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Denne guide er til dig, som tilbyder én samlet indgang til borgere, der ellers har mange sagsbehandlere og kontak-
ter i kommunen inden for social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Guiden fungerer som en faglig værktøjs-
kasse til dig, som ønsker kendskab til netværksmødet, egen rolle under mødet og inddragelse af borgeren i denne 
proces.

Vil du læse mere om kerneelementerne i sammenhængende borgerforløb, netværksprocessen og arbejdsdelingen 
mellem de professionelle, så se “Sammenhængende borgerforløb - en guide“. Ønsker du mere information  om 
borgerplanen se guiden “Sammenhængende borgerforløb - Guide til borgerplanen“. 

 Når vi har fundet vejen sammen, vender vi os mod paragrafferne –  ikke omvendt.

Forord

Netværksmøder afholdes altid med inddragelse af borgeren og i mange tilfælde også borgers netværk. Der af-
holdes en række møder, som vi ikke betegner som netværksmøder. For eksempel kan der være behov for at holde 
arbejdsmøder uden borger på tværs af afdelinger om koordinering af opgaver. Der kan også være behov for korte 
adhocmøder mellem borger og en enkelt professionel med henblik på helt konkrete afgrænsede aftaler. 

Det gode netværksmøde

“ ,,

Netværksmøde

Før mødet
Hvordan  sikrer vi en god forberedelse af mødet, som både fordrer effektiv brug af tid og samtidig sikrer, at alle 

inddrages? 

Hvordan undgår vi, at der sagsbehandles på formøder?

Under mødet
Hvordan  sikrer vi reel borgerinddragelse?

Hvilke roller sættes i spil med henblik på mødestyring og meningsfuld dialog?

Efter mødet
Hvem gør hvad - hvornår?

Hvad skal vi have for øje:
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På netværksmødet drøfter vi løsninger med borgeren for bordenden. Her involverer vi både de professionelle i 
kommunen og borgers eget netværk som et centralt værktøj til at skabe sammenhæng og sikre, at borgeren kan 
være kaptajn i samarbejdet med Kommunen. Denne guide er et samlet sæt af anbefalinger fra erfarne sagsbehan-
dlere og udførere i Furesø Kommune.



For at kunne komme i mål med det gode netværksmøde, er det vigtigt på forhånd at have lavet en god dagsorden. 
Den gode dagsorden laves med udgangspunkt i svarene på nedenstående spørgsmål: 

Den gode dagsorden

Før mødet

Vores  erfaringer viser, at hvis der internt i teamet, afdelingen og/eller på tværs af forskellige fagligheder i kom-
munen ikke bliver etableret en fælles forståelse af, hvad borgerens behov og ressourcer er, kan det medføre 
forskellige holdninger og vurderinger, som kan resultere i, at det sammenhængende overblik forsvinder. En fælles 
forståelse af forskellige fagpersoners rolle og opgave sikrer et mere sammenhængende og ensartet forløb for 
borgeren.

Det vigtigste i teamet er at slå lyttelapperne ud og være inter-
esseret i ens kollegaer, og den vinkel de præsenterer. 

Roller på spil under netværksmødet

Under
mødet

Hvad  er netværksmødets mål og formål? Hvad skal mødet munde ud i og hvorfor er mø-
det nødvendigt?  

Hvad er netværksmødets indhold? Hvad skal undersøges og udfoldes?

Hvad er netværksmødets form?  

Henning Jensen , virksomhedskonsulent

“
,,

Et tydeligt formål hjælper med at skabe mening og retning for mødedeltagerne. Hvis et formål 
ikke er klart defineret og accepteret af alle involverede, kan processen hurtigt drives ud på et 
sidespor og gøre det svært at tage gode beslutninger.

Her skal der tænkes over mødets varighed, mødedeltagernes roller under mødet, opfølgning på 
mødet og hvor mødet afholdes, så det er meningsgivende for alle parter.

