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Introduktion
I Region Syddanmarks Psykiatriplan 2020-2024, er der 
beskrevet 39 anbefalinger til at forbedre psykiatrien i regionen. 
Anbefaling 24 (se næste side) fokuserer på nærvær - at 
personalet på psykiatriens døgnafsnit i højere grad skal være 
tilgængelige for patienterne. Erfaringsmæssigt viser det sig, at 
det bidrager til færre konflikter og dermed større tryghed for 
patienterne, færre situationer, hvor der er risiko for tvang, og et 
bedre arbejdsmiljø for personalet.

Tilgangen kaldes FrontOffice.

FrontOffice betyder, at den fysiske indretning og 
arbejdstiden tilrettelægges, så personalet bruger 
mest mulig tid sammen med patienterne. At dagens 
opgaver så vidt muligt løses, der hvor patienterne er, 
og at medarbejderen, hvor det giver mening og værdi, 
dokumenterer tidstro sammen med patienten.

Regionen har afsat 16 mio. kr. til at indrette og tilpasse 
regionens døgnafsnit, så de i højere grad understøtter et 
personale i front. Disse ombygninger er allerede i gang.

Derudover er der afsat midler i form af konsulentbistand 
fra Syddansk Sundhedsinnovation til facilitering af 
forandringsprocessen. Målet er at klæde medarbejdere og 
ledelse på til at arbejde med en FrontOffice-tilgang. Den 
proces indebærer fx besøg på de afsnit, der efterspørger det, 
workshops med medarbejdere og ledelse, konkrete forslag til 
arbejdsgange og indretning og tilblivelsen af denne guide. 

Formålet med guiden er, at den skal:
• skabe en fælles forståelse blandt medarbejdere og ledelse 

for, hvad FrontOffice er.

• inspirere til, hvordan FrontOffice kan implementeres på det 
enkelte afsnit.

• være et arbejdsredskab med konkrete øvelser og refleksi-
onsspørgsmål, som medarbejdere og funktionsledere kan 
arbejde ud fra.



Psykiatriplanen | 24
24 | Fortsat indsats for reduktion af tvang – herunder 
nyindretning af døgnafsnit så dokumentationsarbejde i højere 
grad kan foretages sammen med patienterne

Det anbefales, at de nuværende initiativer til forebyggelse af 
tvang fastholdes. Mere nærvær og tilgængelighed til personale 
under indlæggelse kan herudover medvirke til at forebygge 
konflikter og situationer, hvor der er risiko for tvang. Erfarin-
gerne siger, at en fysisk indretning af døgnafsnit, hvor perso-
nalet i højere grad er inde i patientområdet og kan udføre en 
del af dokumentationsarbejdet her – tæt på patienterne – vil 
bidrage hertil. Modellen kaldes FrontOffice.

Det vurderes, at en nyindretning på alle eksisterende afsnit kan 
gennemføres indenfor en engangsinvestering på 16 mio. kr.
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Baggrund
’FrontOffice’ er et begreb, som gennem de seneste år er blevet 
udbredt i psykiatrien i Danmark. Indtil nu har der ikke eksisteret 
en samlet definition af begrebet. Derfor har vi i Region 
Syddanmark set et behov for at skabe et fælles billede af, hvad 
FrontOffice er. 

Et skridt på vejen dertil er denne guide, som er blevet til på 
baggrund af samtaler med medarbejdere i psykiatrien og besøg 
på flere psykiatriske afsnit.

Helt konkret er denne guide baseret på:

Psykiatrisk Center Ballerup:
• Interview med afdelingssygeplejerske

Psykiatrisk Afdeling Odense:
• Inspirationsbesøg og interview med funktionsleder

Psykiatrisk Afdeling Esbjerg:
• Inspirationsbesøg og interview med funktionsleder 

• Tre dages feltstudier, bestående af observationer samt 
interviews med medarbejdere og patienter.

Psykiatrisk Afdeling Svendborg: 
• Tre dages feltstudier og medarbejderinterviews/-

observationer.

• Syv medarbejderworkshops med i alt ca. 90 plejepersonaler

• Workshop med funktionsledere og oversygeplejerske.

Stor tak til alle samarbejdspartnere!

