
HVAD KAN DIN

ORGANISATION FÅ UD

AF MUSSKEMA.DK?



Se en kort videointroduktion til Musskema.dk 
- klik på billedet for at afspille

https://vimeo.com/430340565


Fordelene ved Musskema.dk

Digitalt værktøj, der hjælper jeres ledere med at praktisere
god ledelse i den travle hverdag.

Systemet understøtter den inddragende og anerkendende
dialog mellem leder og medarbejder - med særligt fokus på
udvikling og trivsel. 

Med Musskema.dk får I et samlet overblik over status i
organisationen, struktur over processerne og hjælp til at
følge op på konkrete aftaler.

 

 



Alle moduler er inkluderet i den samlede pakke - inklusiv MTU
(Medarbejder Tilfredsheds Undersøgelse) i efteråret 2020



Flere end 600 organisationer anvender Musskema.dk

Læs hele casen fra Jutlander Bank her. 

https://www.musskema.dk/da/kunder/testimonials/jutlander-bank/jutlander-bank/
https://www.musskema.dk/da/kunder/testimonials/jutlander-bank/jutlander-bank/


Musskema.dk har gennem godt 14 år leveret digitale løsninger til
at understøtte god ledelse i organisationer i såvel offentlig som
privat regi. Vores nøgleord i denne proces er: strategisk og
systematisk kompetenceudvikling.

Vores vigtigste vision er at hjælpe flere ledere med at blive bedre
ledere. Og at deres medarbejdere derigennem præsterer,
udvikler sig, trives og fastholdes.

Systemet har dybe rødder i ledelsesforskningen og drives af folk
med indgående kendskab til lederskab og HR.

Tæt samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig
Ledelse & Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

 

 

 

 

Kort om Musskema.dk



Den digitale MUS-proces



Processen fra forberedelse til
opfølgning i Musskema.dk

Leder inviterer
med få klik
medarbejderen
til at svare på
MUS-skemaet

Medarbejderen
forbereder sig
og sender
skemaet til sin
leder ca. 3 dage
før samtalen

Leder for-
bereder sig på
baggrund af
medarbejders
udfyldte skema

MUS-samtale: 
Lederen tager
en PC eller iPad
med, så referat
afsluttes under
samtalen

Overblik for
lederen: Alle
aftaler i én
samlet oversigt
+ grafer med
scorer

Både leder og
medarbejder
får reminder på
deadlines for
alle aftaler



Medarbejderen forbereder sig digitalt - via computer, smartphone eller tablet

Mulighed for at vælge
score fra Lav til Høj.

Mulighed for uddybende
kommentarer.

Hver organisation
beslutter selv
spørgerammen.

 

 



Lederen forbereder sig på baggrund af medarbejderens udfyldte skema

Indblik i medarbejder-
ens score og eventuelle
kommentarer. 

Kommentarfelt til
lederens forberedelse.

Samtalefelt til referat og
gentagende opfølgning.

 

 



Leder og medarbejder afslutter referatet inklusiv konkrete aftaler

Mulighed for at lave
aftaler ud for hver enkelt
spørgsmål. 

Der vælges deadline,
som aktiverer mails med
påmindelser til både
leder og medarbejder. 

 



Opfølgning: Samlet aftaleoverblik med dynamisk status

Lederen får et samlet
overblik over alle sine
aftaler. 

Aftalens status samt
deadline er tydeligt
markeret med farver.

 



Overblik til HR-afdelingen

Hvor i MUS-forløbet er
de forskellige afdelinger?

Overblik over hvor
mange medarbejdere,
der har været til MUS i
hver enkelt afdeling.

 



Grafer til ledelsens videre arbejde

Overblik over
fordelingen af scorer i
de forskellige afdelinger.

Mulighed for at
identificere muligheder
for udvikling. 

Mulighed for at
identificere
rollemodeller. 

 

 



Overskuelig
arbejdspladsvurdering



Fordelene ved at samle hele arbejdet med APV i Musskema.dk

APV-modulet er udviklet i løbende dialog med Arbejdstilsynet og har gennem 12-13 år været
anvendt af masser af store, mellemstore og mindre virksomheder.

APV i Musskema.dk håndterer følgende:
Den almindelige lovpligtige APV, som skal gennemføres minimum hvert 3. år.
Den årlige lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse.

På baggrund af besvarelserne kan der laves referat og handleplaner i form af aftaler med
deadlines og remindere, som sikrer opfølgning.  