Når ovenstående spørgsmål er overvejet og afklaret, vil den gode dagsorden kunne udarbejdes 
samt sætte rammerne for netværksmødet. Her kan du med fordel benytte “kontraktarbejde”(se side 
4) til at komme rundt om formål, indhold og form.
Her er det vigtigt at være opmærksom på, at borgerkonsulenten skal huske, at han/hun har ansvaret 
for at koordinere med de øvrige parter (fagprofessionelle, borger og pårørende).
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Hvem gør hvad i forhold til netværksmødet?:

Koordinerende
sagsbehandler

Borgerkonsulent

Vi betragter netværkmødet som enhver anden arbejdsopgave, hvor det er vigtigt at forventningsafstemme 
med klare aftaler i forhold til formål, form og indhold. Mødelederens fornemmeste opgave er at skabe bal-
anceret styring, hvor der sondres mellem at give plads og tage plads.  

Mødeledelse - facilitering 

Hvordan gør du det?

Kontraktarbejde omkring mødet ved brug af dagsorden og spilleregler som aktive styr-
ingsværktøjer

At blive bevidst om egen rolle som mødeleder – balance mellem fremdrift og inddragelse

Brug af borgerplanen på netværksmødet

Visuelle virkemidler til styring. Fx SOS inspiration, dagsorden, borgerplan osv. 

Referenten på netværksmøderne er som udgangspunkt den koordinerende 
sagsbehandler.

Indkalder til og forbereder netværksmøde.

Mødeleder er som udgangspunkt borgerkonsulent. Mødelederens opgave 
er at sikre mødets afvikling gennem klare rammer og inddragelse af borge-
ren.
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Under mødet

Kontraktarbejde
DEN PROFESSIONELT FORBEREDTE SAMTALE - NÅR SAMTALEN STYRES MED EN KONTRAKT 

Brug trekanten som udgangspunkt for 
en ”kontrakt” med mødedeltagerne om 
samtalen.

Trekanten er dit styringsværktøj un-
dervejs i mødet.

”Kontrakten” kan altid genforhandles 
undervejs.

Hvad? Indholdet - dagsordenspunk-
terne

Hvorfor? Hvordan?
Formål med mødet 
og de forskellige punkter

Formen

Skulle samtalen løbe af sporet, har mødelederen mulighed for at referere til kontrakten med henblik på at skabe 
klarhed, men også for at genforhandle om formålet stadig er genkendeligt og relevant, eller om det skal omformul-
eres.

Dagsordenen er en kontrakt for samarbejdet. Det giver en god kontrakt, når vi beskriver formål, form og indhold i 
dagsordenen.  

Dagsorden (forberedelse til netværksmødet):

Under mødet:
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At blive bevidst om egen rolle som mødeleder 
Den nye måde at tænke borgerforløbet på kalder på nye roller og forståelser af, hvornår du og de andre pro-
fessionelle gør hvad og hvorfor. Hertil kan du bruge de seks myndighedsroller ( Per Kloster). Rollerne er en måde 
at balancere distance og indlevelse, så der skabes bevidsthed om, hvornår det er meningsfuldt at gøre hvad - alt 
efter, hvad der skal tales om. 

Mødelederens opgave er at sikre mødets afvikling 
gennem klare rammer og ved inddragelse af borger. 
Formålet med denne rolle er at sikre, at mødet bliver 
meningsfuldt, og at borgeren får skabt sit eget overblik 
over, hvilke muligheder der er fremover. Kommunika-
tionen i denne rolle er strukturerende, formel, konkret 
og målsættende.

Gæstens opgave er at møde borgeren i øjenhøjde. 
Formålet med denne rolle er at få indledt en relation med 
borger og på denne måde skabe en meningsfuld kontakt 
gennem en spontan samtale. Kommunikationen i denne 
rolle er nysgerrig, nærværende og situationsbestemt.

Interviewerens opgave er at undersøge og beskrive 
sagen - med andre ord oplyse sagen. Formålet med 
denne rolle er at kunne beskrive borgers helhedssituation 
og funktionsevne og samtidig give borger muligheden 
for selv at bidrage med væsentlige oplysninger til sagen. 
Kommunikationen i denne rolle er udspørgende, kon-
fronterende, undersøgende og afdækkende.

