder
• Forudse faldgruber
• Kvalificere beslutninger
• Alle ledere kan tage ansvar og føle sig ansvarlige for processen
• Sikre, at alle ledere går ud og gør det, der er aftalt i ledergruppen

»

Afdelingsledelse: »Vi valgte at nedsætte en arbejdsgruppe med afsnitsledere for at arbejde
med forskellige idéer. Vi fik økonomi- og planfolk til at regne på de forskellige løsningsforslag.«

Huskeliste i forhold til hvem der skal involveres
•
•
•
•
•
•

»

 vornår og om hvad inddrager jeg MEDsystemet i processen?
H
Hvilke samarbejdsrelationer skal jeg have særlig opmærksomhed på?
Hvem skal jeg have med i »værkstedsrummet« før endelig udmelding/høring?
Hvilke livliner skal jeg have fat i: HR- og økonomimedarbejdere?
Hvem har jeg brug for til at godkende eller stå bag mine beslutninger?
Hvilke interessenter har jeg i øvrigt inden for og uden for organisationen, som jeg skal
inddrage og hente inspiration hos?

Oversygeplejerske: »Processen er blevet lettet af et tillidsfuldt og nært samarbejde mellem
afdelingsledelsesniveauet og hospitalsledelsen«
Oversygeplejerske: »Som ledende oversygeplejerske har jeg planlagt processen. Jeg har
fået hjælp alle vegne og dybt professionelt. Jeg har kunnet gå fra det ene kontor til det
andet, og de stod klar uden at have hul i deres kalender. Jeg kunne for eksempel bede dem
om at have økonomiske beregninger klar til næste morgen«

Den mentale forberedelse – lederrollen
Der stilles ekstraordinært store krav til ledere i nedskæringsprocesser. Lederne skal stå
deres prøve og kan forvente at blive udfordret i lederrollen. Man er hele tiden i tidspres.
Det er en særlig udfordring for ledere, der selv er »i spil«. Her er der behov for, at deres
ledere giver dem løbende opmærksomhed. Det handler især om afklaring af, hvilke
forventninger der er til dem i forhold til det forberedende, involverende og analyserende
ledelsesarbejde, indtil der er afklaring om deres fremtidige rolle og funktion.
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Overvejelser mhp. mental forberedelse
•
•
•
•

 vad betyder besparelsen for dine medarbejdere og jeres arbejdsopgave?
H
Hvad er din egen rolle og dit ansvar i processen?
Er du loyal over for de øvrige ledelsesniveauer og klar til at støtte op om besparelserne?
Hvordan kan du vise dit personale, at du har tiltro til organisationen efter besparelserne,
dvs. hvordan får du formuleret tro og håb for fremtiden?
• Hvordan frigør du tid, så du kan prioritere denne ledelsesopgave, fx delegere særlige
opgaver til betroede medarbejdere i en overgang?
• Hvem kan du bruge som sparringspartner, så du hurtigt og løbende får gennemtænkt
processen? Fx din leder og evt. ledelseskollega, der er tæt på forståelse af produktionen? Desuden anbefales det, at du kobler dig op på en lokalt eller centralt placeret
HR-konsulent, som kan fungere som sparringspartner og støtte dig gennem processen

Fokuspunkter mhp. at mindske produktivitetstab
•
•
•
•
•
•

Åben og anerkendende dialog i processen
Involvering af ledere og medarbejdere, hvor det er muligt
Være nærværende og tilgængelig som leder. Lytte til synspunkter
Sørge for, at usikkerhedsperioden bliver så kort som mulig
Koordinere indsatsen mellem forskellige faggrupper og afdelinger
Vise loyalitet over for beslutningen om besparelser – konstant »oversættelse« af mening
og retning
• Holde fokus på besparelsesopgaven – og fokusere udviklingsaktiviteterne omkring de
fremtidige kerneydelser og omstilling
Overveje delegering af særlige opgaver til betroede medarbejdere i en overgang for at
frigive tid til prioritering af omstillingsprocessen. Indhent viden om, hvordan mennesker
reagerer på forandringer.

w

På www.personalereduktion.rm.dk kan du finde link til:
Reaktioner i omstillingsprocessen.

»

Afdelingsledelse: »En opfordring til alle ledelsesniveauer er, at I skal være kulturbærere af
andet end mismod. Vi skal gå efter, hvad vi er enige om, og hvad der kan give gejst.«
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UNDER
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Kapitel 3

UNDER

– selve opsigelsen

Denne fase omhandler selve opsigelsen. Det vil sige både udvælgelsen, den uddybende
samtale med de medarbejdere, du har indstillet til omplacering eller afskedigelse og de
samtaler og møder, du evt. holder med de medarbejdere, som skal fortsætte (»fortsætterne«). Samtalerne bygger på de overordnede beslutninger, der er truffet i før-fasen om
selve besparelsen og visionen for fremtiden.
De to overordnede målgrupper i denne fase er de opsagte medarbejdere og fortsætterne.
For begge parter gælder, at de er yderst opmærksomme på, hvordan du som leder håndterer processen. Det er her, virksomhedens værdier står deres prøve.

