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Styring af driften er en vigtig opgave for både topledelse og fagchefer. 

Det er i den daglige drift, at værdiskabelsen sker, og derfor er et 

vedvarende fokus på driftsstyring og -ledelse vigtig. 

Mange offentlige institutioner bruger tavler til at styre opgaver og aktiviteter, 

og endnu flere vil gerne lære det. Økonomistyrelsen har derfor udarbejdet 

dette inspirationsmateriale om driftsstyring med tavler, som kan inspirere til 

brug af tavler i den daglige driftsstyring.  

Økonomistyrelsens ambition for styringen i det offentlige er, at den skal 

være enkel og værdiskabende:

Enkelhed betyder, at styringen skal tilpasses institutionens centrale 

styringsbehov, så der ikke sker over- eller understyring.

Værdiskabelsen opstår, når styringen indrettes, så den understøtter 

en effektiv løsning af kerneopgaven til gavn for borgere, brugere og 

virksomheder. 

Tavler er et styringsværktøj, der kan bidrage til, at den daglige 

opgaveløsning tilrettelægges, så medarbejdernes tid bruges mest 

hensigtsmæssig, og opgaverne bliver løst til tiden og med den rette kvalitet.

Dermed kan tavlerne være med til at sætte fokus de vigtigste opgaver, og 

på den værdi der skabes for borgerne eller brugerne, når de bliver løst. 

Indholdsfortegnelse Side

Del I – Introduktion til tavlestyring 3-11

Del II – Casesamling – eksempler på tavlestyring 12-52

Læsevejledning

Inspirationsmaterialet er inddelt på følgende måde:

I. del beskriver tavlestyring og indeholder gode råd til, hvordan I kommer i 

gang med tavlestyring i jeres egen organisation. 

II. del indeholder en række cases fra Sundheds- og Ældreministeriet, 

Skatteministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet og Finans-

ministeriet, der viser, hvordan tavlestyring kan se ud og bruges i forskellige 

institutioner.

Tavler kan desuden være med til at skabe fokus på institutionens strategiske 

målsætninger ved løbende at følge op på de mål, der er for opgaverne i den 

enkelte enhed og for institutionen samlet set. Tavlerne faciliterer dermed en 

dialog mellem medarbejderne og ledelsen om institutionens strategiske 

arbejde og formålet med de opgaver, der løses i det daglige. 

Endelig kan tavlerne også bidrage til den løbende udvikling af opgaverne, 

hvor processer, mål, arbejdsmetoder mm. justeres, så arbejdet udføres så 

optimalt – og enkelt og værdiskabende – som muligt.  

Driftsstyring med tavler
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1. Hvad kan tavlestyring bruges til?

Tavlestyring er et effektivt værktøj, som kan bruges i den daglige 

driftsstyring. Tavler kan både være med til at reducere den tid, der 

anvendes på koordineringsmøder samt være med til at forkorte de interne 

processer fra en opgave opstår til den afsluttes.  

En af styrkerne ved tavler er, at det er et fysisk og visuelt styringsværktøj. 

På grund af synligheden giver det alle, der bruger tavlerne, mulighed for 

løbende at orientere sig i status og fremdrift på opgaver mv. 

Det er vigtigt at overveje, hvad tavlerne skal bidrage med, så de får et 

relevant design i form af indhold og visuelt udtryk. Her kan det være en god 

ide at tage udgangspunkt i de udfordringer, som I eventuelt møder i 

hverdagen.

Nogle af de typiske udfordringer, som tavler kan være med til løse, er fx.:

• Der mangler overblik over jeres opgaver 

• Det er svært ved at nå jeres mål til tiden

• Arbejdsbelastningen er for høj eller skævt fordelt

• Der kommer ofte ad-hoc opgaver, der tager tid fra de planlagte opgaver

• I savner tid til at udvikle jeres opgaveløsning og arbejdsgange

• Der mangler koordinering på tværs af projekter og enheder

Det er vigtigt at være ærlig om, hvad der ikke fungerer i forhold til 

driftsstyringen i jeres enhed eller organisation – det er her, I finder formålet 

og meningen med jeres tavlestyring.

Introduktion til tavlestyring

Der findes mange driftsstyringsværktøjer – og tavlestyring er blot et af 

dem. Derfor er det vigtigt, at de styringsværktøjer, I vælger at bruge,  

understøtter hinanden og ikke bliver konkurrerende. 

I dette afsnit får I inspiration til, hvornår og hvordan tavlestyring kan give 

værdi til den daglige driftsstyring.

Værdiskabelsen afhænger bl.a. af, om I har et klart formål med, hvorfor I 

har tavlestyring i jeres enhed eller organisation. Det er også godt at 

overveje, hvordan I gerne vil bruge tavlerne i praksis, samt hvilke opgaver 

I har brug for at styre via tavlerne, og hvad tavlen eller tavlerne skal 

indeholde, og hvordan de skal se ud. 

Indhold Side

1. Hvad kan tavlestyring bruges til? 4

2. Hvilke tavler er der behov for? 5

3. Hvad skal tavlen indeholde? 6

4. Hvordan og hvor ofte holdes et tavlemøde? 7-8

5. Hvad får I som ledere og medarbejdere ud af tavlemøderne? 9-10

6. Hvordan kan I implementere tavlestyring? 11



5

Tavlestyring på flere organisatoriske niveauer

Tavlestyring giver ikke kun mening på enhedsniveau, men kan også bruges 

til at understøtte koordinering og strategisk styring på tværs af en 

organisation og gennem de hierarkiske niveauer. Det er vigtigt at forholde 

sig til, hvilke formål tavlerne skal understøtte på de forskellige 

organisatoriske niveauer, og hvordan de skal hænge sammen.  

• Er der brug for koordinering og synlighed af organisationens opgaver?

• Er det vigtigt, at prioritere opgaver og ressourcer på tværs? 

• Skal det strategiske arbejde understøttes med fokus på målopfyldelsen?

• Er det vigtigt at have risikostyring af institutionens vigtigste opgaver? 

De tavler, I vælger at bruge, vil se forskellige ud afhængig af jeres opgaver, 

hvilken enhed og hvilket niveau i organisationen, de skal bruges på. 

Hvis I vælger, at hele organisationen bruger tavlestyring og afholder 

tavlemøder, er fordelen, at der både skabes en synlighed om 

organisationens opgaver, mål og prioriteringer, en fælles retning for 

opgaverne, samt en fælles kultur vedrørende brugen af tavler.

Kan der skabes sammenhæng mellem tavler på forskellige 

organisatoriske niveauer? 

Ved at koordinere tavlemøderne på tværs af organisationen, så de 

vigtigste sager tages med fra enhedernes tavlemøder til 

chefgruppens tavlemøde med direktionen, skabes der en dialog på 

tværs og mulighed for hurtigere beslutninger.  

Se case 4.1 (side 45) om Tavlestyring på flere organisatoriske 

niveauer i Økonomistyrelsen.  

2. Hvilke tavler er der behov for?

Formålet og meningen med jeres tavlestyring giver jer input til hvilken eller 

hvilke tavler I skal bruge til at løse jeres styringsudfordringer. Overvejelserne 

er vigtige i forhold til at vælge det rette fokus for jeres tavlestyring. 

Tavlestyring kan for eksempel bestå af de tre grundlæggende typer af tavler, 

der opfylder hver sit formål i den daglige styring:

Målstyringstavlen skaber fokus på performance, målopfyldelse 

og resultater. Den giver overblik over de vigtigste mål og status 

på opfyldelse af målet. 

Forbedringstavlen understøtter en systematisk drøftelse og 

prioritering af forslag til forbedringer i opgaveløsningen. Den 

sikrer fremdrift på forbedringerne og skaber fokus på at de 

fastholdes.

Driftsstyringstavlen skaber synlighed om opgaverne og bruges 

til planlægning. Med overblik over opgaver og tilgængelige 

ressourcer kan der ske en klar og systematisk prioritering af 

opgaverne. 

Når styringen deles op på forskellige tavler med hvert sit fokus, gør det 

styringen mere enkel og overskuelig, og samtidig sikres det, at der er 

opmærksomhed på både det operationelle og strategiske niveau, samt på 

udviklingen af opgaverne. 
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3. Hvad skal tavlen indeholde? 

Designet af jeres tavler tager også udgangspunkt i overvejelserne om 

formålet med jeres tavlestyring, da det er vigtigt, at tavlerne passer til de 

opgaver og den virkelighed, I arbejder i. 

En effektiv styring er relevant for alle opgavetyper og tavlestyring kan derfor 

anvendes på mange forskellige opgaver. Design, indhold og anvendelse af 

tavlerne ser typisk forskelligt ud alt efter hvilken kerneopgave jeres 

institution eller enhed udfører. 

Arbejder I med en produktionslignende aktivitet og fx udfører tilsyn, 

sagsbehandling, supportsager eller anden opgavetype med en stor 

volumen, kan der være brug for overblik over antallet af aktuelle sager, om 

sagerne afventer sagsbehandling, er i gang eller er afgjort. Derudover kan I  

også have brug for prognoser for, hvilke og hvor mange sager, der er på 

vej. 

Hvis I har mange sager, kan der også være brug for at følge med i, hvilke 

medarbejdere sagerne er fordelt på, og om der evt. er medarbejdere, der 

har mulighed for at løse flere sager eller har brug for at få hjælp fra en 

kollega.

I forhold til målstyring kan det ved produktionslignende aktiviteter være 

relevant at følge såvel produktivitet som kvalitet. Har I en stor produktion af 

sager kan det fx være relevant med indblik i sagsbehandlingstider, 

kvaliteten af sagsbehandlingen og evt. klager over sagsbehandling.

Hvis I derimod arbejder med projekter, kan der være brug for at fokusere 

på at følge op på projektets faser og processer, milepæle, projektscope, 

ressourceforbruget og overholdelse af deadlines mm. 

For policylignende kerneopgaver eller ad-hoc opgaver, hvor volumen af 

opgaver er lille og opgaverne mere forskelligartede, vil tavlestyringen ofte 

minde om den for projekter og typisk fokusere på den enkelte sags 

fremdrift, kvalitet og ressourceforbrug.  

De forskellige opgavetyper præger udformningen af tavlerne, men det kan 

stadig være relevant at anvende alle tre tavler (driftsstyring-, målstyring- og 

forbedringstavlen) til at komme hele vejen rundt om opgaveløsningen. 

Kan I styre flere opgavetyper på en tavle? 

Ja, det er muligt at kombinere flere typer af opgaver på en 

driftsstyringstavle. Det giver et totalt overblik over enhedens 

opgaver, ligesom det sikrer, at fx både projekter og policyopgaver 

bliver gennemgået og prioriteret på det ugentlige tavlemøde. 