Mødeleder

Gæsten

Interviewer

Rådgiverens opgave er at vejlede borger og løse prob-
lemer. Formålet med denne rolle er at fremme borgers 
sundhed og forebygge funktionsnedsættelser og tab 
ved at finde mulige løsninger i samarbejde med borger. 
Kommunikationen i denne rolle er undersøgende, ana- 
lyserende, forklarende og vejledende.

Fødselshjælperens opgave er at frembringe nye 
muligheder for borger. Formålet med denne rolle er, at 
borger selv opdager nye perspektiver og muligheder 
for denne. Kommunikationen i denne rolle er nysgerrig, 
spørgende, fordomsfri, anerkendende og udforskende.

Dommerens opgave er at træffe nye afgørelser, med 
det formål at kunne afklare borgers retssikkerhed, og at 
borger bliver bekendt med denne. Kommunikationen i 
denne rolle er tydelig, præcis, konfronterende, opsam-
lende og forklarende.

Rådgiveren

Fødselshjælperen

Dommer

Distance (fremdrift):

Indlevelse (inddragelse):

Distance handler om at bevæge sig op i et he-
likopterperspektiv for at overveje, om mødet 
forløber som tiltænkt.

Indlevelse handler om at kunne leve sig ind i 
den andens perspektiver, som var det ens eget.
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Brug af borgerplanen på netværksmødet
Borgerplanen bruges af mødelederen som styrings- og forhandlingsværktøj under netværksmødet til at sikre 
og skabe klarhed om formålet og målet med hjælpen samt de konkrete indsatser. Ved inddragelse af bor-
gerplanen sættes borgerens ønsker og behov på dagsorden og ikke de professionelles. Borgerplanen kan 
desuden bruges som referat.

Visuelle virkemidler 
Visuelle virkemidler bruges under netværksmødet til at skabe overblik for både borger og mødedeltagerne. Ved 
at anvende tavler eller flipovers til at skrive på, kan budskabet gøres mere forståeligt, skabe et større overblik 
og samtidig fungere som et værktøj til at fastholde idéer og beslutninger under netværksmødet. Overvej derfor 
at skrive dagsordenen op på en tavle, at tegne borgerens forløb som en tegning på en flipover (hvor vi kommer 
fra, hvor vi skal hen og hvordan vi kommer dertil) eller noget helt tredje. Visualisering af samtaleemnet skaber 
mulighed for at tjekke, om borgeren deler samme forståelse.

Under
mødetInddragelse 

Hvilke konkrete værktøjer kan vi bruge for at skabe en in-
kluderende og meningsfuld dialog under netværksmødet?

Dialogprincipperne:
Aktiv lytning
Sørg for at lytte med en oprigtig interesse. Aktiv lyt-
ning kan både ses nonverbalt ved brug af nik, øjen-
kontakt og bekræftende lyde som “ja” og “hmm”, 
samt sprogligt ved brug af uddybende spørgsmål til 
at følge op på, hvad der lige er blevet sagt.

Empati
Vis empati over for borger - det er altid okay at føle, 
som han/hun gør. Borgeren ses altid som ekspert 
i sit eget liv, mens vi som professionelle kan være 
eksperter inden for eksempelvis lovgivningen. 

Tjekke forståelse
Når du tjekker din forståelse, kan det både være 
dine egne iagttagelser (du bliver stille, hvad bety-
der det?), dine reaktioner (jeg bliver usikker på, om 
jeg går for hurtigt frem?) samt dine fortolkninger 
(det er vigtigt for dig, at jobbet giver mening?). 

Spørgsmål
Husk at stille spørgsmål, hvis du er i tvivl om no-
get eller mangler uddybende information. Hvis 
du eksempelvis er i tvivl om borgers viden om et 
bestemt emne, kan UGU-modellen (Undersøg, 
Giv og Undersøg) anvendes. Spørgsmål kan 
også bruges til at skabe refleksion hos borger og 
understøtte hans/hendes udvikling. 

