
Serviceavisen 

Efteråret er på sit højeste og 
solen spiller i de gyldne farver, 
men tiden er ikke til efterårsde-
pressioner eller tungsind hos 
procesagenterne i Service-
centret. Alle afdelingerne har 
nu valgt og udpeget deres pro-
cesagenter. Det er forskelligt, 
om der er valgt en eller to 
agenter på de enkelte afdelin-
ger. Indtil nu har de været 
samlet til fire uddannelsesda-
ge, for at blive ”klædt på” til at 
være med til at drive det gode 
og udviklende arbejdsliv frem i 
Servicecentret. 
 
Styringsredskab 
Den 6. oktober er procesagen-
terne samlet i gæstekantinen 
på Tage Hansens Gade, hvor 
John Hermansen starter da-
gen med at præsentere et red-
skab, som skal bruges i udvik-
lingen af det gode og udviklen-
de arbejdsliv.  
   LFA (Logical Framework Ap-
proch) er et redskab til at plan-
lægge og styre udviklingspro-
cesser. Det er udviklet til inter-

nationalt udviklingsarbejde, 
hvor man vil opnå enighed 
mellem modtagere og et do-
norland om, hvilke mål man 
skal nå og hvordan.  
   I Servicecentrets projekt, 
skal LFA gøre det lettere, at 

fortælle hinanden om, hvad de 
enkelte afdelinger arbejder på.     
   Når procesagenterne på 
hver afdeling laver en LFA bli-
ver indholdet i udviklingsarbej-
det tydeligere, og afdelinger 
kan inspirere hinanden. 

   ”Det er et meget akademisk 
redskab, som jeg umiddelbart 
har svært ved at forstå” ind-
vender en af deltagerne.  
 

Processer og 
udfordringer 
Senere på tema-
dagen sætter 
Bjørn Roloff 
Clausen fokus på 
styring af udvik-
lingsprocesser 
og de udfordrin-
ger, man normalt 
støder ind i un-
dervejs. 
   Det kan for ek-
sempel være me-
get vanskeligt at 
vælge den ind-
sats, som giver 
det bedste  resul-
tat. Eller det kan 
være man har en 
god plan, men 
der sker ikke no-
get. 
   Procesagenter-

ne taler også om, hvordan de 
skal få kollegerne til at koble 
sig på projektet og tage ejer-
skab for udviklingen af det go-
de og udviklende arbejdsliv.  
   Det er meningen, at proces-
agenterne skal være frontløbe-

re, og holde dampen oppe he-
le vejen. Men det er forskelligt, 
hvordan udviklingen foregår på 
afdelingerne.  
   Procesagenterne kan inspi-
rere og hente støtte hos hinan-
den og i de styringsredskaber 
de får.   
   Med hjælp fra konsulenterne 
John Hermansen og Bjørn Ro-
loff Clausen drager alle agen-
ter godt rustede hjem med de-
res første LFA i tasken, da da-
gen er omme.   ۩ 
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Rollen som procesagent ser spændende ud! 
Søren Aas Andersen og Fritze Frank Hansen fra Afløserkontoret forventer både at lære nyt og være med til at udvikle et bedre ar-
bejdsliv for kollegerne i deres nye rolle som procesagenter. Søren kunne ikke få en definition på rollen før han gik med, og nu for-
står han, at agenterne selv skal være med til at udvikle den. Det er både spændende og udfordrende 

Proces, udfordringer og ejerskab 
Procesagenterne får nye redskaber, som skal gøre det lettere for dem at dele 
erfaringer og inspirere hinanden i arbejdet som dynamo for udviklingen af 
det gode og udviklende arbejdsliv i Servicecentret. At få medejerskabet helt 
ud i alle centrets kroge, ser agenterne, som en af de største udfordringer 

Selvom det har været lidt van-
skeligt for Søren Aas Ander-
sen, serviceassistent i fast nat-
tevagt i  Afløserkontoret at fin-
de ud af, hvad det indebærer 
at blive procesagent, så er han 
så småt ved at finde ind i rol-
len. 
   ”Da jeg fandt ud af, hvad det 
her projekt går ud på og at der 
for en gangs skyld er en pose 
penge til at skabe forbedringer 
for, så synes jeg det var inte-
ressant. Jeg får også mulighed 
for at lære de andre afdelinger 
i Servicecentret at kende, ” si-
ger Søren Aas Andersen og 
fortsætter:  
   ”Det handler om at få viden 
og inspiration af de andre, og 
så finde ud af hvad vi kan bru-
ge den til i vores afdeling.” 