Se case 1.1 (side 15) om driftsstyring af projekter og 

policyopgaver i Økonomistyrelsen. 
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4. Hvordan og hvor ofte holdes et tavlemøde?

Tavlestyringen afvikles i praksis på tavlemøder og kan fungere på flere 

planer i en organisation. Den samlede organisation får et indblik i 

udviklingen i enhederne, samtidig med at der skabes overblik og mulighed 

for prioritering og udvikling på tværs. 

Hvad er formålet med tavlemødet?

Mødet omkring tavlen fungerer som et samlingspunkt i en enhed eller for 

en ledergruppe i en organisation og kan finde sted dagligt, ugentligt eller 

med den hyppighed, som er passende. 

Målet med tavlemøderne er, at der skabes et rum for ledere og 

medarbejdere eller ledere imellem, hvor de med fast kadence sammen 

forholder sig til driften og opfyldelsen af målene for opgaverne. 

På tavlemøderne kan I aftale, hvordan der skal handles, hvis opgaverne 

ikke forløber som planlagt, eller hvad der skal gøres mere af, hvis 

opgaverne forløber godt. Det er også her I kan prioritere at fjerne eller 

tilføje opgaver i forhold til de ressourcer og mål, der er i enheden eller den 

samlede organisation. 

Hvordan afholdes tavlemødet?

Tavlemødet foregår stående og har en kortere varighed på fx 10-15 min., 

hvilket giver en anden dynamik end et mere klassisk (siddende) kontor-

eller teammøde. Tavlemødet fungerer bedst til det fælles overblik, 

prioritering, status på mål og forslag til forbedring, og mindre godt til dybere 

drøftelse, sagsbehandling eller løsning af problemer, der kun vedrører 

lederen og enkelte medarbejdere.

Tavlemødet ledes enten af enhedens leder, en fast tavlefører (en 

medarbejder) eller medarbejderne på skift – det er op til brugerne af tavlen 

at finde ud af, hvad der fungerer bedst. Det er vigtigt for værdien af 

møderne, at deltagelse er obligatorisk, at lederen deltager aktivt (også 

uden at være tavlefører), at den aftalte varighed på mødet overholdes, og 

at I derudover har faste aftaler om, hvordan tavlemødet skal afvikles.

Hvor meget tid skal I bruge på tavlestyring?

Det afhænger naturligvis af behov og ambitioner.  

Holder I tavlemøde flere gange om ugen, kan ugens første møde 

fx vare 15-30 min. og indeholde en grundigere gennemgang af 

tavlerne. Ugens øvrige tavlemøder kan herefter klares på 5-10 

min., fx med kort status på opgaver, videndeling mv. 

Se case 4.2 (side 46) om tidsforbrug på tavlemøderne i 

Statens IT. 
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Hvor ofte afholdes tavlemødet?

Tavlestyring er et driftsstyringsværktøj som skal tænkes sammen med de 

øvrige styringsværktøjer, koordineringsmøder mv., som I har i jeres 

organisation. Det kan være, at I styrer nogle af jeres opgaver i et 

elektronisk sags- eller journalsystem, hvor der også følges op på sager. 

Måske har i et rapporteringsværktøj, der giver jer ledelsesinformation og 

status på mål. Ligesom der mange steder afholdes enheds- og chefmøder, 

hvor den strategiske retning eller aktuelle emner drøftes.  

Tavlemøderne skal derfor tilpasses antallet og indholdet på andre møder, 

så de bliver værdifulde for alle. 

Hvad er frekvensen for møder ved driftsstyringstavlen?

Det afhænger af, hvor ofte der er behov for at skabe 

overblik over mængden af opgaver og de tilgængelige 

ressourcer, og dermed også om den aktuelle prioritering af 

opgaver er den rigtige. 

Hvis jeres opgaver hyppigt ændrer sig, mængden af sager 

svinger meget eller der ofte kommer ad hoc-opgaver, kan 

det være relevant med daglige møder. For andre typer 

opgaver, fx længerevarende projekter, kan det være 

tilstrækkeligt med fx ugentlige møder.

Hvad er frekvensen for møder ved målstyringstavlen?

Det afhænger af, hvor ofte I har brug for at gøre status over 

jeres målsætninger. Målstyringstavlen kan rumme både 

kort- og langsigtede mål, og dermed understøtte opfølgning 

på fx aktuelle sagsbehandlingstider eller mål fastsat i 

institutionens resultatplan. 

Det kan derfor være relevant med ugentlige møder, hvis 

der skal ageres hurtigt på afvigelser og udfordringer i 

opgaverne, så der kan laves korrigerende handlinger, hvis 

målet skal overholdes. For mål, der enten ikke opgøres 

hyppigt eller som har et længere sigte, kan det være 

relevant at følge op på månedlige møder. 

Hvad er frekvensen for møder ved forbedringstavlen? 

Det afhænger af, hvor ofte der kommer forslag til 

forbedringer, hvor mange forslag der er i proces og hvad 

jeres kapacitet er til at få forbedringerne implementeret. 

Formålet er at sikre input til større eller mindre forslag til 

forbedringer til opgaveløsningen, som kan fremsættes 

løbende eller på møder fx hver eller hver anden uge. På 

møderne foretages en prioritering af nye forslag samt 

opfølgning på fremdriften af de forbedringsforslag, 

der er i gang. 



9

Lederen 

For lederen giver tavlestyring mulighed for overblik over de tilgængelige 

ressourcer og mulighed for at lave en synlig prioritering af opgaverne. 

Lederen kan få status på fremdrift af opgaverne fra den enkelte 

medarbejder, og få input til forbedringer og udvikling af opgaverne fra hele 

enheden. På den måde kan lederen løbende skabe den nødvendige 

forventningsafstemning med medarbejderne om deres opgaver. 

Møderne omkring tavlen kan fungerer som en daglig ledelsesplatform, hvor 

lederen kan skabe mening og retning for enhedens opgaver, og hvor 

lederen løbende kan (gen)fortælle historien om formålet med enhedens 

arbejde. Endelig er tavlemøderne også en mulighed for at komme tættere 

på medarbejdernes trivsel og løbende følge med i, hvordan de har det.

Medarbejderen

For medarbejderen giver tavlestyring mulighed for at dennes opgaver bliver 

synlige for lederen og resten af enheden og bliver en del af den fælles 

prioritering. Tavlestyring giver desuden anledning til, at medarbejderen får 

planlagt og fastsat mål for sine opgaver, samt gør det muligt at komme med 

input til forbedringer.

De løbende tavlemøder giver samtidig medarbejderen et fast kontaktpunkt 

med sin leder, lejlighed til afklaring af evt. spørgsmål og mulighed for at 

bede om hjælp til en opgave. 

Tavlemøderne giver også mulighed for at følge med i kollegernes arbejde 

og få generel viden om arbejdet i enheden. Derudover får medarbejderen 

forståelse for den fælles retning og mulighed for at sætte sit eget arbejde 

ind i en større sammenhæng. 

Hvordan oplever medarbejderne tavlestyring?

Følg med i medarbejdernes tilfredshed med tavlestyringen i enheden og 

brug det til at forbedre jeres tavler og tavlemøder. 

Se case. 2.9 (side 32) om måling af medarbejdernes tilfredshed 

med tavlestyringen.

5. Hvad får I som ledere og medarbejdere ud af tavlestyring? 

Tavlestyring kan give noget til alle aktører rundt om tavlen dvs. både leder,

medarbejder, enhed og organisationen som hele.

Hvordan understøttes lederen i at bruge tavlestyring som 

ledelsesværktøj? 

Det er vigtig med ledelsesforankring, hvis tavlestyring skal blive en 

succes. Derfor skal lederne klædes på til at bruge den nye styrings- og 

mødeform, som brugen af tavler repræsenterer. 

Se case. 4.4 (side 49-50) om Lægemiddelstyrelsens erfaringer med 

ledelsesudvikling i forbindelse med implementering af tavlestyring.  
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Enheden (team/kontor)

For enheden giver tavlerne et synligt overblik over opgaver, planer og 

ressourcer og gør det muligt at se det hele i sammenhæng. Når der tales 

om enhedens opgaver og mål på tavlemøderne, giver det også anledning til 

at fejre en opnået succes i fællesskab eller overveje, hvordan opgaven evt. 

kunne være løst bedre. Udfordringer for opgaveløsningen og ideer til 

forbedrede arbejdsmetoder kan diskuteres og besluttes i fællesskab på 

tavlemøderne. 

Tavlestyring vedrører dermed hele enheden, og det ligger i tavlestyringens 

ide, at alle ser og hører det samme om enhedens arbejde. Det fællesskab, 

der er omkring tavlemøderne, kan være med til at styrke sammenholdet i 

enheden, give anledning til at hjælpe hinanden og i det hele taget skabe en 

fælles kultur om opgaveløsningen.

Organisationen (øverste ledelse)

For den øverste ledelse kan tavlerne anvendes til at skabe overblik over 

den samlede organisations opgaver, planer og mål. Når der skabes 

sammenhæng med ledelsens og de enkelte enheders tavler, giver det 

mulighed for at prioritere og koordinere opgaver på tværs af organisationen 

på et aggregeret niveau. 

Tavlerne kan dermed understøtte den strategiske styring på tværs af 

organisationen og gennem de hierarkiske niveauer. Ledelsens tavlemøder 

kan både finde sted på direktionsniveau og på center-/afdelingsniveau. 

Den øverste ledelse kan også bruge tavlerne til at styre deres egne sager 

eller til at styre opgaver, der har med driften af selve institutionen at gøre, fx 

økonomi, rekruttering, trivselsindsatser, kommunikationstiltag mv. 

Hvordan kan den øverste ledelse bruge tavlestyring? 

Flere organisationer har et dedikeret rum, hvor den øverste ledelse 

har institutionens vigtigste opgaver, mål, aktuelle indsatser mv. 

hængene, hvor de drøftes på daglige eller ugentlig tavlemøder i 

direktionen og/eller ledelsesgruppen.   

Se case 4.3 (side 47-48) der viser tavlestyring for 

ledelsesteamet og kobling til strategi og mål i 

Lægemiddelstyrelsen

Læs om hvad tavlestyring gør for Lægemiddelstyrelsen:

‘Tavlerne giver mulighed for en aktiv og aktuel dialog om opgaver og 

prioritering mellem medarbejdere og leder.  

Tavlerne fremmer transparens med overblik over sagsflow, 

sagspukler, ressourcer, kompetencer og dermed prioritering. 

Samtidig giver tavlerne en visualisering af ledelsesinformation til alle 

og i real time.’ 