Rammer og retning

Rammer
og retning
Drift

Personale

Rammer og retning fastlagt i før-fasen ligger til grund for en vellykket gennemførelse af
under-fasen. Det er væsentligt for en ordentlig proces og troværdig ledelse, at alle følger de
spilleregler, der er aftalt i ledelsen og med MEDsystemet.
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Drift
Rammer
og retning

Fokus på

Drift

•H
 vordan sikres
den daglige drift

Personale

Hvordan sikres den daglige drift?
Overvejelser om, hvordan driften sikres bedst muligt i de dage, hvor udvælgelsen/samtalerne finder sted og igen omkring selve opsigelsen:
• E
 r der brug for at sætte flere medarbejdere i vagtplanen de pågældende dage?
• Er der brug for, at opgaver eller patienter forinden skal aflyses, udskydes eller reorganiseres?
• Er der brug for at lave back-up på akutte opgaver, som ikke kan udsættes?
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Personale
Hoved
aktiviteter

Rammer
og retning

• Selve samtalen

Drift

•S
 tøttemuligheder
•M
 ental forberedelse

Personale

Selve samtalen
Som forberedelse til samtalen med de medarbejdere, der indstilles til afskedigelse eller
omplacering, skal du overveje:
• H
 vilket ordvalg vil du anvende indledningsvis? Det er en god idé hurtigt at komme frem
til budskabet om opsigelsen.
• Hvilket ordvalg skal du bruge til den enkelte, hvis der er behov for at supplere kriterierne og det skriftlige?
• Hvordan kan du holde fast i den vedtagne begrundelse (fx besparelser) og ikke bidrage
med alle mulige andre begrundelser i forhold til den opsagte?
• Hvilke spørgsmål vil du kunne forvente at få?
• Hvordan balancerer du den formelle side og den menneskelige, nærværende side? Fx
• Fastholde øjenkontakt
• Korte målrettede begrundelser. Du skal ikke bevæge dig ud i lange forklaringer
• Undgå at nedtone eller overdrive betydning og konsekvens
• Giv plads og rum og accepter reaktioner
• Ikke trøste, men gerne udtrykke medfølelse
• Gennemgå selve opsigelsen og vilkårene herfor
• Hvilke konkrete aftaler skal du lave?
• I forhold til formalia omkring høringsfase
• Opfølgende møde om afstemning af forventninger i opsigelsesperioden, herunder
opgavevaretagelsen
• Udmelding om opsigelsen til kolleger i afdelingen
• Hvilke informationer skal du give?
• Undersøgelse af eventuelle omplaceringsmuligheder og jobportal
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Støttemuligheder
Overvejelser om, hvem der skal inddrages
• Hvordan tænker du bedst muligt TR med ind i processen under og efter samtalen?
• Hvem skal med til samtalen – bisidder til både medarbejder og dig selv? (som nærmeste
leder deltager du altid)
• Lederside tager referat (kan evt. være din bisidder)
• Skal du efter dagens samtaler sikre dig en mulighed for opfølgende samtale hos din
egen leder, lederkollega eller HR-konsulent, mhp. opsamling af opmærksomhedspunkter m.m.?

Mental forberedelse
Overvejelser til din egen mentale forberedelse
• Hvad har du brug for i forhold til at gøre dig mentalt klar til samtalen og mødet med de
medarbejdere, som fortsætter?
• Er du forberedt på at stå til ansvar for de beslutninger, der er truffet?
• Hvordan prioriterer du ledelsesopgaverne i de første dage efter udvælgelsen og igen
omkring opsigelsen, så der er tid til at være til stede blandt personalet?

»

Afdelingsledelsen: »Jeg tænkte – pyh - nu er det overstået, men det var først her omstillingsprocessen begyndte«
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EFTER
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Kapitel 4

EFTER
– fra opsigelse til afsluttet opsigelsesperiode
Det er nu formelt afgjort, hvem der er blevet afskediget, og hvem der skal fortsætte på
arbejdspladsen. Efter-fasen starter her, og den slutter først, når den sidste afskedigede
medarbejder har sagt farvel til arbejdspladsen efter udløbet af opsigelsesperioden.

»

Helle Aggerholm ph.d./MMA: »Opmærksomheden under opsigelsesfasen skal i lige så høj
grad rettes mod den gruppe af medarbejdere, der skal drive virksomheden videre«
Overordnet handler efter-fasen om to store udfordringer:
1. At gå fra den nuværende til den fremtidige drift
2. At sætte rammer og retning for de afskedigede og fortsætterne

Rammer og retning
Fokus på

Rammer
og retning
Drift

•H
 vad er vigtigst
på kort sigt?
•H
 vad skal kursen
være på langt sigt?