FrontOffice

Betyder, at man tilbringer 
mest muligt tid hos 

patienterne

Er alle de steder, 
patienterne er

Er en kultur

Er at være tilgængelig 
for patienterne

Betyder nærhed mellem 
patienter og personale

Er en tilgang

Beskrivelser ifølge 
interviewede ledere og medarbejdere
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Hvad er FrontOffice?

FrontOffice er, som illustreret på forrige side, flere ting. Det er 
en tilgang. Et mindset. En kultur. Men det beskriver samtidigt 
en fysisk placering på det psykiatriske afsnit. Nemlig der, hvor 
patienterne er. Det vil sige, at FrontOffice eksempelvis både kan 
være i fællesområderne ved kaffemaskinen eller på patientens 
stue.

Nogle aktiviteter eller opgaver egner sig i høj grad til at finde 
sted i FrontOffice, mens andre egner sig bedst på kontoret. Det 
gælder eksempelvis fortrolige samtaler eller konferencer.

På næste side kommer vi med et bud på, hvilke opgaver og 
aktiviteter, der egner sig til henholdsvis Front- og BackOffice. 
Oversigten er baseret på en række medarbejderworkshops, 
hvor personalet selv er kommet med bud på en realistisk og 
meningsfuld inddeling.

FrontOffice BackOffice

Dokumentation
Medicinering
Telefonopkald
Tavlemøder

Bestille blodprøver, EKG m.m.
Forberede til konference

Læse/skrive mails
Planlægge transport
Lægge plejeplaner

Kollegapleje
Sharepoint

Tværsektorielt samarbejde
E-læring

Lægesamtaler
Miljøterapi
Netværksmøde
Triage
Måltider
Morgenmøde for patienter

Lægekonference
Rapportoverlevering

Faglig refleksion
Faglig sparring

Defusing
Formiddagskaffe

Supervision
Uddele opgaver

Alle steder, hvor patienterne opholder sig. 
Fx fællesområder som tv-stue og spiseområde, 
patientstue, atriumgården eller nicher rundt på 
afsnittet.

Områder, hvor patienterne ikke har 
adgang. Fx lukket kontorområde, et 

telefonrum, medicinrum m.m.

Opgaver, der som udgangspunkt kan 
løses begge steder.
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BackOffice FrontOffice

BackOffice

”Arbejdstiden tilrettelægges, så 
personalet bruger mest mulig tid 

sammen med patienterne”

I en traditionel tilgang er personalet forankret i 
kontorområdet og ”går ud i miljøet”, for at være 
sammen med patienterne.

I en FrontOffice-tilgang er personalet forankret i 
FrontOffice-områderne og forlader det kun, når der 
er opgaver, der kræver ro og eller konference med 
andre personaler.

FrontOffice

Struktur Indretning

Kultur

Forudsætninger

At udbrede FrontOffice-tilgangen på et afsnit kræver en indsats fra 
både medarbejdere og ledelse. Desuden er succesen afhængig af de 
rammer, et psykiatrisk afsnit har - herunder kultur, struktur og indret-
ning.

Med kultur menes den menneskelige omgangsform blandt medar-
bejdere og patienter. Det kan være vaner, samarbejde, hvordan man 
kommunikerer, hvor man opholder sig i løbet af dagen, og hvordan 
man signalerer, at man har brug for ro til fordybelse.

Med struktur menes de strukturelle rammer, som medarbejderne er 
underlagt. Det er typisk rammer, som er besluttet af ledelsen. Det 
gælder blandt andet organisering, fx om man arbejder i teams, og om 
man har ambassadører/ansvarlige for visse fokusområder. Det kan 
også være kadencen af interne møder, evalueringer eller konferencer.

Indretning omfatter de fysiske rammer på arbejdspladsen. Det drejer 
sig om, hvordan omgivelserne kan understøtte personalets arbejds-
gange. Det indebærer både indretning af rum og møblering, men 
også udstyr som computere, telefoner, mobile arbejdsstationer m.m.
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At lykkes med FrontOffice er afhængig af den kultur, der eksisterer på det enkelte 
afsnit. Hvordan er samspillet mellem kollegaer? Hvilken rolle påtager ledelsen sig i 
forandringsprocesser? På de afsnit, der allerede har succes med FrontOffice, er der 
en række kendetegn for den adfærd, ledelse og medarbejdere har. De kendetegn har vi 
omskrevet til en tjekliste, man kan læne sig op ad i arbejdet med FrontOffice.

• Ledelsen skal brænde for at udbrede FrontOffice.