Se læs mere om deres tavlestyring i case 4.4 (side 49-50).
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6. Hvordan kan I implementere tavlestyring?

Kulturen i jeres organisation og medarbejdernes og lederenes profiler 

spiller en stor rolle i implementeringen af tavlestyringen. Derfor er det vigtigt 

at være opmærksom på, at I kan opleve tavlestyringen forskelligt afhængig 

af jeres roller, personlighedsprofil og hvilke opgaver I løser. 

Læs om Skattestyrelsens proces med at implementere 

tavlestyring i deres organisation. 

Deres gode råd til andre, der skal i gang er:

‘…at fokusere på et enkelt, meningsfuldt og forståeligt koncept, 

at holde fast i tavlemøderne, at sikre involvering samt ”lege” med 

tavlen, der er et dynamisk og understøttende værktøj til styring’.

Se mere om Skattestyrelsens implementering i case 4.5 

(side 51-52).  

 Hav et klart formuleret formål med tavlerne i enheden og tænk 

over, hvad leder, medarbejder og enhed skal have ud af tavlerne.

 Sørg for ledelsesmæssig opbakning og involvering i tavlestyring 

fra både enhedslederen og den øverste ledelse.

 Vær bevidst om, at ledere og medarbejdere kan have forskellige 

formål og oplevelser af tavlerne, og sørg for at tilgodese dette 

ved at inddrage medarbejderne i den løbende udvikling af tavlerne.

 Sørg for god tavledisciplin, ved at: 

 al relevant indhold fremgår af tavlen på en overskuelig måde

 data på tavlerne altid er opdateret forud for møderne 

 tavlemøderne er booket fast i kalenderen 

 der er en klar dagsorden for møderne og en god mødekultur

 Sørg for at koble tavlestyring til de øvrige styringsredskaber i 

organisationen, fx mål- og resultatplaner og ledelsesinformation, 

kontormøder, chefmøder – og gør det til en helhed. 

 Evaluer tavlerne med mellemrum og juster dem efter behov. 

Tilføj eller fjern elementer på tavlen, ændr antal af tavlemøder osv.

 Find løbende inspiration hos hinanden i organisationen og 

andre institutioner, der bruger tavlestyring. 

 Gå bare i gang – og forsøg jer frem med tavleindhold og 

design. Sørg for at inddrage medarbejderne og deres behov i 

udviklingen af tavlens indhold, design og tavlemødernes form.
Her er en række råd og tips til, hvordan I kommer godt fra start:



Del II 

Casesamling –
eksempler på 
tavlestyring 
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Læsevejledning til casene

Casesamlingen er overordnet delt ind efter de tre tavler, der er beskrevet i 

inspirationsmaterialets første del. 

Eksemplerne er markeret med et af de tre ikoner:

Der er både eksempler på hele tavler og på enkelte elementer fra tavlerne. 

Sidste del af casesamlingen rummer nogle fortællinger om, hvordan I kan 

implementere og organisere tavlestyring i jeres institution, suppleret med 

erfaringer og gode råd, til jer der skal i gang eller videre med tavlestyring. 

Hvad skal du brug en casesamling til?

Praktisk erfaring er guld værd! Både din egen og den andre har gjort sig. 

Derfor rummer denne anden del af inspirationsmaterialet om tavlestyring en 

samling cases og eksempler på tavlestyring fra en række statslige 

institutioner.

Som det altid gør sig gældende med eksempler fra andre institutioner, kan 

det ikke overføres direkte til jeres egen institution, da de sammenhænge, 

som tavlerne indgår i, altid er forskellige. Brug derfor casene som 

inspiration til at udvikle jeres egne tavler. 

Om casesamlingen

Tavlestyringen er et dynamisk redskab og alle de institutioner vi har 

indsamlet eksempler fra til dette inspirationsmateriale, har arbejdet med 

tavlestyring i flere år.

Tavlernes indhold og udseende bliver løbende justeret, og eksemplerne er 

derfor også et udtryk for det, der aktuelt giver mening for dem der bruger 

tavlerne. Det skal her bemærkes, at der fra flere af casene, er fjernet 

følsomme oplysninger. 

Hver case er forsynet med den opgavetype, som casen illustrerer: 

Nogle cases illustrerer flere opgavetyper, ligesom de fokuserer på et eller 

flere emner, som fx risikostyring, trivsel, medarbejderkapacitet osv. 

Casene består af billeder og tekst, der forklarer, hvordan tavlen bruges, og 

udvalgte elementer på tavlen er fremhævet med grøn tekst og forklaret 

nærmere med en billedtekst. 

Driftsstyringstavle Målstyringstavle Forbedringstavle

Policyopgaver Sagsbehandling Projekter Andet



Cases på driftsstavler og dens elementer Side

Case 1.1: Driftsstyringstavle for policyopgaver 15

Case 1.2: Driftsstyringstavle for projekter 16

Case 1.3: Driftsstyringstavle for sagsbehandling 17

Case 1.4: Styringsreol på driftsstyringstavlen 18

Case 1.5: Sagsprocesser på driftsstyringstavlen 19

Case 1.6: Kapacitet og trivsel på driftsstyringstavlen 20

Case 1.7: Risikostyring på driftsstyringstavlen 21

Case 1.8: Porteføljestyringstavle for IT-projekter 22

Case 1.9: Portefølje- og opgavestyringstavle 23

Case 1.10: Projektstatus og projektressourcer 24

Case 1.11: Programstyringstavle 25

Case 1.12: Elektronisk driftsstyringstavle 26

I denne del af inspirationsmaterialet vises en række eksempler 

på driftsstyringstavlen. 

Driftsstyring forstås bredt i de følgende cases. Her er der 

både eksempler på, hvordan I kan styre en stor og løbende 

mængde sager, og på hvordan I kan få overblik og prioritering 

ind i styringen af komplekse projekter. 

Nøgleordene for driftsstyringstavlen er overblik, planlægning og 

medarbejdernes ressourcer. Den rigtige kobling af disse 

elementer skaber det, der kendetegner en god styring af driften: 

Fremdrift og fornuftige beslutninger.

1. Driftsstyringstavlen

14
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Case 1.1: Driftsstyringstavle for policyopgaver

Projektkort med status 

på leverancer, scope, tid 

og ressourcer for et 

projekt. 

Formål

Tavlen skaber overblik over kontorets 

aktuelle sager til teamleder, kontorchef samt 

direktion tre uger frem. Viser desuden 

kontorets vigtigste projekter samt 

medarbejdernes arbejdsbelastning. 

Effekt

Medarbejderne sætter et opgavekort på 

tavlen på den ugedag, hvor den ligger klar til 

behandling hos lederen. Herefter flytter 

sagen videre til lederens felt på tavlen, 

mens de godkender opgaven. 

På den måde kan både medarbejder og 

leder følge status på igangværende opgaver 

og projekter, og afstemme løsning og proces 

ift. medarbejderens arbejdsbelastning. 

Frekvens

3 ugentlige tavlemøder.

Opdateres ugentligt.

Medarbejderen beskriver opgaven på 

et ’opgavekort’, der kort beskriver 

opgavens indhold og omfang, 

deadline for godkendelse, samt 

sagsbehandler. 

Overblik over hver enkelt 

medarbejders belastning i 

aktuel uge og to uger frem. 

Policyopgaver Projekter

Kontorets to teamledere 

og kontorchef placerer 

igangværende sager her. 
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Ugekort for 

projekternes aktiviteter 

og budgetterede timer

Kort med kommende 

måneders milepæle og 

vurdering af scope, 

ressourcer og leveringstider

Sager til godkendelse 

hos kontorchef og 

direktion i denne uge

Sager til godkendelse hos 

kontorchef og direktion 

kommende ugerFormål

Tavlen skaber overblik over kontorets 

projekter tre uger frem og viser forventet 

status på projektets milepæle, scope, 

tidsplan og ressourcer tre måneder frem. 

Viser overblik over opgaver til kontorchef 

og direktion i aktuel og kommende uge.

Effekt

Medarbejderne får planlagt aktiviteter og 

tidsforbrug på deres projekter for de 

kommende uger. Giver desuden mulighed 

for at vurdere risici i forhold til milepæle, 

scope, ressourcer og tidsplan for de 

kommende tre måneder. 

Skaber en løbende dialog om, hvordan 

projekterne forløber, og om der er brug for 

justeringer på kort og på lang sigt.  

Frekvens

Daglige tavlemøder.

Opdateres ugentligt.

PolicyopgaverProjekter

Case 1.2: Driftsstyringstavle for projekter  
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Case 1.3: Driftsstyringstavle for sagsbehandling   

Indhold

Tavlen viser medarbejdernes opgaver fordelt på 

dagene i aktuel uge samt de opgave, der kendes 

for de kommende uger og måneder. 

Effekt 

Tavlen bruges til at planlægge opgaver og 

ressourceanvendelse, samt sikre fokus på 

væsentlige deadlines. Tavlen giver en synlighed af 

arbejdet i teamet/sektionen for medarbejdere og 

leder og en større forståelse for prioriteringerne.

Tavlen er omdrejningspunkt for den løbende dialog 

mellem leder og medarbejder om arbejdsopgaver 

og prioritering. 

Tavlemøderne giver mulighed for bedre 

planlægning af fx mere dedikeret og sammen-

hængende tid til konkrete opgaver. Tavlen bruges 

også til dialog og tværgående udveksling af 

erfaringer og viden. 

Frekvens

Daglige tavlemøder. 

Opdateres ugentlig.

Sagsbehandling Andet

Hver medarbejder udfylder 

egen dags-/ugeplan og der 

omprioriteres løbende i det 

omfang det er nødvendigt.

M
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Case 1.4: Styringsreol på driftsstyringstavlen  

Aktuel bemanding oplyses i 

yderste kolonne. Kontoret har 

sørget for at sagerne kan løses 

af forskellige medarbejdere. 

Det sikrer større fleksibilitet, når 

arbejdet planlægges

Sagsbehandling

Formål

Styringsreolen inddeler sagerne på forskellige 

sagsområder og er en del af driftsstyringstavlen. 

Den opdateres dagligt med aktuelt antal sager. 

Effekt

Tavlerne bruges dagligt og anvendes til at fordele sagerne 

efter en ”pull/træk”-tanke (frem for ”push/skub”-tanke). 

Det betyder, at medarbejderne byder ind på det antal sager, 

som de kan håndtere ud fra deres frie kapacitet, fremfor at 

sagerne blot fordeles uden at skele til fx sagsbunker på et 

område. 

Er der mange sager, sørger lederen for, at prioriteringen er 

klar mellem sagerne, så alle ved hvilke sager der er vigtigst, 

fx er tæt på at overskride målet for sagsbehandlingstid.

