
SDVIDEN Dialogbaseret 
procesoptimering
Find nye ressourcer i vagtplanen



i grundplanerne og frigiv ressourcer
FIND LUFT
Hele organisationen ved, at budgetterne skal 
overholdes. Organisationen kender nøgletallene, 
og medarbejdere på alle ledelsesniveauer følger 
op på budgetterne flere gange om året. Men hvad 
ligger bag tallene, og hvor ligger de gevinster, der 
er nemmest at indfri?
 
En stor del af svaret ligger i vagtplanen. Ud af de 
samlede omkostninger udgør løn til personale  
cirka 80 % i regionerne og 90 % i kommunerne.

Få budgetterne til at gå op i de enkelte afsnit 
Dialogbaseret Procesoptimering i SD Tjenestetid giver forståelse 
for potentialet i vagtplanerne hos medarbejdere og ledere. Vi 
udfordrer alle involverede i planlægningsprocessen, og giver den 
budgetansvarlige en vigtig og nødvendig indsigt i værktøjerne.
 
I fællesskab finder vi ud af, hvordan det daglige arbejde med  
systemet SD Tjenestetid kan optimeres og hæve niveauet i  
jeres organisation – ikke blot økonomisk i form af luft i budgetterne, 
men på medarbejdertilfredshed og arbejdsmiljøet. 
 
Tilgangen er operationel, og vi når ud på de enkelte kontorer og i 
de enkelte afsnit, for vi ved, at selv små justeringer i arbejdsgan-
gene hos de rigtige nøglemedarbejdere kan få stor betydning for 
udnyttelsen af organisationens ressourcer. 



Udgangspunkt i din dagligdag  
og faktiske tal 
Du kan allerede nu bede os analysere nøgletallene 
fra din organisation. Herefter vil vi hurtigt kunne 
identificere en række potentialer, der kan danne 
udgangspunktet for den efterfølgende dialog om 
procesoptimering. 

Ved hjælp af analyser og stikprøver, kan vi give et 
billede af, hvilke væsentlige potentialer, organisatio- 
nen kan indfri i forbindelse med en Dialogbaseret 
Procesoptimering med Silkeborg Data. 

Grundplanen som ledelsesredskab 
Ofte vil vi rådgive om, hvordan grundplanen altid skal afspejle de 
timer, medarbejderen får løn for – hverken mere eller mindre. I  
løbet af procesoptimeringen vil vi belyse grundplanen fra forskel-
lige aspekter og tage udgangspunkt i SD Tjenestetid, normperio-
der og afspadsering. 

Det er vigtigt, at såvel den budgetansvarlige, den decentrale leder 
og den enkelte medarbejder deltager i forløbet og får en fælles 
forståelse for optimeret planlægning. 

Den dialogbaseret procesoptimering er operationel, og vi tager 
eksempelvis konkret udgangspunkt i arbejdstidsregler, overens-
komster, ledelsesbeslutning, kutymer, lokalaftaler, medarbej-
derinddragelse, samarbejdsudvalg, ferieafviklingspolitik samt  
funktioner i SD Tjenestetid.



SÅDAN KOMMER VI I GANG

Silkeborg Datas medarbejder styrer hele processen 
fra start til slut. Vi  har indgående viden om ledelse, 
planlægningsdilemmaer, SD Tjenestetid og andre 
relaterede SD produkter.

Vi lægger vægt på, at projektet startes op med en 
workshop, hvor budgetansvarlige og områdeleder 
samt øvrig faglig og økonomisk ledelse deltager. 

Dialog om optimering af grundplan 
med udgangspunkt i de fremlagte 
undringspunkter

EFFEKT:
Leder og planlægger benytter vagt-
planen som et aktivt redskab til bud-
getoptimering

Vi tager udgangspunkt i konkrete 
data og identificerer problemstillin-
ger og fokus for procesoptimeringen

EFFEKT:
Øverste ledelsesniveau tager ejer-
skab og stiller krav til planlægningen  

Evaluering af resultater for de enkel-
te afsnit/afdelinger med måneds- 
træk af udviklingen i udbetaling af 
konvertible særydelser

EFFEKT:
Videndeling og justering af proces-
serne med fokus på fastholdelse af 
effekten fremover

Nødvendig fase for indkøring og dif-
ferentieret opfølgning i samarbejde 
mellem økonomiafdeling og de en-
kelte afsnit

EFFEKT:
Rutiner indarbejdes og optimerede 
processer og løsninger verificeres

Workshop Møderække Drift i 3 måneder Opsamling og 
evaluering



Silkeborg Data A/S
Kastaniehøjvej 2 • 8600 Silkeborg

7220 7700 • sd@sd.dk
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KONTAKT OS!
Ring på 7220 7700 eller send en mail til kontakt@sd.dk og 
hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din organisation.

SCT. HANS HOSPITAL FIK MERE LUFT I BUDGETTET
11 afsnit på Sct. Hans Hospital gennemgik et procesforløb  
sammen med Silkeborg Data. Det har resulteret i, at budgetterne  
blev overholdt på flere afsnit: 

– Nogle afsnit fik så meget luft i budgettet, at der blev ansat nye  
 medarbejdere inden for de samme økonomiske rammer

– Sygefravær og arbejdsmiljø er påvirket i positiv retning

 