• Både ledelsen og medarbejdere er rollemodeller i at 
udbrede FrontOffice og opholder sig eksempelvis i 
opholdsarealer sammen med kollegaer og patienter.

• Er du leder, så lyt til medarbejdernes bekymringer og tag 
konflikterne, når de opstår, så dårlig stemning ikke når at 
sprede sig. 

• Mind hinanden om, at tiden sammen med patienterne er 
den mest meningsfulde. 

• Skab en fælles forståelse for, at de arbejdsopgaver, man kan 
løse i FrontOffice, løser man der. 

• Husk, at der er frihed til at udvikle lokale og individuelle 
måder at arbejde med FrontOffice på. 

• Vær nysgerrig og inviterende, hvis I oplever, at kolleger 
og medarbejdere er forbeholdne over for FrontOffice-
tilgangen.

• Skab meningsfulde aktiviteter, der tiltrækker patienter og 
personale, og som kan danne udgangspunkt for uformelle 
samtaler.

• Udvælg ambassadører, som skal sørge for at motivere 
kollegaer, være go-to person og nedskalere eventuelle 
bekymringer.

Kultur

Både ledere og medarbejdere er 
rollemodeller for udbredelsen af FrontOffice

Samvær og avislæsning i opholdsarealet anerken-
des som værdifuldt på lige fod med andre opgaver

Modstand og bekymring modtages med 
forståelse og nysgerrighed

Der er ambassadører, der kan 
inspirere og motivere de andre
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• Organiser jer, så der altid er nogen tilstede i FrontOffice. På 
Esbjergs Afsnit B er en ressourceperson ansat til at opholde 
sig i FrontOffice i de travle formiddagstimer, hvor stuegang, 
medicinering og samtaler ofte ligger. Vedkommende sørger 
for morgenmøder, småaktivtiter og sikrer i det hele taget, at 
der er pænt og ryddeligt i opholdsarealerne.

• Organiser jer, så dagens alarmløber ikke opholder sig alene 
i FrontOffice. Derved undgår I eventuelle problemer med at 
efterlade en ulåst bærbar pc i opholdsrummet.

• Start dagen i FrontOffice, så I allerede fra start er tilgænge-
lige og patienterne har en fornemmelse af, hvem der er på 
arbejde. 

• Sørg for at afstemme forventningerne til dokumentations-
opgaverne.  En del af FrontOffice-arbejdet består i at doku-
mentere tidstro sammen med patienterne i det omfang, 

det er muligt. Det er en hjælp, hvis der på afdelings- og 
afsnitsniveau er udarbejdet retningslinjer for omfanget af 
dokumentation. 

• Sørg for gode rammer omkring brugen af pc’er, telefoner, 
m.m. At flytte dokumentationen og andre opgaver ud af 
kontoret stiller krav til udstyret og organiseringen omkring 
det. For at sikre gode arbejdsgange skal der være tilstræk-
keligt med bærbare computere, og der skal være nem 
adgang til opladning. På Esbjergs Afsnit D sørger nattevag-
ten for at genstarte alle pc’er og oplade dem, så de er klar 
til dagen efter. 

• Indfør mobiltelefoner og omstil til disse, så personalet kan 
besvare opkald, uafhængigt af, hvor de opholder sig.

Struktur
Både medarbejdere og ledelse er omgivet af strukturer, som kan fremme eller hindre 
arbejdet med FrontOffice. Det kan være eksempelvis være IT-systemer, nomeringskrav 
eller organisering af medarbejdere. På baggrund af samtaler med ledere og 
medarbejdere, har vi listet en række forslag til strukturer, der kan understøtte 
FrontOffice-tilgangen.

Der er fælles retningslinjer for 
omfanget af dokumentation

Dagen er organiseret, så hovedvægten af 
arbejdsopgaverne løses i FrontOffice

Der er tilstrækkeligt med relevant udstyr - fx telefoner, 
bærbare pc’er og mobile arbejdsborde

Personale og patienter kan mødes om 
meningsfulde aktiviteter
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Traditionelt set er personalets tilknytning til kontorområdet stærkere end til 
opholdsarealene. Kontoret er ankeret, hvorfra dagens opgaver igangsættes og 
dokumentationsopgaver, telefonsamtaler, faglig sparring osv. uddføres. 
I en FrontOffice-tilgang er fællesrealerne ankeret for dagens opgaver. Her kan tiden 
bruges værdifuldt sammen med patienterne, mens backoffice er stedet, man trækker 
sig til, når der er særligt brug for ro og diskretion. Vi har listet en række afprøvede, 
simple anbefalinger til indretningen af backoffice og FrontOffice.

