
Effektiv Ledelse på Hjælpemiddeldepotet

Mål for Hjælpemiddeldepotet:
Udfordringen er en stigende efterspørgsel og 
nye forretningsområder der skal håndteres 
med de samme ressourcer.
Depotets leder Benny Baagøe Jensen 
besluttede at give udvalgte medarbejdere et 
ledelsesudviklingsforløb fra LMI Danmark. 

Process Performance® tilbyder Ledelses udviklingsprogrammer fra LMI Danmark. 

Firmaet har over 15 års erfaring med Ledelsesudvikling og Teamledelse i danske og udenlandske virksomheder. 

Det er alt fra produktion, administration, udvikling og service. 

I Process Performance® produktportefølje indgår blandt andet også optimeringskoncepterne Lean og Six Sigma.

Ønsker du at udvikle dig selv eller dine 
medarbejdere så kontakt:
Erik Olesen
erik@processperformance.dk
+45 2569 4492

Produkter leveret af Process Performance®
➢ Programmet Effektiv Ledelse fra 

LMI Danmark
➢ En-til-en sparring for medarbejdere

Effektiv Ledelse hos Hjælpemiddeldepotet i Vejle
I den strategiske udvikling af Hjælpemiddeldepotet i Vejle, besluttede depotleder Benny Baagøe Jensen at 
tilbyde programmet Effektiv Ledelse til hans medarbejdere.
Effektiv Ledelse forløbet består af 8 lektioner. Deltagerne gennemgår teorien i det udleverede materiale. 
Der er mulighed for både at gennemlæse stoffet, ligesom at teorien også er indtalt på CD’er. Hver tredje 
uge mødes deltagerne med deres personlige sparringspartner fra LMI Danmark. Teorien gennemgås og 
diskuteres og man gennemgår de opgaver der skal løses med udgangspunkt i deltagernes egen hverdag. 
Der fokuseres på multisensorisk læring under hele forløbet. 
Ligesom det er on-job træning hos virksomheden.

Hurtige resultater 
Ret hurtigt under forløbet, så deltagerne nye muligheder for at frigive mere tid. De to medarbejdere der 
gennemgik forløbet, fik allerede efter Lektion 2 frigivet over en ½ time i deres daglige arbejde.
Herefter kunne de så kigge ud over deres egne processer og hjælpe deres kolleger der havde samme 
udfordringer.
Resultatet er en hverdag med ro og overblik - ligesom at medarbejderne er i stand til at påtage sig nye 
opgaver. Desuden kan hasteopgaver nu håndteres mere effektiv til stor glæde for borgerne.
Alt dette er opnået med de samme ressourcer, men nu bliver der arbejdet mere effektivt og smart uden 
stress og overarbejde, som det var tilfældet tidligere.

Tilbagemeldinger efter Effektiv Ledelses forløbet 
Lars Færgemand, deltager på forløbet siger: ”Jeg har lært at prioritere meget bedre. Ligesom jeg kan 
bevare overblikket i pressede situationer. Jeg har lært jeg skal bruge min tid på ‘1000 kr.-opgaver’ fremfor 
‘100 kr.-opgaver’ - et koncept jeg lærte under Effektiv Ledelse forløbet. 
Forløbet har desuden haft en afsmittende effekt på mine kolleger”

Depotets daglige leder Benny Baagøe Jensen udtaler: ”Der er kommet meget mere ro på mine 
medarbejdere. Jeg har set at der er et større ressourcemæssigt overskud på lageret og på kontoret. 
Ligesom at der er mindre stress blandt mine medarbejdere. Jeg ser frem til at forsætte samarbejdet med 
Erik Olesen fra Process Performance® og Sparringspartner hos LMI Danmark”

Næste step
Det er allerede planlagt at flere medarbejdere på Hjælpemiddeldepotet i Vejle skal igennem
forløbet Effektiv Ledelse.

Fakta om Hjælpemiddeldepotet:
Depotet er beliggende i Vejle og servicere 
borgere i Vejle kommune. Depotet disponere 
over 3000 m2 og har 39.781 hjælpemidler i 
systemet. Der er ansat 3 terapeuter, 7 
teknikere, 2 chauffører og 1 medhjælper. 
Derudover er der 4 lagerarbejdere og 2 
medarbejdere på kontoret. 
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