Personale

Der er mange udfordringer i denne fase, som kræver, at du som leder tager beslutning
og handler her og nu. Samtidig er der behov for at fastholde et langsigtet og strategisk
perspektiv på at opbygge den nye organisation, ledergruppen og medarbejderstaben.
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Hvad er vigtigst på kort sigt?
Tjekliste på kort sigt:
• Er der styr på formalia omkring personalet?
• Hvad er de største risikofaktorer i den kommende tid?
• Hvad er dine vigtigste ledelsesopgaver? Lav en klar prioritering.
• Er der behov for akut ændring i strukturen - arbejdstilrettelæggelse, vagtlag m.m.?
• Hvad skal succeskriterierne være i forhold til driften?
• Hvad skal succeskriterierne være i forhold til trivsel blandt medarbejderne i overgangsfasen?
• For ledere, som skal afgive eller modtage medarbejdere i forbindelse med tilpasning,
lukning eller fusionering af afdelinger:
• Er der behov for at etablere et møde, hvor I drøfter overgangsproces, afklarer lederopgaver samt regler, roller og principper omkring medarbejderne?

Hvad skal kursen være på langt sigt?
Tjekliste undervejs og på lidt længere sigt:
• Hvilke overordnede præmisser fra før-fasen er fortsat gældende? Eller er det først nu, vi
kan forholde os til spørgsmålene i før-fasen? Fx om bench-marking, produktionskrav,
udvikling af nye ydelser, teknologier og arbejdsgange
• Er der brug for et organisationstjek – hvor kan vores egen ledelse og organisation effektiviseres?
• Er der brug for en ny version eller en overgangs-version af et nyt virksomhedsgrundlag?
• Hvornår og hvordan kan dine medarbejdere inddrages i dialog om fremtidens opgaver
og organisering?
• Hvilke milepæle kan aftales? – Lav evt. en »gameplan«
• Hvis afdelingen er blevet større som følge af sammenlægning:
• Hvad er ledelsesopgaven, og er der behov for ændret delegering eller effektivisering?
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Drift
Rammer
og retning

Fokus på
Drift
• Den daglige drift

Personale

Den daglige drift
På trods af situationen er der en daglig drift, som fortsat skal fungere.
Praktiske overvejelser:
• Hvordan kan du køre driften med det antal ansatte, som du har til rådighed?
• Har du behov for i en periode at sikre ekstra personaleressourcer, som kan være backup? (Vær forberedt på, at der i begyndelsen kan være sygefravær, eller at de afskedigede
ikke kan varetage opgaver på vanlig vis)
• Har du personale i overskud, som med fordel for afdelingen og deres fremtid kan bruges
til udvikling?
• Hvor kan du hurtigt arbejde med prøvehandlinger, så I kan justere og forandre, som I
kommer frem i processen?

»

Afdelingssygeplejerske: »Fra det tidspunkt, hvor opsigelserne falder og frem til det tidspunkt, hvor de afskedigede medarbejdere rejser, kan der ske et dyk i produktionen. Her er
dit nærvær og din opmærksomhed vigtig!«
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Personale
Fokus på
Rammer
og retning

•S
 tøtte og klarhed til de
afskedigede

Drift

•S
 amspillet mellem
afskedigede og fortsættere
•S
 kabe mening for fortsætterne
og de, som evt. kommer til

Personale

Kommunikationsopgaven i denne fase handler om at dreje fokus fra afskedigelse til fokus
på omstilling, nytænkning og nye potentialer.
Alle medarbejdere har fokus på, hvordan I som ledelsesgruppe og som ledere håndterer
processen. Jo bedre forberedte og afklarede, I er på opgaven og rollen i denne fase, jo større
basis er der for godt følgeskab i en periode, hvor der naturligt kan forventes modstand
mod de gennemførte forandringer.
Produktivitetstab i perioden, modstand mod omstillingen og konflikter mellem medarbejdere som følge af personalereduktionen kan mindskes ved at formidle viden om naturlige
menneskelige reaktioner på forandringer, fx ved et fyraftensmøde.

