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Københavns Kommunes 
Vikarapp

https://www.kk.dk/vikaradgang

Dansk IT
Implementeringsprisen

2021

COI 
Innovationsprisen

2021



Tilfredse medarbejdere der nemmere og hurtigere kan bestille 
vikaradgange

En stor økonomisk gevinst

Mere styr på data / GDPR

Skalerbarhed og ibrugtagning af løsningen i andre kommuner

Værdi løsningen har skabt



Ansvar for sundhedstilbud til alle københavnere og for ældre- og plejetilbud 
til borgere over 65 år.

Fakta

• Plejehjem, hjemmepleje, genoptræning og sundhedstilbud

• Ca. 10.000 ansatte

• Ca. 630.000 borgere

• Budget: 6,4 mia. kroner
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen



Hvorfor en vikarapp?
• Vikarer er nødvendige for vores service. 11.000 vikaradgange årligt

• Vikarer skal have adgang til vores fagsystemer, især Cura omsorgsjournal 
og Bekey digitalt låsesystem

• Havde en forældet papirarbejdsgang – ville have en digital løsning der er 
hurtigere, billigere og mere sikker.

66

• Nemt for medarbejdere 
• Hurtigt for vikaren at komme i gang



Før-billede med vikarbreve

Fysisk vikarbrev Vikarbrev
Tavshedserklæring

Via pc Fjerne system-
autorisationer

Bestil
Print og 

underskriv

Arkivér Aktivér Luk



Efterbillede med vikar-app

App på mobil 
device

Fire simple skridt sammen med vikaren

Notifikation til leder

Bruger-id til medarbejder 
og vikar



Få simple skridt sammen med vikar









Københavns Kommune

Sådan bestiller du en vikaradgang

Afspil film: 3:20 min



Københavns Kommune

”Det er meget nemmere at bestille vikaradgang med appen. Før skulle jeg
give besked til den administrative medarbejder, der så bestilte vikarbrevene
hos Koncern-IT. Der kunne gå et par dage, før de kom. Så skulle de printes
ud. Jeg skulle sørge for, at de blev underskrevet og sendt retur. Og før
vikaren kunne bruge koden, skulle den først aktiveres ved en PC.”

Özlem, planlægger, hjemmeplejen Nørrebro

”Det giver mere ro lørdag morgen, når man står og skal bruge en
vikaradgang. Tidligere kunne der godt være lidt forvirring. Er
vikarbrevene nu kommet? Hvor er de? Hvordan gør jeg osv.? Nu kan jeg
gå ind appen og aktivere den bestilte adgang sammen med vikaren, og så
kan vikaren bare gå i gang”

Sofie, SOSU-assistent i hjemmeplejen på Nørrebro

Hvad siger medarbejderne?



Læringspunkter fra projektet
Perfekt match

1. Værdifuldt at udvikle løsningen sammen med brugerne

2. Tænk i eksisterende devices, software og viden

3. Dygtig udvikler

4. Økonomisk potentiale – fx reducering  af driftsomkostninger 

Forudsætninger

1. Valide grunddata/stamdata

2. Robust, systemunderstøttet brugerstyringsproces

3. Tilpasning til eksisterende it-miljø



Københavns Kommune

Årlig besparelse =  

4.574.600

Vikarbreve Vikaradgang

4.677.500 kr. årligt 102.900 kr. årligt

+ 2.436.000 i Office365-licencer

Hvad sparer vi?

Udviklings-omkostninger

300.000
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Den digitale frontmedarbejder



Kommune i Region Midtjylland 
Indbyggere: 43.168 (2021)

I midten af gennemsnittet: 49ne kommune
Ca. 1.000 medarbejder i Sundhed og omsorg

Budget: 447 mill dkk



Social- og 
Sundhedshjælper

påjob med IT
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Mere Værdig Pleje
- inspireret af Buurtzorg



• Mere værdig pleje for borgeren via øget fokus på 
sammenhæng, personkontinuitet og 
selvbestemmelse.

• En stærk, rehabiliterende indsats via tværfaglige 
teams, hvor terapeutfaglighed og -
rehabiliteringsfokus er en integreret del af de 
daglige arbejdsgange.

• En attraktiv arbejdsplads via tværfaglige og 
selvstyrende teams, som giver stillinger med ansvar 
og indhold – både til ledere og medarbejdere.

• Høj produktivitet via smidig og decentral 
planlægning sikrer, at vi får mest mulig velfærd ud 
af ressourcerne.