Besvarelserne giver et statistisk billede af, hvordan det står til i organisationen,
samtidig med at man får et unikt overblik over, hvor ”skoen trykker” ved hjælp af grafer
og fordelingsgrafen, ligesom der kan laves en analyse af risiko, vigtighed og lovkrav.

 

 

 



En enkel proces med suveræn opfølgning

Skemaer sendes til
udfyldelse ved få klik. 

Der laves handleplaner
på baggrund af
besvarelserne. 

Konkrete aftaler med
risikovurdering samt
kommentar til lovkrav.

Alle besvarelser er
samlet ét sted, og der
kan laves årlig
opfølgning i
arbejdsmiljøgruppen.

 

 

 



En enkel proces med suveræn opfølgning

Samlet overblik over alle
APV-aftaler med
mulighed for sortering.

Der sendes reminder på
aftaler pr. mail ved
deadline. 

 



Tag hånd om sygefraværet



Både menneskelige og organisatoriske fordele ved håndtering af sygefravær

Er man syg, er man syg. Men nogle gange kan hyppig sygdom også være udtryk for, at en
medarbejder ikke trives i organisationen. 

Forebyggelse af eksempelvis stress er bedre end kuren, og derfor er det vigtigt at tage
dialogen tidligt i forløbet. 

Ved at systematisere dialogerne omkring sygefravær kan sygdomme som stress spottes
tidligt - til gavn for den enkelte medarbejder og for organisationen. 

 

 



I Sønderborg Kommune anvendte de
Musskema.dk til at reducere sygefraværet
med det, der svarer til 54 fuldtidsstillinger –
en besparelse på knap 18 millioner kroner.
 
Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen har
bragt en artikel om forløbet. 
 
Læs den her. 
 
 

https://dssnet.dk/artikler/ledelse/systematisk-dialog-nedbragte-sygefravaeret-i-soenderborg/
https://dssnet.dk/artikler/ledelse/systematisk-dialog-nedbragte-sygefravaeret-i-soenderborg/


Og meget mere...



Endnu flere moduler, som alle er inkluderet i prisen

1-til-1 samtaler – løbende dialoger med fokus på kontinuitet og opfølgning.
Kompetencespindelvæv - afdække kompetencer, udviklingsmuligheder og identificere gaps.
GRUS/TUS – masser af muligheder for at definere grupper til udvikling, mini-trivselsmålinger, projekt-
evalueringer med input fra deltagerne, grafer, referat og aftaler med remindere pr. mail.
CV - traditiont CV eller specifikke behov som fx vidensgrundlag som basis for at kunne udbygge diverse fag.
Kompetenceudviklingsmodul – styrer forventningsafstemning, forberedelse, målsætning, interessenter,
implementering, mm. i forbindelse med kurser og uddannelsesforløb.
360 graders lederevaluering – vælg en leder til at blive evalueret af dennes chef, lederkolleger, medarbejdere
og interne/eksterne interessenter. Modulet styrer hele processen og genererer en fuld rapport.
Onboarding – lister til introduktion af forskellige typer medarbejdere og fast struktur for introdialoger mellem
nye medarbejdere og nærmeste leder efter fx 14 dage, 2 måneder og et halvt år. Statistisk overblik over,
hvordan onboardingen fungerer i forskellige dele af organisationen.
Offboarding – opsamlig af viden om, hvad medarbejdere oplever, når de forlader organisationen.



Særligt tilbud til FGU'er



Systemprisen

FGU ryger direkte ind på den lavere år 2-pris på 2.399 kr. pr. licens.

FGU betaler ikke pr. team men pr. leder -  lederen kan uden beregning dele sine medarbejdere
op i så mange teams, lederen ønsker.

FGU oprettes gratis i Musskema.dk.

 

        

 



Introduktionskursus

Vi anbefaler den enkelte skole at tilkøbe et introduktionskursus:
Anbefalet: 3 timers kursus til 9.500 kr. + kørsel.
Alternativ: 1½ times online kursus via Microsoft Teams til 6.000 kr.

”Introduktionskurset er en god investering. Det er ikke kun selve læren i at holde MUS, men
også historien om hvorfor dialogen om udvikling er så vigtig. Vores ledere blev klædt godt på til
at bruge systemet og blev motiveret til at tage fat på medarbejderudviklingen.”  

 

- Claus Johansen, HR-chef hos Jutlander Bank.
 
 
 



Vi ser frem til at fortsætte
dialogen om mulighederne hos jer