»

Afdelingssygeplejerske: »Du skal være i kontinuerlig dialog og kontakt med de opsagte.
Der skal vises respekt… at de stadig udfører en rolle, som er vigtig for afdelingen og
patienterne. De er stadig en del af helheden!
Tag hånd om dem, som er afskediget, men heller ikke så meget hånd, at de ikke giver sig
tid til at se andre muligheder. Tal åbent og reelt om det skete!«

Støtte og klarhed til de afskedigede
Huskeliste i forhold til de afskedigede/omplacerede
På de opfølgende møder i forhold til den enkelte drøftes blandt andet:
• Hvad skal I have forventningsafstemt?
• Hvilke opgaver forventer du bliver varetaget i overgangsfasen?
• Er der udviklingsopgaver, der skal gøres færdige i afdelingen, og som den opsagte
medarbejder med fordel kan arbejde med og profitere af i forhold til sit cv?
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• H
 vad er der behov for af aftaler om at deltage i møder om den fremtidige organisation? (Det vil som oftest være bedst for alle parter, at den afskedigede medarbejder
ikke deltager i evt. fremtidsscenarier. Men tag en vurdering i det enkelte tilfælde.)
• Kan du yde støtte til den afskedigede medarbejder i forhold til at blive opkvalificeret,
så denne kan komme styrket videre med jobsøgning eller andre tiltag? Fx jobrotation,
HR-støtte i form af kompetenceafklaring, karrieretest og lignende.
• Hvor kan du være behjælpelig i evt. netværk med at være på udkig efter ledige stillinger?
• For de medarbejdere, som skal til en anden arbejdsplads - er der behov for at tage
kontakt til den nye ledelse med gode anbefalinger?

»

TR: »De opsagte skal have fornuftige, udfordrende og gode opgaver at løse i opsigelses
perioden, så de oplever at kunne bruge deres faglighed!«


Samspillet mellem de afskedigede og fortsætterne

!

• D
 et kan være en fordel at bruge møder til at drøfte samspillet mellem de afskedigede og
fortsætterne. Gode spørgsmål til samspillet kan fx være:
• Hvordan er vi sammen nu og frem til opsigelsesfasens afslutning?
• Hvilke behov har de opsagte, fortsætterne, de nytilkomne?
• Hvad vil jeg gerne have, at andre gør/ikke gør i forhold til mig som afskediget
medarbejder?
• Hvordan kan vi støtte hinanden bedst muligt?
• Hvordan får vi grebet den sidste tid an? (gode afslutninger skaber gode begyndelser)
• Er der steder, hvor du skal være særligt opmærksom over for personalet, så der kan
gribes ind med forebyggende foranstaltninger, konflikthåndtering eller lignende?
• Er der behov for særlige sociale arrangementer i perioden?
• Organiser evt. dine møder som på illustrationen nedenfor

»Talerum« – organisatoriske rum under omstillingen

For at holde et fælles fokus på møderne i efter-fasen kan man overveje at organisere møder i tre spor
– et spor, hvor man taler om, hvordan man har det og tager det, og hvem der skal gøre hvad i forhold hertil
– et spor, hvor man taler om de daglige driftsopgaver
– et spor, hvor man taler om den fremtidige organisation
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Skab mening for fortsætterne og de, som evt. kommer til

»

Medarbejder: »Jeg var i starten i tvivl om, hvorvidt jeg havde tabt eller vundet ved at få lov
til at blive.«
I denne som i andre større forandringsprocesser inddrages medarbejderne i det videre
arbejde med afsæt i den overordnede kurs. På kort og lidt længere sigt skal du overveje,
hvordan I kan skabe en fælles dialog om fremtiden. Det er vigtigt, at du skaber ny energi,
motivation og lyst til fremtiden, og at du håndterer den transition, som også fortsætterne
gennemgår. »Transitionen« er de indre reaktioner i mennesker, der igangsættes af og løber
parallelt med den ydre forandring. Fortsætterne skal også have plads til at være kede af
omstillingen, og skal finde sig selv til rette i den nye virkelighed. De kan være præget af
tvivl og usikkerhed om fremtiden, og har brug for at blive lyttet til og at få anvist retningen
for fremtiden.
Mulige arbejdsspørgsmål:
• Hvad optager dig i forbindelse med omstillingen?
• Hvilke behov er vigtige for dig at få tilgodeset?
• Hvad gør dig usikker eller fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden?
• Hvordan skaber vi den gode opbygning af en ny enhed?
• Hvilke kerneydelser skal fortsat være flagskibe?
• Hvilke ydelser er på vej ud?
• Hvilke nye ydelser skal udvikles?
• Hvilke arbejdsgange ved vi, at vi kan effektivisere og optimere?
Hvor der i de tidligere faser måske var mere information, præges denne fase af dialogen
som kommunikationsform.
Udover fortsat dialog med medarbejderne, evalueres hele forløbet med MEDorganisationen mhp. læring af processen.
I tilfælde af at du skal lede flere geografier eller større afsnit end tidligere, bør du overveje,
hvilke kommunikationsflader der egner sig bedst, så du fortsat er en synlig leder. Fx ugentlige nyhedsbreve, videomøder, faste mødekadencer, intranet, åben dør….

»

»Mennesker og organisationer er altid i bevægelse og i færd med at blive til det,
de endnu ikke er.«
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