
Trækbanen  

TRÆKBANEN VIL 
VÆRE BEDST PÅ 
LANDSPLAN TIL 
AT REDUCERE OG 
STABILISERE 
MISBRUGERE
- Forøget trivsel og livskvalitet hos borgen  
   gennem ændret ledelses- og medarbejderadfærd

Virkeligheden for mange organisationer er, at det kan være 
udfordrende at skabe mening samt oversætte strategier og 
visioner til konkret handling og reelle adfærdsændringer. Det 
kræver hårdt arbejde, fuld investering fra hele organisationen 
og en skarp rød tråd, hvis et sådant udviklingsforløb skal lykkes.

Trækbanen, et bosted for misbrugere, tog tyren ved hornene 
og kastede sig ud i et udviklingsforløb, hvor de sammen fandt 
frem til og omsatte, hvilken adfærd der skal være med til at 
skabe mærkbar effekt for borgerne.  

 

BEDRE LIVSKVALITET OG TRIVSEL FOR BORGERNE

Medarbejdere på Trækbanen har løbende arbejdet med 
projekter, der skulle forbedre og styrke deres arbejde med 
borgeren. En medarbejder udtaler: ”Jeg har haft de her projek-
ter. Det har jo rykket helt vildt. Jeg kan se på borgeren, at de er 
blevet mere udadvendte, positive og i bedre humør – de  
egyndt at drikke mindre. Det har gjort noget godt for bebo-
erne”. 

En medarbejder uddyber sit arbejde med en beboer på Træk-
banen: ”Vi har fået et mere fortroligt forhold. Borgeren er 
begyndt at komme mere ud af huset. Borgeren er kommet ud 
og arbejde næsten hver dag. Det er store skridt. Helt vildt. 
Borgeren tager afsted. Det gjorde borgeren slet ikke før. Det 
har virkeligt rykket sig meget”. 

MEDARBEJDERNES UDVIKLING

I evalueringen pegede medarbejderne på nogle af de effekter, 
som forløbet havde haft for deres arbejde og beboernes 
livskvalitet:”Jeg er blevet bedre til at arbejde for at sætte bebo-
ernes ressourcer mere i spil, og lade dem gøre så meget de 
kan selv. Det bidrager til beboernes livskvalitet”. 

En anden medarbejder pegede på, at “der er kommet et bedre 
tværfagligt samarbejde, hvor vi arbejder sammen om at nå 
målet. Forløbet har skabt bedre forståelse for hinanden og 
bedre samarbejde. Det har mindsket faggruppeskellet”.

LEDERGRUPPENS UDVIKLING
 
Ledergruppen har arbejdet intensivt med at skabe en foran-
dring på tværs i hele Trækbanen, som var tæt støttet fra 
ledelsen. Dette kræver både god ledelse udenfor og i leder-
gruppen. Undervejs har ledergruppetests før og efter forløbet 
vist store forbedringer over hele linjen. Mest markant har 
gruppen forbedret deres samarbejde, forhøjet den fælles 
beslutningskvalitet, fået en større holdånd samt bedre 
kommunikation:  

Trækbanen

Trækbanen er et bosted for borgere 

med særlige behov – primært 

misbrugere. På Trækbanen er der 

ca. 60 borgere, 45 medarbejdere 
og tre ledere. I 2020 har de en 

vision om at være de bedste på 
landsplan til at reducere og 

stabilisere misbrugere. 

Udviklingsforløbet kort
 

I fælleskab blev der lagt en ny kurs 

og strategi med udgangspunkt i vision 

2020. For at fremme den ønskede 

adfærd og udvikling blev LEAD inviteret 

indenfor til at skræddersy udviklings-

forløb til både lederne, medarbejderne 

og den samlede organisation, 

der skulle bringe 

                           "Vores vision er blevet mere klar, ligesom at 
forventningerne til, hvordan medarbejderne kan bidrage til 
visionen, er blevet tydeligere. Forventningerne til medarbej-
derne er blevet klare og medarbejderne har fået et nyt blik på 
hinanden. Der er kommet en større forståelse og værdsæt-
telse af hinandens forskellige fagligheder”



ET UDVIKLINGSFORLØB MED MÆRKBAR EFFEKT

Står I over for at skulle realisere jeres strategi eller vision til 
konkret handling og styrket adfærd, så står vi klar til at hjælpe 
jer med at gå fra ord til handling.
 

1 Hvor skal vi hen? Vi startede med at oversætte den kurs, der 
var sat fra Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning. 
Trækbanen havde brug for at oversætte den til et sprog, der 
gav mening i forhold til den udvikling, de stod overfor. Vi 
startede med at lave en plan for, hvor Trækbanen skal være 
om få år? Hvad er formålet med at arbejde her? Hvad vil vi 
opnå sammen?

Hvordan skal vi gøre det? Alle medarbejdere og ledere stillede 
i fællesskab skarpt på, hvilken adfærd der skal til, for at nå 
denne vision – og hvad vi skal kunne, som vi ikke kan i dag. Alt 
blev nedskrevet i et fælles medarbejder- og ledelsesgrundlag, 
som definerer Trækbanens ”regelsæt” for god adfærd. Hvad 
skal der til for at løfte kerneopgaven bedst muligt?

Omsætning i hverdagen: I supervisionsgrupper arbejdede 
medarbejderne med at omsætte grundlaget til hverdagens 
adfærd. De hjalp i dette rum hinanden med at ændre adfærd og 
fastholde de gode vaner og samarbejde, som de sammen var 
blevet enige om skulle ske. Helt konkret betød det en mærkbar 
effekt for borgerne, hvor flere af dem oplevede en forøget trivsel 
og livskvalitet ved et reduceret og mere stabiliseret misbrug. 

Hvad så nu? Trækbanen har i dag en fælles plan for, hvordan den 
gode udvikling fortsættes, så vision 2020 kan realiseres – og alle 
medarbejdere og ledere ved, hvordan de skal spille klogt 
sammen for at nå målet. Kort sagt: der er på Trækbanen blevet 
skabt fælles konkrete billeder af ønsket adfærd, som skaber en 
lang række mærkbare resultater hos den enkelte borger.
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Sådan gjorde vi

2

3

HVORDAN BLEV DET OMSAT I HVERDAGEN? 

Kontakt: Stephanie Bäckström, Partner i LEAD – enter next level
Telefon: +45 31373570,  E-mail: sb@lead.eu

OM LEAD

I LEAD sætter vi en ære i at arbejde tæt sammen med jer og 
jeres virkelighed mod at nå jeres mål tæt på kerneopgaven. 
Vores ambition er at skabe de bedste forudsætninger for, at I i 
fælleskab kan klare de fremtidige udfordringer.