Tavlen giver et godt belastningsoverblik indenfor 

sagstyperne. Samtidig giver den mulighed for fx at følge 

med i , om der er konkrete fald eller stigninger i sagstyper, 

så kompetenceudvikling og kapacitet kan indrettes herefter. 

Frekvens 

Daglige tavlemøder.

Opdateres dagligt. 

Antallet af aktuelle sager 

indenfor hver sagstype, 

og i de enkelte faser, 

fremgår af tavlen.  
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Case 1.5: Sagsprocesser på driftsstyringstavlen   

Listerne viser sagens fire 

procestrin og resultaterne heraf. 

På den måde kan man få et hurtigt 

overblik over sagens indhold og 

historik. 

Sagsbehandling

Formål

Tavlen styrer nogle større sager, der indgår i en kompleks 

sagsproces med mange leverancer, der er indbyrdes 

afhængige.

Effekt

Sagerne kører overordnet i en proces med fire faser. 

Begyndende med ‘Indledende sagsfremstilling’ og uret rundt. 

Til hver fase knytter sig en række opgaver i sagen. Det er fx 

faglige input, udarbejdelse af udkast til afgørelse, indhentelse af 

sagkyndige vurderinger, planlægning af møder, kvalitetssikring 

af produktet mv. 

På ugentlige sagsmøder mødes medarbejdere, der har 

leverancer til sagerne. På mødet planlægges leverancerne 

”nedadgående” på kortet. Samtidig vurderes om sagerne har 

den overordnede fremdrift i forhold til faserne, som er planlagt. 

Det kan have betydning for bookning af nævn/rådsmøder,  

forventede deadlines for andre medarbejder, fremtidig 

ressourceallokering mv.

Frekvens 

Ugentlige tavlemøder.

Opdateres dagligt. 

Sagstitel 

Sagstitel Sagstitel 

Sagstitel Sagstitel Sagstitel Sagstitel 

1 2

4

3
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Case 1.6: Kapacitet og trivsel på driftsstyringstavlen
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Formål

Skema på driftsstyringstavlen med overblik 

over ugens kapacitet for hver medarbejder, 

og et skema med den enkelte medarbejders 

samlede stemning for hver dag i ugen.

Effekt

Oversigten med vurdering af 

medarbejderens kapacitet bruges til at 

prioritere opgaver ved ugens begyndelse og 

til at fordele opgaverne. 

Skemaet med stemningsbarometeret

udfyldes sidst på ugen og bruges til at tale 

om, hvordan ugen er gået. Om det har været 

en almindelig dag, om der fx er en dårlig 

oplevelse, der skal vendes eller om der fx er 

en god oplevelse, der skal deles med 

kollegerne.  

Frekvens

Ugentlige tavlemøder.

Opdateres ugentligt.

Andet

Medarbejderen sætter en farvet 

magnet på ved ugens begyndelse. 

Grøn = Har ekstra kapacitet

Gul = Har passende kapacitet

Rød= Har for lidt kapacitet. 

Medarbejderen sætter en farvet 

magnet på i slutningen af ugen.  

Grøn = God oplevelse, succes.

Gul = Almindelig dag.

Rød= Dårlig oplevelse/dag. 
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Case 1.7: Risikostyring på driftsstyringstavlen 

En risiko placeres i matrixen, hvis 

den overvåges af ledelsesteamet. 

Ellers følges og håndteres den lokalt. 
Risiko 

Formål

Risikostyring via et risikoregister, der udgør en del 

af Ledelsesteamets driftstavle. Alle medarbejdere 

kan til enhver tid se registeret i ledelsens 

tavlerum.

Effekt

Visualiseringen på tavlen understøtter et hurtigt 

overblik over væsentlige high-level risici. Risici 

erkendes først og fremmest via en omverdens-

analyse, men også via input fra organisationen og 

tildeles herefter ledelsesteamet.

De positive eller negative risici analyseres for 

konsekvens og sandsynlighed og sættes ind i 

en matrix. Til risikoanalysen anvendes et 

bagvedliggende, udfoldet prioriteringsværktøj 

til at angive et risikoniveau for den tildelte risiko. 

Ledelsen træffer beslutning om handling på risiko.

Frekvens

Ugentligt tavlemøder.

Opdateres ugentligt.

Policyopgaver Projekter

Hver risiko har et dokument, der uddyber og 

dokumenterer risikovurderingen og 

risikobehandlingen, fx estimat for hvornår 

risikoen indtræffer, samt hvilke tiltag der er 

taget eller bør tages for at nedbringe risikoen. 

Risiko 

Risiko Risiko 

Risiko 

Risiko 

Risiko 

Risiko 

Risiko 

Risiko 
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Case 1.8: Porteføljestyringstavle for IT-projekter    

For hvert projekt er der udfyldt et projektkort, der 

viser projektnavn, start- og slutdato, 

anlægsnummer, budget og  grundlag for projektet, 

prioritetsscore, samt angivelse af tyngde. 

Ved siden af ses projektleders billede og initialer.

P
ro
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k
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r

Formål

Tavlen anvendes til porteføljestyring af projekter i 

et forretnings-IT-kontor og viser alle 

igangværende projekter, deres indbyrdes  

prioritering og aktiviteter i de kommende måneder. 

Effekt

Projekterne listes efter deres prioritetsscore 

(hvor kritiske de er + tidspres) og tyngde (teknisk 

kompleksitet + internt ressourcetræk). 

Projekttavlen gennemgås hver uge og projekterne 

drøftes med særlig fokus på om prioritetsscoren 

og tyngden har ændret sig, de interne 

afhængigheder mellem projekterne, kommende 

leverancer, opståede udfordringer og problemer i 

projekterne.

Projekttavlen har tæt sammenhæng til den 

daglige driftstavle, hvor ressourceanvendelse og 

leverancer planlægges.

Frekvens

Daglige tavlemøder.

Opdateres ugentligt.

Projekter
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Case 1.9: Portefølje- og opgavestyringstavle 

Hvad viser 

sedlerne?

De løbende opgaver styres efter faserne 

‘afventer’, ‘i gang’, ‘færdig’ og ‘på hold’. 

Etablerede projekter er skrevet på 

et hvidt kort på tavlen. Projekter 

på vej, skrives på farvede post-its.  

Formål

Tavle til styring af IT-projekter og andre 

opgaver, der er tilknyttet projekterne og 

enkeltstående policy- og ad hoc opgaver. 

Effekt

Tavlen gør det muligt at samle projekter og 

løbende opgaver på én tavle i et stort overblik, 

inddelt i faser fra ide til udvikling, implemen-

tering og drift. 

Tavlen er delt i to: Projekterne og ændringer 

(‘changes’) til IT-systemerne styres øverst. 

Løbende opgaver, både i relation til 

projekterne og andre opgaver, fx sager til 

direktion eller departement, styres nederst. 

Projektkortene og sedler på tavlen flyttes 

efterhånden som opgaven kommer igennem 

faserne.  

Frekvens

En til to ugentlige tavlemøder.

Opdateres ugentligt.

Policyopgaver Projekter

Projekterne styres efter faserne 

‘bobler’, ‘validering’, ‘analyse og 

‘design’, ‘udvikling og test’, 

‘implementering’ og ‘evaluering’. 
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Case 1.10: Projektstatus og fordeling af projektressourcer  

Formål

Skemaet er et simpelt overblik over projekter i enheden og hvilke medarbejdere, 

der er tilknyttet opgaverne. Farven på magneten med medarbejderens navn 

viser det aktuelle træk på deres ressourcer.

Effekt: Alle i kontoret kan få et hurtigt overblik over kollegers primære opgave 

(projekt), hvor travlt de hver især har med opgaven, og hvilke opgaver, der aktuelt 

kræver mange ressourcer.  

Frekvens: Tavlemøder 1-2 gange pr. uge. Opdateres ugentlig.

Projekter

Grøn = Ledig kapacitet. 

Gul = Ok med kapacitet.

Rød = For lidt kapacitet. 

Formål

Oversigt over de vigtigste 

projekter i enheden og 

status på den overordnede 

tidsplan, scope og 

ressourcer for projektet, 

samt en markering af aktuel 

status på en række vigtige 

parametre for projektets 

succes. 

Effekt

Hurtigt overblik over 

projektets samlede status 

og  aktuelle leverancer, 

notater, løsningsforslag 

mv.

Frekvens

1-2 ugentlige tavlemøder. 

Opdateres ugentlig.

Projekter Vurdering af internt og eksternt 

samarbejde, kommunikation og 

‘mavefornemmelsen’ for hele projektet. 

Grøn= god, gul= ok, rød =  kræver 

opmærksomhed.

Opgaver mm. sættes på tavlen 

sammen med øvrige aktuelle 

opmærksomhedspunkter eller 

forslag til løsning på problemer.
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Case 1.11: Programstyringstavle

Projektkort for projekter i 

programmet ‘Udbud 14. 

fase’. Viser status på 

leverancer, scope, tid og 

ressourcer. 

Tidsplan for hvert 

projekt med leverancer 

og milepæle.

Røde kort på tavlen viser 

projektets milepæle. 

En milepæl kan fx være 

indgåelse af en kontrakt. 

Formål

Driftsstyring af et program vedr. udbud af 

statslige indkøbsaftale (14. fase). Viser 

overblik over og status på de projekter, der 

udgør programmet, herunder aktiviteter for 

kommende uger og måneder. 

Effekt

Projektlederne for det enkelte udbud af en 

indkøbsaftale får planlagt deres projekt, og 

teamet får mulighed for at koordinere og 

planlægge hele programmet. 

Milepælene og tidsplanerne gør det muligt 

at se, hvilke uger og måneder, der er travlt i 

programmet. Dette gør det muligt at 

planlægge sager og ressourcer efter 

spidsbelastning. 

Frekvens

Daglige tavlemøder.

Opdateres ugentligt.

Projekter
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Registrerede og 

budgetterede 

timer år til dato. 

Mulighed for at folde oversigte ud for 

milepæle og aktiviteter og se 

budgetterede timer pr. opgave pr. 

medarbejder. 

Budgettereret 

timeforbrug pr. 

medarbejder fra 

aktuel uge og ca. 

halvt år frem.

Case 1.12: Elektronisk driftsstyringstavle

Formål

Elektronisk driftsstyringstavle, der giver 

overblik over og status på igangværende, 

kommende og afsluttede projekter og 

opgaver. Viser det aktuelle timebudget og 

–forbrug for projektet. 

