
Projekt Sikkert Seniorliv - Horsens

Opskrift på det gode projektforløb 

Metoder og eksempler 



1. Kortlæg hvilke udfordringer de forskellige aktører oplever inden for projektets overordnede ramme. 

2. Beskriv Formål, Mål og Delmål.

3. Definer målgrupper der skal inkluderes i projektet.

4. Kortlæg hvem der skal inddrages i projektet for at nå målene?

5. Skab fælles ejerskab og rolleafklaring mellem de frivillige og kommunale aktører på styregruppe og 

projektgruppeniveau.  

6. Definer den frivillige rolle hvis der skal værges lokale frivillige til konkrete opgaver

7. Aftal hvem der finder/screener potentielle frivillige, så der er et match i fht. det der er brug for i det 

pågældende projekt.

8. Sørg for gennemsigtig projektstyring, så alle kan se deres bidrags betydning ind i den store 

sammenhæng. Her kan driverdiagrammer anvendes som metode. 

9. Find i projektgruppen idéer til afprøvning

10. Aftal hvilke metoder der anvendes til data-, lærings- og erfaringsopsamling. På de kommende sider kan 

i se, hvordan vi i Horsens har arbejdet med det.

11. Lav fremgangsfortællinger. Se skabeloner der udvælges efter relevans. Fremgangsfortællingerne har til 

formål at skabe et samlet og løbende overblik. 

12. Få de involverede aktører til at bidrage til fremgangsfortællingen. Det skal gøres nemt at håndtere i 

hverdagen fx punktform, afkrydsning eller korte fortællinger. Aftal hvor ofte og indlæg driftsperioder.

13. Del erfaringer og læringspunkter undervejs, også dem der lærer os hvad vi ikke skal fortsætte med. 

Det skaber mod på at afprøve nye idéer, når der er plads til både at satse, fejle og lykkes.

14. Projektlederen skal have overblik, være forberedt og sikre retning. 

15. Projektlederen skal gøre det overskueligt for de involverede parter at løse deres dele af projektet og 

stille sig til rådig for sparring.

Det gode projektforløb med både kommunale og frivillige aktører

Bilag:

Skabeloner

Eksempler på udfyldte 

skabeloner



Aktuelle driverdiagrammer



Eksempel på overordnet driverdiagram, da opdraget i projektet var at udvikle 3 eksisterende tiltag, 
skabe 3 nye tiltag og 3 nye samarbejder



Horsens:

Projektgruppen satte 3 mål. Herefter blev de primære drivere identificeret, og anvendt som afsæt for idéer til de 
sekundære drivere. Driverdiagrammet er dynamisk og har ændret sig lidt undervejs, idet idéer er blevet afprøvet og 
enten valgt til eller forkastet. PDSA har været anvendt til at finde den bedste måde at arbejde med de sekundære drivere. 

De forebyggende medarbejdere og Skiftesporet har derudover arbejdet med hver deres driverdiagram, for at skabe 
overblik over deres konkrete forbedringsarbejde. Disse driverdiagrammer har ændret sig meget undervejs og bidraget til 
overblik og fremdrift. 

De frivillige var ikke motiveret for at anvende driverdiagrammer og PDSA i de konkrete tiltag de har stået for, men 
driverdiagrammerne har fungeret godt som forståelsesramme.

På de næste tre slides er der eksempler på, hvordan vores driverdiagrammer for de 3 mål ser ud. 









Seriediagrammer
At følge data over tid har været relevant i enkelte dele af projektet. 

Det har været vigtigt at holde denne form for data på et minimum, det er et stort arbejde og meget lidt 

motiverende for mange frivillige at tage sig af. Der er derfor kun indsamlet tal-data, der hvor det har 

været relevant og muligt for medarbejderne i kommunen.  Der er i højere grad lagt vægt på kvalitative 

data som f.eks. Borgerfortællinger. 

Eksempler:





Her et eksempel på brug af PDSA. 



Aktivitet Hvad gjorde vi Hvad lærte vi

Aktivitet og læring



Eksempler på brug af skema



Med og uden denne skabelon er 

der fortalt borgerhistorier



Eksempel på brug af skabelon



En lille sjov historie.
Jeg taler med en dame, som på mit spørgsmål til om hun kender det åbne center 
på PHG svarer, der bliver jeg vaccineret, men det er ikke noget for mig, da det 
kun er folk med rollator jeg møder nå jeg kommer og spørger om vej. Min 
fortsættelse er så, at det lige netop er derfor vi står i Føtex i dag, da PHG nemlig 
er mere end det og det åbne center er noget helt andet.
Hun bliver en anelse mere interesseret, men afviser alligevel min invitation og da 
jeg som det sidste spørger om hun har en i tankerne hun måske kunne give den 
videre til, siger hun lidt spydigt – ja, min mand, men han vil falde om af grin hvis 
jeg kommer med den.
Jeg accepterer hendes afvisning med et smil og ønsker hende en god dag og går 
over til vores roll up og Mette. Damen bliver dog stående, ret længe endda. Jeg 
træder derfor et skridt nærmere igen, så jeg er i ”tale afstand” hvis det er fordi 
hun er kommet på andre tanker.
Det er hun så. Da jeg bevidst forsøger at få øjenkontakt med hende, rækker hun 
hånden ud med et forsigtigt smil på læben og siger. Måske jeg alligevel skal tage 
den med. Og så begynder hun virkelig at spørge ind til hvad det er for et sted og 
hvilke muligheder som findes hos os J

(Konteksten til den lille sjove historie)