Reformuleringer
Reformuleringer bruges til at signalere aktiv lytning 
og vil sige at gentage/omformulere det, der lige 
er blevet sagt. Dette gøres dels for at tjekke egen 
forståelse (taler vi om det samme?) og for at vise 
nærvær. Brug gerne borgerens egne ord i stedet for 
fagsprog, når du reformulerer.
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Transparens/gennemsigtighed
Ved at sige din egen reaktion højt og være ærlig 
om din oplevelse fx ”Jeg bliver rørt”, er du med til 
at øge en ligeværdig relation til borgeren (men ikke 
ligestillet). 



Feedback

Den feedback du giver siger lige så meget om dig selv, som den siger om 
modtageren af feedback’en. “ ,,

Ved mødets slutning er det vigtigt at få borgers feedback for at sikre, at de rent faktisk har følt sig inddraget. 
Her kan du bruge nedenstående elementer og spørgsmål fra en tilpasset Feedback Informed Treatment (FIT) 
model. FIT er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, der er udviklet særligt til professionelle be-
handlere og kan anvendes på alle behandlingsforløb. Den tilpassede model kan bruges som udgangspunkt 
for en dialog med borger om, hvordan de har oplevet mødet eller som et systematisk opfølgningssystem.
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Spørgsmål til borgerens oplevelse af mødet
Du bedes nu vurdere dagens samtale ved at sætte et mærke på hver af de fire linjer. Du skal placere dit mærke 
der, hvor beskrivelsen passer bedst på din oplevelse. 

Relation

Mål og emner

Tilgang eller metode

Generelt

– 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 –

– 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 –

– 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 –

– 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 –

Jeg følte mig ikke hørt, 
forstået og respekteret

Jeg følte mig hørt, forstået 
og respekteret

Vi talte ikke om det, jeg 
gerne ville tale om

Vi talte om det, jeg gerne 
ville tale om

De professionelles måde 
at arbejde på passer 

ikke til mig

De professionelles måde at 
arbejde på passer til mig

Der manglede noget i 
dagens møde

Alt i alt var dagens møde 
passende for mig



Hvad nu? - Den gode afslutning
Netværksmødet afsluttes med en fælles evaluering, hvor indholdet fra netværksmødet kort opsamles. 
Her kan følgende punkter italesættes og afklares:

Vi har dokumentation på, at det virker.“

Eftermødet

Husk også altid at sørge for, at ingen parter går fra mødet med usagte idéer eller kom-
mentarer - sørg for, at alle er blevet hørt. 

Snak om hvilke aftaler/planer der er blevet lavet under mødet - er alle parter enige 
i og tilfredse med aftalerne?

Afklaring af, hvem der gør hvad ift. de besluttede aftaler/planer - der skal skabes klar-
hed om, hvem der nu tager teten på de forskellige områder. 

Afklaring af, hvornår det bliver gjort - der skal skabes klarhed om, hvornår de uddelte 
opgaver skal være håndteret. 

Afklaring af, hvordan det bliver gjort - der skal skabes klarhed om, hvordan de uddelte 
opgaver skal håndteres, så I i fællesskab kan nå i mål med aftalerne. 

Kort opsummering af netværksmødet - er alle parter tilfredse med mødets ind-
hold og form?

Christian Buskjær Christensen, projektleder

Vil du læse mere om kerneelementerne i sammenhængende borgerforløb, netværkspro-
cessen og arbejdsdelingen mellem de professionelle, så se “Sammenhængende borger-
forløb - en guide“.
Ønsker du mere information om borgerplanen, læs guiden ”Sammenhængende bor-
gerforløb - Guide til borgerplanen”.

,,
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Christian Buskjær Christensen, projektleder
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Sammenhængende borgerforløb
I 2018 gennemførte Center for børn og voksne, Jobcentret og Center for social og sundhed et kompeten-
ceudviklingsforløb. Intentionen var at beskrive gode eksempler på borgerinddragelse og koordinering. 
Afsættet var en række netværksmøder, hvor vi, med borgerne for bordenden, udarbejdede en samlet 
borgerplan med indsatser på tværs af kommunes afdelinger. Guiden her samler medarbejdernes an-
befalinger og den ledelsesmæssige ramme til at opnå flere sammenhængende borgerforløb i Furesø 
Kommune.   

Denne guide er udarbejdet i samarbejde med konsulenthuset Substans. 