Viden om udviklingsarbejde  
Fritze Frank Hansen, admini-
strerende sygeplejerske på Af-
løserkontoret, forventer at bli-
ve bedre til udviklingsarbejde 
gennem rollen som agent.  
   ”Jeg får nogle arbejdsred-
skaber, som jeg kan arbejde 
videre med, også udenfor pro-
jektet. I mit arbejde som sik-
kerhedsleder, har jeg allerede 
haft mange ideer til, hvordan vi 
kan arbejde videre, når projek-
tet stopper. Jeg kan se, jeg 
kan bruge mange af redska-
berne til meget andet”, siger 
Fritze Frank Hansen. 
 
Et færdigt oplæg med hjem 
Søren og Fritze diskuterer 
frem og tilbage mens de kæm-
per med at udfylde LFA ske-

maet, som John Hermansen 
har gennemgået og anbefalet 
dem at bruge til planlægning af 
projekterne under ”Det gode 
og udviklende arbejdsliv”. 
   De skriver, streger ud og flyt-
ter rundt på ord og tanker i de 
forskellige bokse – Fritze triller 
det krusede hår rundt om fing-
rene og snurrer det rundt, 
mens hun og Søren forsøger 
at finde ud af, hvad der skal 
stå hvor.  
   Til slut er de faktisk helt til-
fredse, og føler de har lidt me-
re styr på, hvad de skal præ-
sentere for de kolleger, som 
har meldt sig til at være med til 
at planlægge den kommende 
tesalon i Afløserkontoret.  
 
Høj arbejdstilfredshed og 
stort sygefravær 
De to procesagenter tager på 

uddannelsesdagen udgangs-
punkt i, hvordan de kan styre 
planlægning af en tesalon, 
som Afløserkontoret holder i 
november. Her er det menin-
gen at sætte fokus på forbed-
ring af afløsernes gode ar-
bejdsliv. 
   Sammen med kollegerne vil 
agenterne gerne kigge nær-
mere på medarbejdernes høje 
arbejdstilfredshed og samtidi-
ge store sygefravær.  

”Vi har nogle belastede grup-
per. Vores serviceassistenter 
og store plejegruppe er præget 
af nedslidning,” fortæller Fritze 
Frank Hansen og Søren Aas 
Andersen fortsætter: 
   ”Det er positivt, at vi også 
skal forebygge nedslidning, i 
stedet for at ledelsen kun hav-
de fokuseret på, at bringe sy-
gefraværet ned. Nedslidning 
og sygefravær hænger jo sam-
men.”          ۩ 

Både Fritze Frank Hansen og Søren 
Aas Andersen knoklede  med at få 
LFAen for Afløserkontorets tesalon i 
november, da de deltog i uddannel-
sesdag for procesagenterne i oktober  

Procesagenterne Sanne Porse, Karen Nissen, Lone Johansen, Michael Jensen, Annette 
Hoffmann, Hanne Leonhard Jensen, Steen Veigaard, Fitze Frank Hansen, Søren Aas 
Sørensen nyder efterårssolen i en pause på uddannelsesdagen om processtyring 

Procesagenter: 
 
Hver afdeling har valgt 
en-to procesagenter i 
forbindelse med Det go-
de og udviklende ar-
bejdsliv.  
 
Agenterne skal være dy-
namoer for projektet.  
 
Agenterne købes fri til 
uddannelsesdage, coa-
ching mv.  
 
Agenternes rolle udvikles 
løbende efter behov. 

Serviceavisen 
er en del af  projektet: Det gode og udviklende arbejdsliv og en 
intern vægavis i Serviceafdelingen på Århus Universitetshospital 
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