(Vi har samlet mange fortællinger, som med respekt for 

borgerne anvendes i forskellige sammenhænge)





Eksempel på frivilliges bud på opskrift om det gode værtskab



Inspireret af denne 

skabelon har vi lavet ringe 

i vandet på:

”Deltagere i projektet”, 

”Parter der er holdt 

opdateret og i forskelligt 

omfang inddraget 

undervejs”

”Borgere vi er kommet i 

kontakt med”



De forebyggende 

medarbejdere

Socialt 

rehabiliteringstilbud : 

Skiftesporet

Borgerkonsulent 

fra Sund By 

Horsens

Dansk Folkehjælp: 

Frivillige fra 

Seniornet

De åbne aktivitetscentre: 

Medarbejdere og frivillige

Deltagere 

i projektet

Funktionsleder 

for aktiviteter og 

frivillige

Sundhedscenter-

leder Vital 

Horsens



Parter der er holdt 

opdateret og/eller i 

forskelligt omfang 

inddraget undervejs

Interne 

samarbejdspartnere i  

kommunen:

Visitation 

Sygepleje

Terapeuter

Aktivitetspersonale

Hjernekernen

Demenskonsulenter

Hjemmepleje

Øvrige medarbejdere i 

sundhed og omsorg

Lægepraksis: 

Sygeplejersker og 

lægesekretærer i 

hele kommunen 

(Har ikke haft den 

ønskede effekt)

Horsens 

Provsti

Samråd/

Centerråd i åbne 

aktivitetscentre

Ældrerådet

Horsens 

kommunes 

kommunikation

smedarbejder

Nogle vi mangler?



Frivillige og borgere 

med interesse for 

fællesskaber og som 

gerne vil bidrage til at 

tale om ensomhed og 

aldersdepression

Borgere, der går med 

bekymringer om en 

medborger

Frivillige udenfor 

projektgruppen 

som hjælper med 

at udbrede 

kendskabet til 

tilbuddene

Tilflyttere 65

Ægtefæller til borgere 

der flytter på plejehjem 

Borgere vi 

har fået 

kontakt med

Enker/Enkemænd 65

Borgere der har 

brug for 

rehabiliteringstilbud



Eksempelvis

• Dagsorden og billede fra teammøde/ med andre aktører

• Billeder fra aktiviteter 

• Artikel fra lokalt blad om projektet

• Screendump fra Facebook

• Status på idéer der er prøvet af

Postkort fra teamet



Vi har nogle gange lavet postkort fra hele teamet og nogle 

gange lavet det separat fra de involverede parter. 

Alt efter hvad der har været mest oplagt den enkelte måned. 

Opskrift på ”Det gode værtskab” – som de frivillige 

omdøbte til: ”Gi´ gode oplevelser”

Eksempler på invitationer

En lille borgerfortælling:

Hjemmeplejen henvende sig om tre borgere, der kunne have glæde af tilbud 

på Nørrevang.

Da aktivitetsmedarbejderen tog kontakt, var en af dem meget i tvivl om det var 

noget.

Borgeren takkede ja til at få besøg af en frivillig. De havde en rigtig god snak, 

og der var meget at snakke om. Både om Nørrevang og om mange andre ting. 

Efterfølgende er borgeren begyndt at komme fast på Nørrevang. 



• Mulighed for at sætte ord på det der udfordrer eller som 

gør at man ikke kan komme længere. Projektlederen 

hjælper eller bringer det videre. 

Udfordringer, barrierer, hjælp



Der er samlet meget andet end facebook.  

Dette er blot et udpluk sat op til en formidling først i projektet

Vi har løbende samlet PR materiale sammen og sat det i fremgangsfortællingen. Det 
skaber synlighed og er godt at trække frem, når der skal skabes overblik og 

fortælling om hele processen i slutningen af projektet. 



• Her samles der op på de opgaver, der ligger lige for den kommende måned. Det gør det 

let at gå tilbage og sikre, at vi gør det vi har sat os for og forholde os til det, hvis vi ikke 

har.  

Plan for næste periode



• Forebyggerne laver nye kriterier for anvendelse af GDS som afprøves frem til næste læringsseminar. Dog anvender 
nyansat forebygger redskabet systematisk som i foregående afprøvningsperiode, for at se om det giver mening for 
en nyansat. 

• Forebyggerne arbejder videre med at udvikle tilbuddet til tilflyttere. Dette er ikke nærmere defineret endnu.

• Skiftesporet arbejder videre i fht. praktiserende læge og henvendelserne fra distriktsterapeuterne

• Fællesskabet opstartes og der skal laves aftale om, hvordan tilbuddet skal følges i fht. PDSA og data.

• PHG arbejder videre med deres proces om godt værtskab og udarbejdelse af postkort

• Nørrevang skal i gang med at planlægge hvordan der skal arbejdes med værtskab på frivilligcafé

• En medarbejder fra forebyggelse og udvikling, Silkeborg kommune har henvendt sig til Liz på Nørrevang ang. 
mandfolkegruppen. Hun har hørt om den gennem ældresagen. Silkeborg har også gang i nogle spændende ting i 
fht. ensomhed og depression, så der er aftalt vidensdeling først i april, hvor Liz og Dorte deltager.  

• Der arbejdes videre med planerne for kommunikation som anført i oplægget fra sidste kommunebesøg.

• Der arbejdes med opskrifter og fortællinger og videreudvikling af disse, så andre vil kunne forstå og bruge dem. 

Eksempel: Plan for næste periode




