DeSqual Treningsmoduler
1. Empowerment av tjenestemottagerne
Modul
Mål og hensikt

Læringsmål

Aktiviteter

2 x 4 timer
Måle og forbedre Empowerment
Definisjon av Empowerment:
• Empowerment er en prosess for å øke kapasiteten til enkeltpersoner eller
grupper slik at de blir i stand til å foreta valg, samt å omsette disse valgene til
ønskede handlinger og resultater.
• Empowerment er en flerdimensjonal sosial prosess som hjelper folk ta kontroll
over eget liv
• Empowerment handler om å øke den åndelige, politiske, sosiale eller
økonomiske styrken til individer og samfunn
• Empowerment å gi mennesker tro på egen evne til å handle på en effektiv måte.
• Empowerment gir individer makt til å tenke og handle fritt, utøve valg, og å
utnytte sitt potensial.
De 6 delene elementene i Empowerment er:
• Positiv identitet
• Påvirkning
• Selvbestemmelse
• Gruppe orientering
• Mening
• Kompetanse
Instrumentet for å måle Empowerment er et spørreskjemaet. Basert på 60
påstander får man frem en individuell profil. Empowerment av personer kan
deretter styrkes basert på den enkeltes profil. Det er 175 treningsmoduler knyttet til
de 6 ulike elementene
Veileder og tjenestemottager/gruppe utarbeider sitt eget skreddersydde
treningsprogram.
Deltagerne skal lære;
 å bruke spørreskjemaet.
 å tolke resultatene,
 hvordan man skal gi tilbakemelding til de som har svart på spørreskjemaet
 vurdere hvilke øvelser som vil bidra til å forbedre empowerment for denne
personen/gruppen
Informasjon/teoretisk bakgrunn; VrijBaan Empowerment Metode
Trening i de 6 elementene for Empowerment
Øvelse fra VrijBaan Empowerment Metode
Anvendelse av VrijBaan Empowerment Training (øvelser for å styrke ett eller flere
elemnter for Empowerment)
Evaluering

2. Strategisk- og årlig planlegging
Modul
Mål og hensikt

4 timer
 Hensikt:
I denne leksjonen skal deltagerne lære en metode for å definere og
dokumentere en praktisk måte å knytte strategisk planlegging til årlig
planlegging og bedritens kjernevirksomhet.
Metoden er karakterisert ved å at den involverer ledelsen og de ansatte i
utviklingsprosessen.
Metoden sikrer at alle ansatte er klar over bedriftens formål, visjon,
kvalitetspolitikk, samt gi bevissther om srategi og mål for sitt daglige
arbeide.
Mål
• Forstå hvordan organisasjonen, teamet og den enkelte medarbeider kan
være mer effektive i å realisere (strategiske) mål irganisasjonen satt seg.
• Forsto hvordan du kan få alle team og avdelinger i organisasjonen til å
samarbeide og ivareta kundene på best mulig måte.
• Forstå hvordan du kan lage en startegi for organsiasjonen og utvikle
operasjonelle planer som involverer og motiverer ansatte i arbeidet for å
oppnå felles mål

Læringsmål

Aktiviteter



Alle deltakerne har lært:
• hvordan man lager et strategikart for organisasjonen.
• å beskrive strategiske løp/retninger, aktiviteter og resultatindikatorer
• å utvikle en årsplan basert på organisasjonens strategier og beskrevne
strategiske løp.
Introduksjon
Workshop:
• Utvikling av organisasjonens strategikart
• Utvikle og beskrive strategiske løp/retninger, aktiviteter og indikatorer
• Utabeide årsplan basert på organisasjonens strategi og strategiske løp/retninger
Utveksling av resultater og diskusjon

3. Livskvalitet
Modul
Mål og hensikt

8 timer (4+4) kobles opp mot modulen; Individfokusert Planlegging,
som er en videreføring av denne module.
 Hensikt:

