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Baggrund 
Social kapital måling 2019 er gennemført i uge 43-45 2019.  
Opfølgningen på målingen sker både i lederspor og MED-sporet. Lokalt er opfølgningsarbejdet i gang både i 
de enkelte team, i LMU og i lederkredsen. 
 
HMU og HAU drøftede resultaterne d. 16/1-20 og fandt ikke anledning til yderligere handlinger på den fælles 
bane. 
 
Ud over den lokale opfølgning skal Chefteamet beslutte om der er anledning til yderligere tiltag på den stra-
tegiske bane. I vedhæftede bilag er den sociale kapital udfoldet i forskellige dimensioner: 

• Organisationsenheder 

• Enhedstyper (Hjemmepleje, Plejehjem, Sundhedsenheder mv. 

• Faggrupper 

• Ledelseslag 
 

Beslutninger 
Chefteamet skal beslutte: 
 
 

- Om der er behov for yderligere strategisk retning i forhold til de allerede igangværende lokale pro-
cesser. 
 

Effekt 
 
God social kapital og trivsel er en forudsætning for at vi kan lykkes med strategien, herunder også de tre bor-
gerrettede ledetråde. 
 
Der er ikke sat konkrete mål for Social kapital og trivsel, men udviklingen fra 2018 til 2019 er generelt positiv.  
 
MSO’s arbejdsmlijømål for 2020-2022 er en styrket arbejdsglæde i teamet. 
 
Resultatet på MSO-niveau for oplevelsen af arbejdsglæde i teamet er status quo: 
 
2019: 72 % 
2018: 73 % 
 

 

Opfølgning 
 
Der er ikke lagt op til yderligere opfølgning ud over de igangværende lokale processer. 
 
Der er planlagt en genmåling i maj 2020. Behovet for genmålinger drøftes og besluttes i de enkelte LMU’er.   
 
Det kommende års Social Kapital undersøgelse gennemføres i uge 43-45 i 2020. 

Kommunikation 
 
Hvis chefteamet beslutter yderligere strategisk retning ud over de allerede igangværende lokale indsatser ko-
ordineres kommunikationen heraf med Kommunikationsafdelingen.  

Koordinering  
Kommunikation og Analyse 

Direkte udgifter (tkr.) 

2019  

2020  

2021  

2022  
 

Udgiften finansieres inden for: 
☐ Afdelingens grundbudget 

☐ Afdelingens opsparing 

☐ MSO’s fælles opsparing 
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https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/3192


Referat  
 
Chefteamet drøftede 

- behovet for yderligere strategisk retning i forhold til de allerede igangværende lokale processer. 

 

Der arbejdes videre med nedenstående: 
- Kobling mellem de forskellige undersøgelser 
- Dialog med områderne på kvartalsmøderne om resultatet af de forskellige undersøgelser 
- De 10 plejehjem og 10 hjemmepleje der ligger lavest opfordres til en genmåling 
- Kirstine kontakter de 5 plejehjem der ligger lavest 

 