Mere værdig pleje – hvordan?
Økonomi i balance

Den nye organisation skal måles på 
dens evne til at skabe bæredygtige 

ATA-tider og budgetter i balance

Trivsel blandt medarbejdere og 
ledere

Den nye organisation skal måles på 
dens evne til at rekruttere og 
fastholde fagprofessionelle 

medarbejdere, der a) trives, b) 
frisættes, c) arbejder tværfagligt

Kvalitet i kerneopgaven
Den nye organisation skal måles på 
dens evne til at skabe:
Øget kontinuitet
Øget sammenhæng 
Øget selvbestemmelse, herunder 
rehabilitering
+ fastholde patientsikkerhed



Syddjurs Kommune opdeles i en række selvstyrende, tværfaglige borgerteams.

Om borgerteamene:
• Hvert borgerteam består af både sygeplejersker, SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter – tilsammen omkring 20 

årsværk.

• Hvert borgerteam har tilknyttet fast visitator og fast ergo- eller fysioterapeut.

• Hvert borgerteam står for al personlig pleje og sygepleje til borgerne i et geografisk afgrænset område i dag- og 
aftentimerne – både hverdag og weekend. Aften og weekend organiseres på klyngeniveau.

• Borgerteamene er i vid udstrækning selvstyrende. De støttes i det daglige af en coach, som hjælper med 
beslutningsprocesser, trivsel og opsamling på afprøvninger.

• Hvert borgerteam er i klynge med 3 andre borgerteams.  

Beskrivelse af et selvstyrende borgerteam



Syddjurs Kommune inddeles i 3 geografiske klynger, som hver tæller 4 borgerteams.

Om klyngens funktion:
• Klyngen skal sikre, at personaleressourcer anvendes effektivt på tværs af borgerteams. Derfor er der 

tilknyttet en ressourceplanlægger i back office til klyngen, som skal sikre, at personaleressourcer smidigt kan 
flyttes rundt mellem borgerteams. Det gælder både dag, aften og weekend.

• Klyngen skal sikre, at aften- og weekendvagterne planlægges effektivt på tværs af klyngens borgerteams –
men stadig med hensyn til kontinuitet. Fx vil der typisk være to sygeplejersker i aftenvagt per klynge. De vil 
som udgangspunkt skulle dække hvert deres faste, geografiske område.

• Klyngen skal sikre, at aftenvagterne oplever et organisatorisk tilhørsforhold i form af et fagligt og kollegialt 
miljø.

• Klyngen skal sikre, at både visitation og terapeutfaglighed kobles ind i borgerteamenes dagligdagsprocesser. 
Det sker ved at koble faste visitatorer og terapeuter til hver klynge.

Beskrivelse af en geografisk klynge



Team Care app



Teamsamarbejdet ved 
Mere Værdig Pleje

• Selvstyrende team – fra Jeg til VI 

• Koordinering omkring fælles opgaver

• Digitalt dynamisk T-kort 

• Fundamentet
• Hvem er i teamet i dag ? 
• Hvad skal VI i dag ?



En kollega ringer og beder dig tage et af 
hendes besøg. Du tjekker kollegaens 
køreliste og vælger en borger med en 

blå mand for kontinuitet

Fælles team møde, 
koordinering over app

Orienter dig i appen. Swipe 
efter hvert besøg, så appen er 
opdateret for dine kollegaer

Noget akut opstår og du bliver presset på din 
køreplan. Du markerer klokken "har brug for 
hjælp" ELLER lægger et besøg på fælleslisten

Du har nu tid i overskud. 
Du markerer derfor 

hånden "kan hjælpe"

Orienter dig i appen
Er alle kollegaer med? 

Er fælleslisten tom?

Husk at fjerne din markering igen på 
klokken ”har brug for hjælp” eller 

hånden ”kan hjælpe”

Arbejdsgang
- pr vagtlag



Afprøvningen
14.09.22 miniafprøvning, Borgerteam 2
22.09.22 opfølgning på miniafprøvning
26.09.22 resten af Borgerteam 2 – Hornslet



Live demo af 
Mit Team Care - app



Backup skærmbilleder, Mit Team Care app

❶ ❷ ❸

Fællesliste Burger menu, filterfunktion ”Jeg har brug for hjælp” filter



Backup skærmbilleder, Mit Team Care app

❹ ❺ ❻

”Føj aftale til MIN liste””Føj aftale på FÆLLESLISTEN”Borgerinfo



Backup skærmbilleder, Mit Team Care app

❼ ❽ ❾

Offline funktion Serverfejl funktionTeam overblik



Læringspunkter fra Team Care app

• Anskaffelse gennem SKI er ikke kun en 
dans på roser 

• Kulturforandringer på godt og ondt

• Test, test, test – ting tager tid!

• Vi er i proces – proof of concept

• Den digitale frontmedarbejder
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Spørgsmål?



PAUSE
Vi ses igen i plenumsalen 

Kl. 15:00


