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Kort præsentation Life-Partners og Life-Manager

Vi koncentrerer os primært om arbejdet med Life-Manager Skærmbesøg 
ift. pandemiens udfordringer, læreringer og løsninger i dette oplæg. 

Tager udgangspunkt i konkrete eksempler fra bl.a. Aarhus Kommune, men 
også andre kommuner.

Drømme og knaster under pandemien

Læringer og Løsninger 

Hvad byder fremtiden på?

Spørgsmål

Agenda
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Relationel koordinerings teorien er udviklet af 
professor Jody Hoffer Gittell

Det fokuserer på vigtigheden af god koordinering og fælles mål, sprog, 
viden og respekt for hinanden og en effektiv kommunikation mellem 

medarbejdere, borger og pårørende

Skab bedre relationer gennem effektiv kommunikation

Relationel koordinering
Life-Manager



Life-Manager Skærmbesøg under Pandemien
• Kendt teknologi anvendt på nye måder 

• Sikre et simpelt teknisk setup i samarbejde med IT

• Life-Manager er en tilpasset løsning med en masse fede 
muligheder, der tager udgangspunkt i borgernes og 
medarbejdernes behov

• Stor velvilje hos medarbejdere, borgere og pårørende

• Øget egen mestring og selvhjulpenhed – Vi skal tro på 
borgernes evner 

• Mindsker risikoen for at sprede smittet med Covid19

• Inddrage pårørende og derved vedligeholde sociale relationer 
og forebygge ensomhed og social isolation 

• Frigiver ressourcer - ca. 8 min pr. besøg der er omlagt til et 
Life-Manager Kald (ca. 2.600 Skærmbesøg i 1 min 34 sec)

• Frigiver tid til de borgere der virkelig har brug for fysisk hjælp 
og bedre arbejdsmiljø

• Afhjælper rekrutteringsudfordringen

• Øger det tværfaglige samarbejde og giver derigennem et 
kompetence løft
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Læringer og Løsninger

Implementering
• Fleksibelt i form og metoder
• Teknisk undervisning, men 

organisatorisk implementering skaber 
resultater

Ledelse
• Ledelsesforløb
• Ledelsessparring
• Ledelsesinformation og dokumentation



Hvad byder fremtiden på?



Hvad byder fremtiden på?

Vi kan ikke tage elevatoren til succes…
Vi skal tage trapperne hver dag!

Hårdt arbejde J



Spørgsmål

www.Life-Partners.com
Bo H. Iversen
Direktør
bhi@life-partners.com
+45 2086 9729