• Indret backoffice med få arbejdsstationer, og erstat 
de fleste siddepladser med højborde, som ikke 
inviterer til længere ophold. Det skaber mere ro til 
koncentrationsopgaver på kontoret.

• Brug mobile, fleksible borde til pc’er, når der dokumenteres i 
opholdsarealet eller sammen med patienten på stuen. 

• Skærm udsynet fra backoffice, så det bliver nødvendigt at 
opholde sig i opholdsarealene for at have overblik. På afsnit 
D i Esbjerg har man længe med succes haft folie på store 
dele af glasset. 

• Vis, hvem I er. Hav en oversigt over personalet hængende et 
sted - eventuelt med en personlig fortælling - hvor patienter 
og gæster kan se, hvem I er.

• Opbevar håndklæder, medicin og patienters ejendele i 
FrontOffce for at undgå at skulle hente dem i backoffice.

• Hvordan kunne du selv tænke dig at bo? Gør fællesarealene 
hjemlige og hyggelige, så det er attraktivt for både 
patienter og personale at opholde sig der. Indret med 
planter, bøger og bløde møbler. På flere besøgte afsnit 
er patienter og personale samlet om strikketøj, krea-
aktiviteter og fjernsyn, og det bidrager til en behagelig 
summen af mennesker.

• Lav zoneinddeling af opholdsarealerne. En rolig zone til 
arbejde, en zone til kreativitet, fjernsynsstue og mindre 
opholdszoner som nicher eller afskærmende møbler, som 
gør det muligt for patienten at deltage i fællesskabet på 
afstand eller kan skabe rammen om en fortrolig samtale.

Indretning
4

5 5

6

På tegningen ses en zoneinddeling og nogle  
indretningsprincipper, som kan være med til at 
skabe et godt FrontOffice-miljø. Indretningen 
er inspireret af Afsnit D i Esbjerg.

1. Hjemligt indrettet TV-stue med store 

bløde sofaer, tæpper og puder.

2. En anden type belægning markerer rum-

met omkring TV-stuen.

3. Bord- eller standerlamper, som kan skabe 

små intime zoner i rummet.

4. Stort TV, der kan ses på afstand.

5. Bløde individuelle møbler, hvor man kan 

sidde for sig selv, men alligevel følge med. 

6. Te-køkken med udvalg af kaffe og te, som 

serveres i pæne keramikkrus.

7. Spise- og aktivitetsområde med mulighed 

for forskellige bordopstillinger.

8. Synlige og let tilgængelige krea-ting.

9. Folie på glas, eller anden afskærmning, 

som mindsker ind- og udsyn.

10. Højborde og mobile borde, der kan bruges 

under dokumentation.

11. Opbevaring af patienters ejendele.

GÅRDHAVE

8

7

8

10

10

11

9

9

10

1

2

6

3

8
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Social zone
Fx kollegial sparring.

Overvej typen af møbler, så 
de ikke inviterer til længere 

ophold.

Opbevaring 
Til fx patienters ejendele, ligh-
tere, håndklæder m.m. Gør det 
nemmere at udlevere ejendele 
uden at forstyrre kollegaer, der 

arbejder i BackOffice.

Det er en god idé at indrette med zoner, som indbyder til forskellige aktiviteter. 
Det er især vigtigt, at FrontOffice-områderne er hyggelige og attraktive - også for 
personalet. Zonerne kan understøttes af det rigtige inventar og nudge personale og 
patienter til en ”FrontOffice-adfærd”.

Zoner

Uforstyrret ro
Fx  en telefonboks med 

mulighed for videokonference. 
Sikrer fortrolighed  for den, 

der taler og samtidig ro 
til kollegerne.

Arbejdszone
Dæmpede samtaler, 

god ergonomi. Minimer 
antallet af arbejdsstationer, så 

det ikke inviterer til læn-
gere ophold.

Arbejdszone
Fx læsning af rapport og 

dokumentation. Indret, så det er 
muligt at sidde med pc’en vendt 

væk fra forbigående.