Effekt

Projektlederen bruger tavlen til at planlægge 

aktiviteter for så mange uger som muligt og 

giver status på projekterne. Når alle 

projekter er samlet i et elektronisk 

styringsværktøj, giver det mulighed for at 

driftsstyre projekterne i et lettilgængeligt 

format, som er nemt at opdatere løbende.  

En gang om ugen gennemgås den enkelte 

medarbejderes timebudget for aktuel og 

kommende uger, hvilket gør det muligt at 

prioriter opgaverne eller flytte 

medarbejdernes ressourcer.  

Frekvens

Daglige tavlemøder.

Opdateres ugentligt.

Projekter
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Projektoversigt: Ansvarlig 

projektleder og projekttrekanten 

med aktuel status på scope, tid 

og ressourcer.
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Case 2.8: Opgørelse af ugens læring 31

Case 2.9: Måling af medarbejdertrivsel 32

Case 2.10: Måling af tilfredshed med tavlestyring 32

Case 2.11: Overholdelse af deadline for opgaver 33

Case 2.12: Måling af sagsbehandlingstid (1) 33

Case 2.13: Måling af sagsbehandlingstid (2) 34

Case 2.14: Måling af sagsbeholdning 34

Case 2.15: Måling af produktivitet for enhed 35
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Case 2.17: Måling af faglighed og videndeling 36
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I denne del af inspirationsmaterialet vises en række eksempler 

på indhold på målstyringstavlen. 

Casene viser en række eksempler på KPI’er eller mål, som I 

kan bruge til målstyring. Eksemplerne viser KPI’er på 

kvantitative og kvalitative mål og rummer mål for effektivitet, 

sagsbehandlingstid, kvalitet i opgaveløsning, trivsel mm. 

Når I arbejder med målstyring, er det vigtigt kun at styre på det, 

der er relevant og giver mening. Lad være med at måle, bare for 

måle, og husk, at det er bedre med få gode mål end mange 

halvgode mål. 

2. Målstyringstavlen

Cases på målstyringstavlen og dens elementer Side

Case 2.1: Måling af fremdrift på projekter 28

Case 2.2: Måling af rettidighed på opgaver 28

Case 2.3: Måling af timeforbrug på opgaver 29

Case 2.4: Måling af medarbejderbelastning 29

Case 2.5: Måling rettidighed på leverancer 30

Case 2.6: Måling på planlægning af opgaver 30
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Case 2.1: Måling af fremdrift på projekter

Formål: Målingen følger op på fremdriften af enhedens projekter ved at 

følge op på planlagte og gennemførte aktiviteter pr. uge. Aktiviteterne 

opgøres hver uge af projektlederen og føres ind på tavlen. 

Effekt: På møderne ved målstyringstavlen gennemgås fremdriften på 

projekter og aktiviteter og målet om, at 95% af de planlagte aktiviteterne 

er gennemført. På mødet drøftes årsagerne til den manglende 

gennemførelse og hvad der kan gøres ved det. 

Frekvens: Ugentlige tavlemøder. Opdateres ugentligt.

Formål: Målingen følger op på rettidighed for leverancer, fx sager til 

kontorchef og direktion. Hver uge opgøres det, hvor mange leverancer, der 

er til vicedirektør, direktør, departement osv. og hvor mange af disse, der 

har overskredet deadline for aflevering.  

Effekt: Årsagerne til manglende rettidighed for en leverance opgøres 

hver uge, så det er muligt at forbedre eller overveje og planlægge 

kommende leverancer.

Frekvens: Ugentlige tavlemøder. Opdateres ugentligt.

Andet

Grafen viser antal aktiviteter og heraf 

%-andel gennemførte aktiviteter pr. uge.

Projekter Projekter
Grafen viser, hvor mange 

leverancer, der er til 

modtagergruppen pr. uge, 

og hvor mange der har 

overskredet fristen. 

Case 2.2: Måling af rettidighed på opgaver
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Formål: Målingen følger op på det planlagte og faktiske tidsforbrug på 

udvalgte projekter i enheden. Projektlederen laver et timebudget for 

projektet hver uge, som så bliver sammenholdt med den faktiske 

tidsregistrering.  

Effekt: På møderne ved målstyringstavlen gennemgås forskellen mellem 

faktisk og planlagt tidsforbrug og det drøftes dels, hvad forskellen skyldes, 

og dels hvordan projekterne bliver bedre til at estimere korrekt.  

Frekvens: Måned tavlemøder. Opdateres månedligt.

Formål: Opfølgning på den tidsmæssige belastning pr. uge for 

medarbejderne. Hver uge vurderer medarbejderne, hvad deres kapacitet 

er. Målet for enheden er, at 85% af dagene i en uge skal være fuldt 

booket (=gul) samlet set for alle medarbejdere.   

Effekt: På målstyringstavlerne gennemgås den samlede belastning, hvor 

det drøftes, hvordan medarbejderne undgår enten af have for få eller for 

mange opgaver. Opgørelse giver input til evt. omprioriteringer af opgaver. 

Frekvens: Ugentlige tavlemøder. Opdateres ugentligt.

Andet

Grafen viser det samlede antal 

planlagte og faktisk anvendte 

timer på projekterne for året til 

dato, opgjort hver måned. 

Projekter Grafen viser, hvor mange 

procent af dagene i en uge, 

hvor medarbejderne har haft 

ledig tid (grøn), været fuldt 

booket (gul) eller været 

overbooket (rød). 

Case 2.3: Måling af timeforbrug på opgaver Case 2.4: Måling af medarbejderbelastning 
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Formål: Målingen følger op på om leverancerne i enhedens 

projekter og driftsopgaver, fx afviklingen af en konference, er udført 

til tiden. Tavlen viser også status på rettidighed for leverancer for 

hver uge i de seneste 10 uger.

Effekt: Årsagerne til manglende rettidighed for en leverance 

opgøres hver uge, så det er muligt at følge op på dem, forbedre 

opgaveløsningen eller få nye ideer til kommende leverancer.

Frekvens: Ugentlige tavlemøder. Opdateres ugentligt.

Formål: Målingen følger op på de opgaver, der tilsammen udgør 

leverancerne, i enhedens projekter og driftsopgaver, fx udarbejdelse af 

program til en konference, holder planen. Tavlen viser også status på 

overholdelse af planer for hver uge i de seneste 10 uger.

Effekt: Årsagerne til manglende overholdelse af plan for en opgave 

opgøres hver uge, så det er muligt at følge op på dem, forbedre 

opgaveløsningen eller få nye ideer til kommende opgaver.

Frekvens: Ugentlige tavlemøder. Opdateres ugentligt.

Andet Andet
Årsag til manglende 

rettidighed, fx fejl i IT-

system eller andre 

hastende opgaver 

opgøres på et særskilt 

skema (ikke er vist her). 

Årsag til afvigelse fra 

planen, fx aflyste 

møder, sygdom eller 

problemer med 

leverandør opgøres på 

et særskilt skema 

(ikke vist her). 

Projekter Projekter

Case 2.5: Måling rettidighed på leverancer Case 2.6: Måling på planlægning af opgaver
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Formål: Medarbejderne vurderer løbende deres egen trivsel på parametre 

for, hvor travlt de har, og hvor glade de er for deres arbejdsplads. 

Effekt: Tavlen understøtter en dialog om trivsel i enheden og kan hjælpe 

med at sætte ord på områder, der kan være svære at tale om. Parametrene 

kan løbende udskiftes med det emne om trivsel, som enheden ønsker at 

sætte fokus på, fx samarbejde, feedback, faglig stolthed mv.

Frekvens: Ugentlige tavlemøder. Opdateres ugentligt.

Formål: Opsamling af gode og dårlige erfaringer eller oplevelser, der 

kan være relevant for enheden at høre om og evt. reflektere over.     

Effekt: Ugens læring er en hurtig måde at dele erfaringer fra projekter, 

møder, workshops osv. med kollegerne. De udgør en fælles hukommelse 

og kan inspirere andre til at ændre eller forbedre opgaveløsningen.

Derudover kan det skabe god energi, at dele positive historier i fællesskab.  

Frekvens: Ugentlige tavlemøder. Opdateres ugentligt, hvis der er nyt.

Andet

På tavlemødet beskrives 

ugens læring kort på en 

post-it på tavlemødet  

og sættes på 

målstyringstavlen. 

Andet

I denne matrix udtrykkes 

trivslen med skalaerne:

‘Jeg dør af stress – Jeg 

dør af kedsomhed’ 

(vertikalt), og ‘Jeg er ked 

af min arbejdsplads –

Jeg er glad for min 

arbejdsplads’ 

(horisontalt).

Case 2.7: Måling af trivsel i matrix Case 2.8: Opgørelse af ugens læring
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Formål: Måling af medarbejdernes trivsel omkring samarbejde, udvikling, 

fleksibilitet ift. arbejde og privatliv samt sparring og feedback..

Effekt: Tavlen understøtter en dialog om trivsel i enheden. Det drøftes, 

hvordan medarbejderne fordeler sig på de forskellige parametre og hvad 

gennemsnittet er i enheden. Positive og negative tendenser diskuteres, og 

evt. problemer håndteres på baggrund af tallene. 

Frekvens: Månedlige tavlemøder. Opdateres månedligt.

Formål: Måling af medarbejdernes tilfredshed med, hvordan tavlestyringen 

fungerer i enheden. Bl.a. forventning til tavlemøder, om det bidrager til 

overblik og projekter mm. og til egen planlægning af opgaver. 

Effekt: Tavlen understøtter en dialog om tavlestyringen i enheden. 

Fordelingen af medarbejdernes tilfredshed og hvordan den har udviklet sig 

i de seneste tre måneder drøftes sammen med evt. forbedringstiltag. 

Frekvens: Månedlige tavlemøder. Opdateres månedligt.

AndetAndet

Medarbejderne vurderer 

deres trivsel på en fem-

trinsskala fra ‘Meget tilfreds 

(5) til meget utilfreds’ (1).

Data indsamles anonymt i 

et elektronisk spørgeskema 

hver måned. 

Medarbejderne vurderer 

deres tilfredshed med 

tavlestyringen på en fem-

trinsskala fra ‘I meget høj 

grad’ (5) til ‘I meget lav 

grad’ (1).

Data indsamles anonymt i 

et elektronisk spørgeskema 

hver måned. 

Case 2.9: Måling af medarbejdertrivsel Case 2.10: Måling af tilfredshed med tavlestyring
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Formål: Opfølgning på antallet af nye sager og afgjorte sager set ift. årets 

prognose og det realiserede antal sager, samt måling på sagsbehandlingstid.  