• Vil øke deres forståelse og bevissthet om hvordan man kan bruke
livskvalitetkonsept i yrkesrettet attfrøing.
• Hvordan identifisere mål for- og måle forbedret livskvalitet for personer på
individuell basis
• Bevissthet om hvordan livskvalitetsmål kan forbedre og øke effekten av
den individuelle planprosessen.
• Hvordan inkludere livskvalitesperspektiver til den daglige praksisen i
bedrfiten.
Synliggjøre hvordan fokus på livskvalitet kan bidra til mer bærekraftig
kvalitet på tjenestene



Læringsmål

Aktiviteter



Deltakerne har fått:
• Bedre forståelse av livskvalitetkonsepter som en del av virkemidlene i
tjenesteleveransen.
• Økt kompetanse for hvorfor, hva og hvordan man kan måle livskvalitet
• Forståelse for hvordan man kan benytte verktøy/metode for livskvalitet
• Introduksjon til temaet
Bakgrunn for og definisjon av livskvalitet
Strukturen på livskvalitetskonsepter
• Presentasjon og diskusjon om domener og indikatorer for livskvalitet og
hvordan disse er koblet sammen
• Workshop (inkl praktiske eksempler.):
Måling av livskvalitet,
Knytte mål for livskvalitet til individuelle planer
• Oppsummering og tilbakemelding
• Dele erfaringer

4. Involering av ansatte i Kontinuerlig Forbedring (KF).
Modul
Mål og hensikt

4 timer
• Deltakeren lærer å involvere ansatte i å identifisere mål for kontinuerlig
forbedring, hvordan definere indikatorer og hvordan du bruke en
forbedringstavle for å overvåke mål.
Workshopen vil inneholde:
• Filosofien bak forbedringsarbeid
• Metodikken for å engasjere ansatte i KF
• Bruk av forbedringstavle
• Identifisering av kjerneelementer for kvalitet
Forbedringsfilosofi
• Systematisk Kontinuerlig Forbedring i teamet
• Alle medlemmer i teamet tar ansvar
• Tiltak knyttet til kjerneelementer for kvalitet
• Kontinuerlig forbedring som en del av det daglige arbeidet
• Små grep og raske forbedringer
• Visualisering: alle vil se hvilke saker det arbeides med
• Læring gjennom prakis og gjennom refleksjoner rundt utfordringer /
problemer som gjentar seg

Læringsmål

Aktiviteter



• Forstå hvilke faglige kvaliteter som skal til for å skape en bærekraftig
utvikling og kvalitet
• Forståelse av profesjonell adferd
• Forstå hvordan du bruker en forbedrintavle
Introduksjon
Filosofi og metodikk for ansattes engasjement i KF
Workshop: Øvelse i bruk av forbedringstavle
Informasjon: Kjernekvaliteter for ansatte
Workshop: Identifisere kjernekvaliteter som bidrar til KF
Evaluering

5. Arbeide i partnerskap
Modul
Mål og hensikt

Læringsmål

Aktiviteter

4 timer
 Hensikten med denne modulen er å:
• lære å bruke en mal for å definere formål og mål for partnerskap i
tjenetselaveransen;
• lære å bruke et system for å evaluere resultatene og effektiviteten av
partnerskap.
Viktige temaer
• Identifisering av partnere og typer partnerskap
• Valg av aktuelle eksterne samarbeidspartnere (SWOT analyse);
• Identifisering og utvikling av partnerskap, ansvar, hensikt og mål;
• Rollen partnere har i utvikling og forbedring av tjenestene som tilbys
• Merverdien og effektiviteten av partnerskap – (støtteverktøy);
• Database med partnere og individuelle støttepersoner (Nettverk)
• Tilbakemeldingstrategier: møter, data, undersøkelse, indikatorer
 Ved slutten av leksjonen skal deltakerne være i stand til å:
• bygge opp og effektivt benytte et planleggingsverktøy for partnerskap i egen
organisasjon
• kjenne til ulike evalueringskriterier for partnerskap og kunne velge hvilke
kriterier som best tjener egen organisasjon
• bygge og bruke et vurderingsverktøy for partnerskap på en effektiv måte
 • teoretisk innføring og samtale om begreper:
identifisere partnere og typer partnerskap
rollen partnere har i utviklingen og forbedringen av tjenestene som bedriften
tilbyr
• Bruke SWOT-analyse som en måte å identifisere og velge partnere
• Definisjon av SMART-mål for partnerskap
• Praktisk øvelse
• Presentasjon av en mal for en database for partnere
• Utvikling av et evalueringsverktøy for partnerskap sett fra både bedfitens og
partnerens side.
• Diskusjon: tilbakemeldingsstrategier, møter, data, undersøkelser, indikatorer