Parkering af 
udstyr

Fx mobile pc-borde, opladere, 
værktøjskasser m.m. Kan bidrage 

til, at arbejdsdagen starter i 
FrontOffice og ikke på kon-

toret.

FrontOffice-zoner BackOffice-zoner

Uforstyrret ro
Fx en telefonboks med plads 
til bærbar PC. Bidrager til at 

kunne blive i FrontOffice, 
selvom telefonen ringer.

Nærvær og 
fortrolighed 

 Fx mindre nicher til 1-2 personer. 
Kan bruges til samtaler eller ro 

for den enkelte. Kan også 
være patientens stue.

Sociale aktiviteter
Fx måltider, spil, sysler og TV.

Inddel gerne i en hygge-zone med 
bløde møbler og en mere aktiv 

zone til krea-aktiviteter.

Overlevering 
og konference

Fx til overlevering af fortrolig 
information. Overvej typen af møb-
ler. Gode stole og borde inviterer til 

længere ophold, mens højborde 
signalerer en hurtigere over-

levering af viden.

Hvad så nu?
Nu har du læst nogle tips til, hvad der kan være godt at have med i overvejelserne, 
når I skal til at arbejde med en FrontOffice-tilgang. Men hvordan sætter I processen 
i gang, og hvem gør hvad? Tidslinjen nedenfor skitserer forslag til aktiviteter, der 
bidrager til den kulturændring, der følger med FrontOffice.

Fælles orientering Temadag Ambassadørnetværk Løbende opfølgning
Som allerførste skridt i pro-
cessen mod FrontOffice, bør 
alle berørte medarbejdere få 
en fælles orientering. Gode 
punkter at komme omkring 
er:
• Formål med FrontOffice
• Betydning for jer konkret
• Tidsplan for processen

På en temadag kan medar-
bejdere få bedre kendskab til 
FrontOffice-begrebet. 
Gennem dialoger og grup-
peøvelser kan I dele jeres 
tanker, bekymringer og idéer. 
Dermed får I alle mulighed 
for at få indflydelse på, hvor-
dan I udmønter FrontOffice 
på netop jeres afsnit.

Afsnitsvis bør I udpege 3-4 
ambassadører, som sammen 
med ledelsen har lyst til at 
stå i spidsen for arbejdet med 
FrontOffice. Ambassadører-
nes opgave kan fx være at 
arrangere temadage, håndtere 
kollegers idéer og bekymrin-
ger samt at demonstrere og 
opmuntre til en FrontOffice 
adfærd. Ambassadørerne kan 
med fordel indgå i et netværk 
på tværs af afsnit og afdelin-
ger, hvor man kan dele erfarin-
ger og udfordringer. 

Vaner er svære at ændre. Det 
kræver tid til at øve sig, og 
det kræver, at man er bevidst 
om sin adfærd. Det kan 
hjælpes på vej ved løbende 
at drøfte arbejdet omkring 
FrontOffice, fx på tavlemøder 
eller personalemøder. Det er 
særligt vigtigt i starten, indtil 
I har fundet jeres måde at 
gøre det på og indøvet det 
som nye vaner.
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Stof til eftertanke

Hvordan kan du som medarbejder 
skabe positiv indflydelse på at nå 

frem til en FrontOffice-kultur? 
Tænk på, hvilke små museskridt 

du kan tage, allerede i dag.

Hvordan sikrer I som 
afsnit, at der holdes liv i 

en ny kultur?

Hvordan kan I arbejde hen imod, 
at arbejdsdagen starter - og tager 

udgangspunkt i FrontOffice?

Følgende refleksionsspørgsmål kan bidrage til drøftelser om, hvordan FrontOffice skal 
se ud hos jer. Tag eventuelt nogle af spørgsmålene med på en temadag, eller læg dem i 
frokoststuen til inspiration. 

Hvordan kan I som afsnit 
organisere møder, konferencer, 

m.m., så det understøtter 
FrontOffice-tilgangen?

Hvordan sikrer I, at indretningen 
på afsnittet altid er indbydende 

og opdateret?

Hvad skal der til, for at det for 
dig som medarbejder er mere 
attraktivt at sætte dig blandt 

patienterne?

Hvad er næste skridt 
for jeres afsnit?

Psst! Har I brug for assistance, så kan I 
kontakte Syddansk Sundhedsinnovation, email: sdsi@rsyd.dk.
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