Effekt: Opgørelsen bruges til at tale om, hvorvidt teamet holder kadencen ift. 

antal forventede afgørelser og målene herfor. Opfyldelsen af målet spiller ind i 

prioriteringsdrøftelsen i driftsstyringen, og om der fx er tid til andre opgaver eller 

om der skal sættes ekstra ressourcer ind på en bestemt opgave, laves 

bunkeafvikling eller lignende. 

Frekvens: 2-3 tavlemøder pr. uge. Opdateres dagligt.  

Målopfyldelse ift. afgjorte sager i procent. 

Sagsbehandlingstid i dage og målet 

herfor i andel af sager står nedenunder.

Formål

Tavlen viser et simpelt overblik 

over hvor mange deadlines 

der blev overholdt i den 

konkrete måned. Her har den 

pågældende sektion opgaver 

med to typer af deadlines.

Effekt

Tavlen har en tæt 

sammenhæng til både drifts-

og forbedringstavlen, hvor det 

vurderes om det var den 

daglige planlægning der ikke 

fungerede, frister der blev 

overset osv. 

Det drøftes desuden om, der fx 

er potentiale for forbedringer, 

fordi der var uklarheder/fejl i 

processen, der medførte, at 

kontoret ikke nåede målet. 

Frekvens

Månedlige tavlemøder. 

Opdateres månedligt.

Deadlines på hhv. 33 og 40 dage.

Tallet i parentes angiver antallet af 

planlagte opgaver, der ikke blev nået.

Farverne rød/grøn viser 

om medarbejderne nåede 

det planlagte antal 

opgaver indenfor fristerne.

Sagsbehandling Sagsbehandling

Case 2.11: Overholdelse af deadline for opgaver Case 2.12: Måling af sagsbehandlingstid (1) 
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Formål: Grafen på målstyringstavlen viser status for 

sagsbehandlingstiden i antal dage fra modtagelse til afslutning.

Effekt: Målingen gør det muligt at sammenligne sagsbehandlingstiden for 

den aktuelle måned med den for hele året. Målingen gør det også muligt at 

sammenligne sagsbehandlingstiden for den pågældende enhed med alle 

enheder på landsplan, der løser den samme type sager. 

Frekvens: Månedlige tavlemøder. Opdateres månedlig.

Formål: Målingen følger udviklingen i antallet af modtagne sager, der dels 

er klar til sagsbehandling og sager, der er i produktion. 

Effekt: Opgørelse af fordelingen af sager, gør det muligt at prioriterer 

ressourceanvendelsen i enheden. Derudover sikrer opgørelsen at ældre 

sager hele tiden prioriteres sammen med nyere sager.

Frekvens: Månedlige tavlemøder. Opdateres månedlig.

Kategorien K1-K3 er udtryk 

for sagernes kompleksitet.  

K3 = mest kompleks.

Sagsbehandling Sagsbehandling

Måling viser, hvor stor en del 

af den aktuelle sags-

beholdning, der er klar til 

sagsbehandling (orange graf) 

og sager, der er i gang med 

at blive behandlet (blå graf). 

Case 2.13: Måling af sagsbehandlingstid (2) Case 2.14: Måling af sagsbeholdning
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Formål: Måling på antallet af sager, der er afsluttet i enheden pr. måned 

og samlet for hele året.

Effekt: Udviklingen i den faktiske produktivitet ift. måltallet giver en 

fælles forståelse af, hvordan det går med produktiviteten og har skabt en 

succesfortælling, da produktiviteten er større end først antaget. 

Frekvens: Ugentlige tavlemøder. Opdateres ugentligt.

Formål: Målingen viser hvor mange sager den enkelte medarbejder har 

produceret den seneste måned samt år til dato. 

Effekt: Grafen bruges til at vise, at enheden via produktionsstyringen kan 

løfte produktionen til et mere ensartet niveau hos flertallet af 

sagsbehandlere. Lav produktivitet håndteres særskilt. 

Frekvens: Månedlige tavlemøder. Opdateres månedlig.

Antal af producerede sager 

(3) sammenholdes med 

gældende måltal (1), 

tidligere måltal (2) samt 

produktionen sidste år (4).

Sagsbehandling Sagsbehandling

Grafen over produktion 

fordelt på hver enkelt 

medarbejder i inde-

værende år til dags 

dato. 

Opgørelsen er anonym 

for medarbejderne. 

Case 2.15: Måling af produktivitet for enhed Case 2.16: Måling af produktivitet for medarbejdere 
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Formål: Opfølgning på, om medarbejdernes oplevelse af, at øget fokus 

på produktionsstyring påvirker enhedens faglighed og videndeling.

Effekt: Medarbejderne registrerer deres oplevelser af, om deres 

arbejdsuge har været præget af faglighed og videndeling. På enhedsmøder 

drøftes ud fra et læringsperspektiv, hvad der konkret understøtter faglighed 

og videndeling i løbet af arbejdsugen.

Frekvens: Gennemgås efter behov. Opdateres ugentlig.

Formål: Optimering af sagsbehandlingens forskellige faser ved systematisk 

opfølgning på årsager, der kan forhindre fremdrift i en sag.

Effekt: Medarbejdernes erfaringer opsamles via input (actions) til forbedring af 

sagsbehandlingen for dermed at øge effektiviteten af denne. Input til 

forbedringer fra tavlemøderne tages med til det centrale tavlemøde for 

lederteamet.

Frekvens: Ugentlige tavlemøder. Opdateres ugentlig.

Grøn = Sagsbehandler 

har haft mindst én positiv 

oplevelse med faglighed 

og videndeling i ugen. 

Rød = Slet ingen positive 

oplevelser i ugen. 

Sagsbehandling Sagsbehandling

Grøn = Faser i 

sagsbehandlingen, der 

er forløbet effektivt. 

Rød = Faser, der har 

været ineffektive, fx 

pga. systemproblemer.

Tallene uddybes på en 

underliggende ”forklaringstracker” 

opdelt på sagsbehandlingens faser.

Case 2.17: Måling af faglighed og videndeling Case 2.18: Måling af effektivitet i sagsbehandling 
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Formål: Opgørelse over hyppigst åbnede filer på hjemmeside. 

Effekt: Elementet bruges på målstyringstavlen til en månedlig 

gennemgang af, hvilke vejledninger mm., der åbnes af brugerne. 

Opgørelsen kan bruges til at vise aktiviteten på nye vejledninger, hvilke 

vejledninger, der er ‘bestsellers’ og hvilke vejledninger mm., der måske 

skal relanceres eller have en mere synlig placering på hjemmesiden. 

Frekvens: Månedlige tavlemøder. Opdateres månedlig.

Formål: Opfølgning på hvor mange gange en medarbejder i en 

kommunikations- og serviceenhed har været i personlig kontakt med en 

kollega ved enten at gå hen til vedkommende, ringe eller sende en mail. 

Effekt: Har skabt fokus på fordelene ved den personlige kontakt med 

kolleger, som man arbejder for og som ser, at man følger op på opgaverne. 

Synliggør desuden kontorets arbejde i organisationen og skaber relationer. 

Frekvens: Ugentlige tavlemøder. Opgøres løbende/ugentligt. 

Andet

Case 2.19: Måling på effekt af kommunikation Case 2.20: Måling på kommunikationsformer 

Andet Go-Ri-Ma: Gå, ringe eller sende mail til kollega. 

Der sættes kryds for hver gang en medarbejder i 

enheden har anvendt Go-Ri-Ma-strategien.
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Formål: Overblik over og kvartalvis status på opgaver og projekter, som 

er en del enhedens arbejdsprogram for igangværende år. 

Effekt: Elementet bruges på målstyringstavlen til en månedlig 

gennemgang af, hvordan det går med enhedens største projekter og deres 

målopfyldelse samt en prognose for, hvordan det forventes at gå de 

kommende kvartaler, samt forventet status ved årets udgang. 

Frekvens: Månedlige tavlemøder. Opdateres månedlig.

Formål: Oversigt over vigtige projekter og opgaver i en HR-funktion 

med beskrivelser af opgaven, målet for opgaven, ansvarlig, status på 

opgaven og forventning om, hvordan det går. 

Effekt: Overblikket fremhæver de vigtigste opgaver for kontoret i et 

hurtigt overblik og mulighed for at se, når det er gennemført. 

Frekvens: Månedlige tavlemøder. Opdateres månedlig.

Grøn = Projekt kører som planlagt.

Gul = Opmærksomhed, nogle dele kører ikke som planlagt. 

Rød = Kritisk, projektet nås sandsynligvis ikke som planlagt. 

Case 2.21: Status på årets arbejdsprogram Case 2.22: Status på ‘Must-Win-Battles’ 

Projekter Projekter



39

Formål: Opfølgning på datakvaliteten af registrering af sager. Har til formål 

at sørge for, at alle de sager, der tæller med i den løbende målopfølgning 

og ledelsesinformation registreres korrekt. 

Effekt: Giver løbende fokus datakvalitet og registreringspraksis. Der er 

ingen mål for, hvor mange eller hvilke fejl, der må være i registreringen, 

men der følges op efter behov. Tallene bruges også til at kvalificere den 

løbende driftsstyring, så fx produktiviteten for et team fremstår retvisende. 

Frekvens: Gennemgås efter behov på tavlemødet. Opdateres dagligt. 

Formål: Opfølgning på journaliseringspraksis for alle enheder i styrelsen. Der 

følges op på om alle sagsakter er tilknyttet en sag, og om alle de sager, der er 

chefgodkendt er korrekt journaliseret, når sagen er afsluttet, samt mål herfor.  

Effekt: Tallene er løbende tilgængelig i kontorchefernes ledelsesinfor-

mation og bruges på målstyringstavlen efter behov, og mindst en gang om 

måneden. Opgørelsen bruges til at minde medarbejderne om, at journalisere 

sagsakter, der er journaliseringspligtige samt at få lukket sager, der er afsluttet.

Frekvens: Månedlige tavlemøder. Opdateres månedlig.

SagsbehandlingAndet

Case 2.23: Opgørelse af datakvalitet Case 2.24: Måling på journaliseringspraksis 

Gul = Mindre alvorlige 

fejl ved registrering 

(uden betydning for 

sagsbehandling). 

Orange = Fejl, der 

påvirker sagsstyring. 

Rød = De groveste fejl. 

Kontorets målopfyldelse fremgår af 

opgørelsen og tabellen og grafen 

nedenfor, gør det muligt at 

benchmarke med andre kontorer.  
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I denne del af inspirationsmaterialet vises en række eksempler 

på indhold på forbedringstavlen. 

Forbedringstavlen – eller ‘løbende forbedringer’ – er her hvor 

alle forslag til forbedringer af opgaveløsningen samles op 

og sættes ind i systematisk proces. Casene viser eksempler på 

den proces, som et forbedringsforslag skal igennem, hvordan 

det prioriteres, og hvordan I kan følge med i processen for 

forbedringsforslaget.