6. Individfokusert Planlegging (IP)
Modul
Mål og hensikt

8 timer (4+4) oppfølging av modulen; Livskvalitet
Definere individuelle mål
Opplæringen i IP er en kombinasjon av informasjon, praktiske eksempler og
workshops. Gjennom opplæringen får deltakerne en praktisk trening som kan
overføres til daglig praksis i deres organisasjon, og deretter sørge for rett kavlitet
på arbeidet med individuelle planprosesser.



Læringsmål

Aktiviteter



Deltakerne skal ha:
•økt sin bevissthet og kompetanse i å utvikle individuelle planer på
grunnlag av:
- Intensjonen med tjenesten
- Personens (tejenestemottageren) individuelle livskvalitet
• lært å identifisere og måle personlige mål for personer servert
• lært hvordan IP-prosessen kan bidra til økt motivasjon hos
tjenetsemottagerne, og gjennom dette bidra til bedre resultater og
Empowerment.
• lært hvordan man kan ha en livskvalitetsbasert tilnærming i den
daglige praksisen i egen organisasjon, og gjennom dette være i stand
til å skape mer bærekraftig kvalitet og resultater.

• Introduksjon
• Kort oppsummering av elemeter fra modulen; Livskvalitet.
• konseptuellt rammeverk og tilnærminger for Individfokusert Planlegging
• Identifisere mål i en Individfokusert Plan
• Bruke IP for å måle og score Livskvalitet
• Workshop: definere initiativ for å bedre livskvalitet
• Oppsummering og tilbakemelding

7. Møte samfunnets behov og forventninger
Modul
Mål & hensikt

4 timer
 Å lære:

• Metoder for å identifisere behov og forventninger i samfunnet.
Intervju, spørreundersøkelse, informasjon, analyser, etc.
• Fordeler og ulemper med metodene
• Hvordan måle riktig utvikling av verktøy, instrumenter, innsamling av data,
data analyse, rapportering
• Hvordan bruke denne informasjonen til å sette mål, mål, definere strategi,
policy, forbedringer

Læringsmål



Aktiviteter







• Deltakeren lærer å lage en plan for å innhente/vurdere behovene i samfunnet.
• Deltakeren lærer å bruke ulike verktøy for å innhente/vurdere behovene i
samfunnet
• Deltakerne lærer å bruke resultatene av behovsvurderinge.
Presentasjon
• Nåværende praksis
• Eksempler på verktøy / metoder
• Eksempler på analysering av innhentet data
• Trinn for utvikling av egnede verktøy / instrumenter
• Strategi for å involvere ansatte og ledelsen i utvikling - datainnsamling analyse og rapportering
Arbeidsgruppe: utvikling av (del av) verktøyet for praksis - i din egen virksomhet
Tilbakemelding på resultatene av arbeidsgruppene
Evaluering