3. Forbedringstavlen
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Case 3.1: Løbende forbedringer 

Formål

Forbedringstavlen samler processen med at indsamle, prioritere og 

implementere forslag til forbedring af opgaveløsningen. Forslag stammer 

fra fx mål og driftstavlen, hvor der kan opstå viden om udfordringer og 

problemer i opgaveløsningen. Forbedringsforslag kan desuden opstå hos 

den enkelte medarbejder eller via kunder og interessenter. 

Effekt

På den viste tavle beskrives forbedringsforslaget i et standardskema, hvor 

der står hvilket problem forslaget skal løse og hvordan det skal løses. 

Forbedringsforslaget prioriteres først på to parametre i en matrix: 

1) Hvor stor effekt forslaget vurderes til at have. 

2) Hvor stor evnen er til at gennemføre forslaget. 

Når et forbedringsforslag sættes i gang, flyttes sedlen med 

forbedringsforslaget over i forbedringshjulet. Forslaget flyttes til området 

‘Implementerede forslag’, så fremdriften og afslutningen på forslag til 

løbende forbedringer gøres synlig. 

Et forbedringsforslag, hvor det ikke er nødvendigt med ovenstående 

proces, placeres i ‘just-do-it’-feltet, hvor løsning på forslaget aftales.

Frekvens

Forbedringstavlemøder holdes ugentligt, hvor forslag med forfaldsdato 

denne uge gennemgås. Informationerne samles op i en backlog, så også 

forslag, der umiddelbart vurderes uden effekt/værdi her og nu, bliver gemt.

Policyopgaver Sagsbehandling Projekter Andet

1. Trin: Matrix til 

prioritering af 

forbedringsforslag.

2. Trin: 

Forbedringshjulet

3. Trin: Implemen-

terede forslag.
Forbedringsforslag, 

med en hurtig løsning
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Formål: Medarbejdernes forbedringsforslag sættes på tavlen og 

begynder processen yderst til venstre på tavlen, hvor alle forbedringsforsalg 

hænger indtil de bliver prioriteret, bearbejdet og implementeret.  

Effekt: Forbedringstavlen sikrer en ensartet proces for alle forsalg og giver et 

hurtigt overblik over forslag til forbedring, hvad der er prioriteret, hvilke der er 

i gang med at blive løst, af hvem og hvor lagt det er i processen. Samlingen 

af gennemførte forbedringsforslag viser succes med at lave forbedringer. 

Frekvens: Ugentlige tavlemøder. Opdateres ugentlig.

Formål: Forbedringsforslaget skrives på en standardseddel, hvor 

medarbejderen kort formulerer problemet og hvordan det kan løses med et 

forbedringsforslag. 

Effekt: Med en standardseddel er det nemt for medarbejderen at bidrage med 

ideer til forbedring af enheden eller organisationens måde at løse opgaver på. 

Medarbejderne kan til enhver tid skrive et forslag og hænge det på enhedens 

forbedringstavle.

Frekvens: Ugentlige tavlemøder. Opdateres efter behov.  

Medarbejdernes forbedringsforslag hænges på tavlen 

og flytter videre på tavlen i forbindelse med enhedens 

forbedringstavlemøde. 

Sedlen til forbedringsforslag  

er et lille fortrykt kort med 

plads til beskrivelse af 

problemet, forsalg til løsning, 

samt navn på medarbejder, 

dato og formål. 

Case 3.2: Løbende forbedringer Case 3.3: Forbedringsforslaget

Policyopgaver Sagsbehandling Projekter Andet Policyopgaver Sagsbehandling Projekter Andet
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Formål: Prioritering af forbedringsforslagene efter vurdering af tiltagets 

effekt og evnen til at gennemføre. Her vurderes evne til at gennemføre 

forbedringsforsaget og på, om det ‘haster’ eller ‘haster ikke’. 

Effekt: Formålet er en indledende prioritering af forslagene, så der optimeres 

på at arbejde på de ”rigtige” forslag. 

Frekvens: Ugentlige tavlemøder. Opdateres ugentlig.

Formål: Forbedringsforslaget placeres først i fasen ‘PLAN’, mens udførelsen 

planlægges. Herefter det rykker videre til ‘DO’, når det testes af i produktionen. 

Dernæst flytter det videre til ‘CHECK’, hvor man tjekker op på hvordan 

forbedringsforslaget fungerer i testen. Til sidst flyttes det til ‘ACT’, når man evt. 

har justeret på forslaget efter det er blevet tjekket om det fungerer. 

Effekt: PDCA-hjulet sørger for at forbedringsforslaget planlægges, effekten af 

forslaget evalueres og derefter fastholdes/sættes i drift.

Frekvens: Ugentlige tavlemøder. Opdateres ugentlig. 

Medarbejderne vurderer 

forbedringsforslagets effekt og 

evnen til at gennemføre det.

Forbedringsforslaget hænger 

på prioriteringsmatricen indtil 

det besluttes, at gå videre med 

det. 

Forbedringshjulet eller 

PDCA-hjulet viser 

fremdrift på 

forbedringsforslagene. 

Når forbedringsforslaget 

har været igennem 

hjulet, er det klar til at 

blive implementeret. 

Policyopgaver Sagsbehandling Projekter Andet

Case 3.4: Prioriteringsmatrix Case 3.5: Forbedringshjulet (PDCA-hjulet)

Policyopgaver Sagsbehandling Projekter Andet
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Denne del af inspirationsmaterialet viser nogle eksempler på, 

hvordan tavlestyring kan implementeres og organiseres. 

Derudover rummer denne del nogle fortællinger fra 

Skattestyrelsen og Lægemiddelmiddelstyrelsen om, hvorfor 

de begyndte at bruge tavlestyring, og hvordan de har gjort det til 

en del af den daglige driftsstyring.  

De  to institutioner deler deres gode råd og tips til, hvordan 

andre kan komme i gang med at styre med tavler.  

4. Organisering og implementering af tavlestyring
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Formål

At koordinere, prioritere og følge op på policyopgaver og projekter 

internt i organisationen.

Effekt

Vigtigste projekter og opgaver i det enkelte kontor og på tværs af 

styrelsen bliver drøftet og koordineret på de forskelige 

ledelsesniveauer i styrelsen. 

På den måde kommer de vigtigste sager hurtigere igennem det 

organisatoriske hierarki – fra enhed til direktionen og tilbage 

igen. Drøftelser går i den proces fra et operationelt til et mere 

strategisk niveau, hvor enhedernes opgaver ses ift. hele styrelsens 

opgaveportefølje, samlede prioritering og overordnede mål. 

Frekvens

Ugentlige tavlemøder. Opdateres ugentlig. 

Policyopgaver Projekter

På enhedsniveau drøftes sager, projekter mv. Hvis der 

er brug for at inddrage direktionen, tages opgaven med 

videre til tavlemøderne i chefgruppen og til direktionen. 

Case 4.1: Tavlestyring på flere organisatoriske niveauer

Kontorchefer og direktion 

mødes en gang om ugen i 

15. min og drøfter de 

vigtigste sager og projekter 

på tværs af styrelsen. 

Drifts- og projektstyringstavle

Målstyrings- og 

forbedringstavle 

Mandag

Tirsdag til

torsdag

Fredag

Tavlemøder i enhederne, i chefgruppen og 

mellem direktion.

Direktionen har ugestatus og ser på den 

kommende uges sager.

Tavlemøder i enhederne efter behov i enhederne.

Sags- og projektstyringstavle
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Case 4.2: Daglige tavlemøder i Statens IT på 30 min.  

Projekter

Formål

At håndtere sager (incidents), bemanding, projekter og 

forespørgsler på daglig basis, fra kontorer/teams til direktion.  

Effekt

Via de daglige tavlemøder får organisationen håndteret 

supportsager, projekter mv. og sørget for, at de sager, der 

kræver det, eskaleres til øverste ledelsesniveau, der træffer 

beslutning om, hvordan problemet skal løses. 

Sagerne håndteres på tre forskellig møder, der foregår fra 

kl. 9.30-10.00 hver dag, og det er således muligt, at få sager 

fra operationelt til strategisk niveau på 30 min. ved at 

medarbejdere og ledere hver især anvender 10-20 min. dagligt 

på tavlemøderne. 

Frekvens

Daglige tavlemøder. Opdateres dagligt. 

Man- fredag 

9.30-9.45

Driftstavlemøder i teams/kontorerne. Status 

på sager, projekter og bemanding.

Sagsbehandling

Tavle til daglig koordinering af sager (incidents), bemanding, projekter mellem teamledere, 

kontorchefer og områdeledere. De farvede magneter viser status på sagerne i de enkelte 

kontorer. Mødet varer 10 min. og der udsendes er kort standardreferat fra mødet hver dag. 

Man- fredag 

9.45-9.55

Man- fredag 

9.55-10.00

Koordinerende tavlemøde for teamledere, 

kontorchefer og områdeledere om sager mv. 

Tavlemøde for områdeledere og direktion. 

Der tages beslutning om dagens sager mv. 

Andet
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Case 4.3: Tavlestyring for ledelsesteamet og kobling til strategi og mål

OBS: Se billedet af ledelsesteamets tavle på næste side.

Formål

Ledelsesteamets tavle består af drifts-, mål og forbedringstavle, 

risikostyring, økonomiprognose, kvalitetsafvigelser og gennemgang af 

tværgående/strategiske projekter. 

Effekt

Formålet med driftstavlen er at skabe et fælles, tværgående overblik med 

fokus på den fremadrettede drift. 

Overblikket skabes ved, at hver enhedschef gennemgår den vigtigste viden 

fra kernedriften og de pt. vigtigste ledelsesmæssige sager og 

problemstillinger fra et internt og eksternt perspektiv. Oplysningerne 

stammer oftest fra enhedernes egne styringstavler.

Frekvens

Ledelsesteamet mødes ugentligt og gennemgår driftsstyringstavlen, der 

opdateres ugentlig.

Målstyringstavlen gennemgås månedligt med fokus på korrigerende 

handlinger for de resultatkrav og interne forretningskritiske mål, der ikke er i 

grøn. 

Risikoregister, økonomi, kvalitetsafvigelser, forbedringstavle og tværgående 

/strategiske projekter gennemgås hver anden uge.

Lægemiddelstyrelsen har illustreret sammenhængen mellem 

tavlestyring og mission, vision og strategi, resultatkrav ift. departement 

og de interne mål for styrelsen. 

Målene eller KPI’er kobles til de forskellige målstyringstavler i styrelsen, 

hvor der med faste intervaller sker løbende opfølgning på målene. 