8. Intern revisjon
Modul
Mål & hensikt



Læringsmål



Aktiviteter

4 timer
Deltakerne lærer hvordan å designe et trinnvis internt revisjonsprogram
Trinn 1: identifisere viktig informasjon som toppledelsen ønsker å få på drift av
SQ, og ikke oppnår ved overvåking
Trinn 2: valg av metode for planlegging (sikre at alle kriterier er prøvd i
relevante områder / tjenester / prosesser / aktiviteter).
Trinn 3: Identifisere eksisterende dokumenter og poster i hvert revisjonsområde
(områder / tjenester / prosesser / aktiviteter), samt de respektive
nøkkelindikatorer
Utvikle spørreskjemaer for å støtte hver revisjon
Trinn 4: Etablere revisjonsteamet
Trinn 5: Vurdere revisjons effektiviteten
Gjennom opplæring, får deltakerne praktisk trening som kan overføres til daglig
praksis i organisasjonen, dette sikrer gjennomføringen av kvalitetskrav i
tjenesteleveransene, og forbedrer kvalitetsbevisstheten, kvalitetsatferden og
kvalitetskulturen med den interne revisjon prosessen.
• Hvordan øke effektivitet i intern revisjon
• Hvordan integrere internrevisjonen i organisasjonenes korrigerende og
forebyggende tiltaks prosesser
• Hvordan forbedre "revisjons intervjuer"
• Hvordan demonstrere hvilken tilleggsverdi en internrevisjon vil ha for en
organisasjon.
• Kvalifisering til Intern revisjon



• Introduksjon
• Kort oppsummering av revisjoner prosesser, konseptuelle rammeverk og
tilnærminger
• Kartlegge en prosess
• Intern revisjons metodikk
• Intern revisjons prosedyre
• Måle intern revisjons effektivitet
• Oppsummering og tilbakemelding

9. Vurdering av ansattes prestasjon
Modul
Mål & hensikt

4 timer










Læringsmål

Aktiviteter



Hensikten med denne modulen er å:
• utvikle et system for å måle ansattes prestasjoner
• skape en ramme av kriteriene for å dra nytte av ansattes ytelser
Læringsmål er:
• Utvikle et system for ansattes prestasjoner
• Identifisere komponenter som omhandler ansattes ytelse
• Forstå hvordan kople systemet for vurdering av ansattes prestasjon med
gjenkjennelsesmekanismer.
Viktige punkter
System for ansattes prestasjoner
Type analyse
Generelle karakteristikker av evalueringsprosessen
Ferdighetsprofil
Kompetanse, etikk, atferd, engasjement, kunnskap, anerkjennelse,
prosedyrer og gjennomføring
Prestasjonsvurderingsverktøy
Resultatindikatorer - Definisjon og overvåking
Egenerklæringer og vurdering av tredjepart
Intervjuer
HR politiske fordeler / anerkjennelses verktøy

Ved slutten av modulen vil deltakerne være i stand til å:
• administrere en liste over kriterier for evaluering av prestasjonen og velge ut
de som passer til hver funksjon;
• definere og administrere en fordels- database.
Teoretisk introduksjon (10 minutter)
Arbeidsgruppe: case analyse, generelle egenskaper ved organiseringen og
stillingsbeskrivelsen; roller og ansvar; identifisering av ytelseskriterier
Arbeidsgruppe: potensielle fordeler, identifikasjons av ytelses elementer,
anerkjennelses mekanismer: karriere, ytelses bonuser mm.
Diskusjon og konklusjoner

10. Resultatmåling av forbedringstiltak
Modul
Mål & hensikt

Læringsmål

8 timer
 Hensikten med denne modulen er å:

• utvikle et system for å måle og rapportere resultatene av forbedringstiltak
som er iverksatt
• definere effektive måter å involvere ansatte i kontinuerlige forbedringstiltak
Ved slutten av modulen deltakerne vil være i stand til å:
• identifisere forbedringstiltak ved å velge og analysere ulike skrifter av
informasjon
• definere og bruke effektive kontinuerlige forbedringsplaner som gjør at
involvering av hele organisasjonen
Viktige punkter i opplæringen er:
• Å forklare kontinuerlig forbedring til andre
• Å identifisere kontinuerlige forbedringstiltak
• Planlegge og vurdere kontinuerlig forbedring
• Nødvendig kontrast, tilført verdi eller overfladiske forbedringer
• Skille mellom innhold, korrigerende, forebyggende, og innovative
forbedringstiltak.
• Vurdere prosesser ved hjelp av ytelsesindikatorer
• sammenligne resultatene med fastsatte målstyrings mål
• Bruke dataene til å rapportere ledende indikatorer
• Vurdere avvik i organisasjonen styringssystem
• Gjennomføre undersøkelser om egenvurdering oppfatning, og analysere
resultatene