Policyopgaver Sagsbehandling Projekter Andet



Få inspiration til at komme i gang 

eller videre med tavlestyring 

Målstyringstavle med resultatmål 

og interne forretningskritiske mål. 

Driftsstyringstavle med fokus på 

enhedernes udfordringer i 

kernedriften og internt og eksternt 

ledelsesmæssigt fokus.

Forbedringstavle – forbedringsforslag 

for Ledelsesteamet selv og tværgående 

forslag i styrelsen 

Økonomiprognoser
Porteføljeoverblik over 

tværgående og eller 

strategisk vigtige projekter

Risikoregister på 

hig-level risici

Kvalitetsafvigelser 

48

Enhedschefen tager tre plastiklommer med til 

tavlemødet – én til hver af de tre emner: ‘Vigtigste 

viden’, ‘Internt ledelsesmæssigt fokus’ og ‘Eksternt 

ledelsesmæssigt fokus’. 

Der skrives max tre punkter under hver, enten forud 

for tavlemødet eller direkte på mødet. Fortrolige 

punkter tages af tavlen efter tavlemødet. 
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Case 4.4: Fortælling om tavlestyring fra Lægemiddelstyrelsen 1/2 

Hvorfor har I tavlestyring? 

Tavlestyring i Lægemiddelstyrelsen er en vigtig brik i vores mål om at blive 

blandt Europas bedste Lægemiddelstyrelser og en naturlig del af den måde, 

vi tilstræber at bedrive ledelse på. Tavlerne giver mulighed for en aktiv og 

aktuel dialog om opgaver og prioritering mellem medarbejdere og leder. 

Tavlerne fremmer også transparens med overblik over sagsflow, sagspukler, 

ressourcer, kompetencer og dermed prioritering. Samtidig giver tavlerne en 

visualisering af ledelsesinformation til alle og i real time. 

Hvor længe har I været i gang?

Lægemiddelstyrelsen startede sin Lean-transformation i 2017. De enkelte 

teams, sektioner og enheder er løbende blevet introduceret og efter ca. to år 

var hele styrelsen igennem den indledende introduktion af tavlestyring og 

dermed de første skridt i mod en aktiv tavleledelse. 

Arbejdet med introduktion af Lean som metode i Lægemiddelstyrelsen har 

været balanceret mellem at være både et leverance-, ledelses-, trivsels-, 

kompetence- og kulturprogram. Succeskriterierne for arbejdet har været 

løbende at sikre balance mellem både en organisatorisk omstilling og 

psykologisk forandringskultur. 

Grundlæggende handler det om at sikre rigtig og løbende optimeret brug af 

vores ressourcer, for at sikre realisering af vores strategi og vision. 

Hvilken proces har I været igennem?

De enkelte værktøjer vi har introduceret, er i udgangspunktet relativt simple. 

Men det er den løbende konkrete tilpasning og den intelligente kombination i 

den konkrete sammenhæng, der er svær. Mange tavler har været igennem 

mange tilpasninger og det vil de både formentlig og forhåbentlig blive ved 

med, så de altid afspejler de aktuelle strukturer og opgaver.   

I tæt sammenhæng til introduktionen af Lean og tavleledelse har vi igangsat

et ambitiøst program for ledelsesudvikling. Ændring af grundlæggende

metoder til at lede og styre på kræver også fokus på at sikre, at lederne er

klædt så godt på som overhovedet muligt til at løfte opgaven.

Hvad har I fået ud af det? 

Vi har blandt andet fået følgende ud af det: 

• Dedikeret tid til sagsbehandling – mindre multitasking og mere effektivitet

• Bedre planlægning, mindre pres, overholdes af sagsbehandlingstider og 

deadlines 

• Fastlæggelse af kvalitetsstandarder, og at ”godt nok er perfekt”, men det 

er en hård nyser for nogen…

• Mere effektive processer med færre iterationer på opgaverne 

• ‘Pull’ frem for ‘push’, der har givet kortere sagsbehandlingstid, selvom det 

er svært at få vendt (krono-)logikken hos medarbejderne

• Større kundefokus – også at se hinanden internt som ”kunder” af 

hinandens produkter i interne processer
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Case 4.4: Fortælling om tavlestyring fra Lægemiddelstyrelsen 2/2 

Hvilke udfordringer har der været/er der?

Der har været mange, men udfordringerne er medvirkende til, at vi hele tiden 

udvikler os. Nogle af de områder, hvor vi har udviklet os er: 

• En mere proaktiv ledelse, der er baseret på visuel ledelse. 

• At tavlerne understøtter en feedback-kultur, hvilket har krævet 

ledelsesmæssig udvikling.

• Dialogen om prioritering og kvalitetsstandarder, hvilket kan være svært 

med fx fagligt stærke og ikke mindst meget dedikerede medarbejdere.

• Tavlemøder skal have rigtig flyvehøjde og design. Hvis ikke, er der risiko 

for at det bliver et uproduktivt ritual. 

Nogle medarbejdere har oplevet et tab af autonomi i kraft af den øgede  

eksponering og standardisering, som tavlerne giver. Dette kan opleves som 

et potentielt et tab af autonomi og dermed måske også passionen for 

arbejdet. Derfor er det vigtigt hele tiden at synliggøre gevinsterne og skabe 

ny mening og passion i forhold til arbejdet. 

Vi har også erfaret, at det at optimere og lede komplekse leverancer baseret 

på en differentieret arbejdsdeling på tværs af professioner og 

organisatoriske enheder er drønsvært. 

Hvor er I på vej hen/næste skridt?

Vi bliver aldrig færdige med at forbedre os! Vores fokus er bl.a., at få en 

endnu stærkere sammenkædning til vores kvalitetsledelsessystem. 

Herudover kommer en fortsat forankring af metoder, løbende 

kompetenceudvikling og ledelsesudvikling. Nye kollegaer kommer også til, 

og vi skal sikre, at de introduceres på rette måde. 

Vi har desuden et fokus på forstsat, at udvikle vores interne Lean-

ambassadørnetværk, der består af ca. 60 medarbejdere. 

Hvilke(t) råd vil I give til andre organisationer, der vil i gang med 

tavlestyring?

Ledelsesforankring er altafgørende. Det lange seje træk, at tro på og blive 

ved med at holde formålet i live. Lytte og tilpasse konkret, og acceptere at 

det tager tid at ændre en kultur. 

Husk at fejre sejrene og fremhæve de gode resultater og eksempler, men 

også give plads og forståelse for det, der er hundesvært og tager tid.

‘Grundlæggende handler det om at sikre rigtig og løbende 

optimeret brug af vores ressourcer til at sikre realisering af vores 

strategi og vision’. 
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Case 4.5: Fortælling om tavlestyring fra Skattestyrelsen 1/2 

Hvorfor har I tavlestyring? 

Vores produktionsområde fik en øget arbejdsbyrde, og vi havde derfor svært 

ved at følge med i sagsproduktionen. Vi har derfor sat fokus på og optimeret 

vores produktionsstyring bl.a. ved brug af fem værktøjer/virkemidler:

• Formulering af succeskriterier for konceptet med tavlestyring

• Kapacitets- og produktionsplan

• Fælles standard for sagsbehandlingsprocessen (en faseplan)

• ‘Projekt-produktion’ frem for enkeltsagsproduktion

• Visuel styring og tavlemøder på enheds- og underdirektørniveau

Hvor længe har I været i gang?

Vores produktionsstyringsmodel blev sat i drift ultimo 2018.

Hvilken proces har I været igennem?

I foråret 2018 besluttede vores afdelingsledelse at påbegynde udviklingen af 

en enkel produktionsstyringsmodel. I samarbejde med en ekstern 

leverandør, der er specialister i produktionsstyring, gennemførte vi et 

intensivt forløb med inddragelse af først ledelsen, og herefter, i de relevante 

forløb, medarbejderne. Dette sikrede løbende accept af modellen hos 

brugerne og hurtigere implementering. 

Vi opstillede en faseplan for vores sagsproduktion og udviklede forskellige 

værktøjer til styring af enkeltsager, til samling af sager i projekter og 

værktøjer til styring og fremdrift af selve sagsbehandlingen. 

Derudover blev der opstillet succeskriterier for produktionsstyringsmodellen 

og udviklet redskaber til visualisering af disse, herunder egentlige 

driftsstyringstavler.

Hvad har I fået ud af det? 

Generelt positive reaktioner fra medarbejdere og ledelse, der synligt har 

kunnet se, at vores model giver flere produktionsresultater i forhold til 

tidligere, hvilket skaber en god energi. Vi har opnået tydeligere retning for –

og styring – af produktionen, en højere grad af ensartet tilgang til 

sagsbehandlingsprocesserne, samt hurtigere indfasning af nye 

medarbejdere. 

Derudover har vi har øget bevidstheden om, at der til god sagsbehandling 

også hører en effektiv sagsbehandling. Flere medarbejdere har påtaget sig 

en  styrings- og projektlederrolle, bl.a. i kraft af, at flere medarbejdere har 

taget en certificering som projektledere. 
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Case 4.5: Fortælling om tavlestyring fra Skattestyrelsen 2/2 

Hvilke udfordringer har der været/er der?

Accepten af vores model har, som sagt, været høj, men det er er en 

vedvarende opgave at holde fast i modellen og øve os med den. Det gør vi 

både i den løbende dagligdag og på fx evalueringsworkshops, hvor vi har 

fokus på at træne både ledere og medarbejderne i tavlestyring og 

driftsledelse. 

I forbindelse med en øget samling af sammenlignelige sager i projekter, er 

det vigtigt at være meget opmærksom på faglig variation i opgaver og 

sværhedsgrad, for at fastholde vores høje og faglige motivation blandt 

medarbejderne. 

Hvor er I på vej hen/næste skridt?

Vi udvikler løbende på vores værktøjer og målinger på grundlag af de 

indhentede erfaringer. Næste mål er at indføre en mere central planlægning 

og leverandørstyring og en øget faglig visitering af de indkomne sager. 

Vi arbejder også med en forbedrings- og forenklingskultur, således at vi 

styrker data- og læringsperspektivet, både inden for vores eget fagområde 

og på tværs af hele produktionskæden. 

Hvilke(t) råd vil I give til andre organisationer, der vil i gang med 

tavlestyring?

At fokusere på et enkelt og forståeligt koncept, at holde fast i tavlemøderne 

og sikre involvering samt ”lege” med tavlen som er et dynamisk 

understøttende værktøj til styring.

‘Vi har opnået tydeligere retning for – og styring – af 

produktionen, en højere grad af ensartet tilgang til 

sagsbehandlingsprocesserne, samt hurtigere 

indfasning af nye medarbejdere.’ 
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