Aktiviteter



Teoretisk innføring og begreps diskusjon
• Arbeidsgruppe: utarbeidelse av en plan for forbedringstiltak, ulike
informasjonskilder tatt i betraktning, diskusjon og konklusjoner
• Arbeidsgruppe: valg av form for formidling, operasjonalisering og involvering
av ansatte i forbedringstiltak
• Diskusjon og konklusjoner

11. Å skape et styrkende miljø (empowering environment)
Modul
Mål & hensikt

4 timer

Læringsmål



• Deltakeren lærer om den teoretiske bakgrunnen for en styrkende/ støttende
metode og om styrekende/støttende miljø.
• Deltakeren kjenner de 6 komponentene styrkende/støttende miljø
• Deltakeren vet hvordan man skal fylle ut selvevaluerings skanning
• Deltakeren kan tolke resultatene av skanningen og hvordan arbeide med
anbefalingene.

Aktiviteter



• Introduksjon
• Teoretisk bakgrunn VrijBaan Empowerment Metode
• Øvelse fylle ut selvevaluerings skjema
• Forklaring på hvordan å lese anbefalingene fra egenevaluering skanning
• Anvendelse av VrijBaan Empowerment Trening
• Evaluering



For å lære mer om begrepet styrkende miljø og hvordan du bruker denne
informasjonen i ledelsen av en organisasjon.
Hva er et styrkende miljø?
En Quick Scan blir brukt til å måle organisasjonen og den profesjonelle. Etter
utfylling av spørsmålene (selvrefleksjon) og å ha hatt et konsensusmøte, blir
det produsert 2 profiler med anbefalinger.
En for organisasjonen og en for den profesjonelle.
Intervensjoner blir foreslått for:
• Styrkende/støttende (Empowering) oppførsel
• Styrkende/støttende (Empowering) misjon og visjon
• Styrke/ støtte (Empowerment) og HR-ledelse
Etter bruk av de foreslåtte moduler, kan en Quick scan gjennomføres på nytt
og profilen vil vise forbedringer.

12. Forstå kvalitetskultur, kvalitetsbevissthet og kvalitetsadferd
Modul
Mål hensikt

3 x 4 timer
 Arbeids definisjoner kvalitetskultur, kvalitetsbevissthet og kvalitetsadferd

• Metoder for å måle kvalitetskultur og kvalitetsadferd
• Metoder for å heve kvalitetsbevissthet
• Hvordan måle kvalitetskultur og kvalitetsadferd på ansatte og ledelsesnivå
• Hvordan forstå kvalitetskultur modellen
• Hvordan identifisere og forbedre kvalitetsadferden

Læringsmål



Aktiviteter



Alle deltakerne har lært å:
• Definere kvalitetskultur, kvalitetsbevissthet og kvalitetsadferd
• Identifisere kvalitetskultur, kvalitetsbevissthet og kvalitetsadferd
• Forbedre kvalitetskultur, kvalitetsbevissthet og kvalitetsadferd
• Måle kvalitetskultur, kvalitetsbevissthet og kvalitetsadferd
Introduksjon
• Power Point-presentasjoner med definisjoner av begrepene kvalitetskultur,
kvalitetsbevissthet og kvalitetsadferd
• Filmer for å understreke definisjonene
• Arbeidsgruppe: hvordan identifisere og forbedre kvalitetsadferd
• Arbeidsgruppe: å forstå kvalitetskultur-modellen og hvordan man kan måle
kvalitetskultur og kvalitetsadferd.
• Arbeidsgruppe: hvordan å heve kvalitetsbevisstheten
• Gruppediskusjoner

