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Hvilken kommune ville I helst bo 
i, hvis i for brug for særlig hjælp 
og støtte?
- Den kommune som har mange rapporterede fejl/anmærkninger?
- Den kommune som har få rapporterede fejl/anmærkninger?



Ingen anden følelse er 
så virkningsfuld som 
frygt, når det gælder 
om at berøve sindet 

alle dets evner for at 
handle og tænke!

- Edmund Burke



Psykologisk trykhed

1. Det er muligt at begå en fejl i dette team, uden at det bliver brugt imod dig.

2. Dette team er i stand til at tale om problemer og vanskelige spørgsmål. 

3. Dette team afviser ikke andre for at være anderledes.
4. Det er trygt at løbe en risiko i dette team. 

5. Det er let at bede andre medlemmer af dette team om hjælp. 
6. Ingen i dette team vil bevidst handle på en måde, der undergraver min indsats. 

7. Når jeg arbejder med medlemmer af dette team, sætter de pris på og udnytter mine særlige 
kompetencer og erfaringer





Ændret relation til 
borgeren

Transaktionsmodel

• Borgeren som en der har ret 
til ydelser

• Det offentlige leverer ydelser
• Borgerens mangler eller 

handicap definerer ydelser

Borgeren bliver til 
gennem sine ’underskud’

Samarbejdsmodel

• Borgeren og det offentlige 
indgår i et samarbejde

• Løsninger skabes i samarbejde
• Borgerens ønsker til eget liv er 

afsæt for løsninger

Borgeren bliver til gennem 
sine ønsker til eget liv



Sammenhæng og helhed

Ledelse:
Sammenhængende 

ledelse

Medarbejderne: 
Sammenhæng i indsatserne

Borgerne: 
Sammenhæng i 

løsningerne



At opleve sig inddraget – et brugerperspektiv



Dobbeltpositionering

Myndighedspositionen Bemyndigende position

Syn på borgeren Borgeren har rettigheder og skal 
behandles i henhold til lovens 
intention.

Borgeren har en unik livssituation 
samt ressourcer til at mestre denne.

Interventionshe
nsigt

Komme til en afgørelse og loyalt 
følge disse. 

Reducerer borgerens 
handlemuligheder.

Facilitere en helhedsindsats, der gør 
borgeren bedst mulig i stand til at 
klare sig selv. 

Øger borgerens handlemuligheder.

Professionel 
selvforståelse

Jeg følger loven og forholder mig til 
fakta.

Jeg er pragmatisk og gør det der skal 
til for at opnå ønsket udbytte.

Samarbejde 
med borgeren

Som udgangspunkt ikke 
nødvendigt, da afgørelser baseres 
på data. 

Det er i samarbejdet at løsninger 
opstår, hvorfor dette er altafgørende.

Relation Asymmetrisk – magten ligger hos 
sagsbehandleren.

(A)symmetrisk – magten er både hos 
sagsbehandler og borger.

Viden Borgeren er skærmet af for 
deltagelse i sagsbehandlerens 
fortolkning af viden.

Lukkethed og afskærmning.

Borgeren er involveret i fortolkning af 
data og introduceres løbende for 
professionelle vurderinger.

Transparens og åbenhed.



Fra organiserede strukturer til 
borgernes netværk

En opdelt opgaveløsningen på grund af 
organisering i søjler, med hver deres 
mål, faglige metoder, økonomi, m.v.

Evnen til at sikre sammenhængende 
løsninger omkring komplekse 

udfordringer, når behovet opstår.



Når vi samler erfaringerne – hvor er de store 
udfordringer? 1. Ingen har de fulde overblik over de involverede enheder.

2. Der er stor forskel på oplevelsen af behov for samarbejdet.
3. Der er uenighed om hvordan samarbejdet fungere.
4. Der mangler viden om andres kompetencer og roller.



Faglige/kvalitets indikatorer for opgaveløsningen

2,89 3,48

2,13 3,42

1,93 3,71

3,09 3,64

3,11 3,48

2,89 3,52

3,57 3,97

3,11 3,29

2,59 3,56

Der er formuleret handleplaner for arbejdet med den enkelte demente borger. 

Der er velbeskrevne og kendte roller og ansvarsområder for de enkelte 
faggrupper i forhold til arbejdet med demente borgere. 

De enkelte faggruppers kompetencer bruges aktivt i arbejdet med demente 
borgere. 

Der er sammenhængende forløb i arbejdet med demente borgere. 

De pårørende oplever at de er reelle samarbejdspartnere og 
ressourcepersoner, der inddrages under hele sygdomsforløbet. 

Demente borgere tilbydes aktiviteter, som er tilpasset borgerens fysiske og 
kognitive formåen. 
Demente borgere har så meget medbestemmelse som det er muligt. 

De pårørende bliver klædt på til at tage medansvar for opgaverne omkring 
demente borgere. 

Gennemsnit

Opstart Afslutning

+37,5%



DOBBELTPOSITIONERI
NG

MYNDIGHED MYNDDIGGØRELSE

RAMMERNE SKABES LØBENDE OG EFTER BEHOV

VI MÅ VÆRE LØSNINGSORIENTEREDE OG PRAGMATISKE

RIGTIGE AFGØRELSER ER DEM DER VIRKER

---

RAMMERNE ER KENDTE

VI FØLGER REGLER

VI KAN NÅ TIL RIGTIGE AFGØRELSERVI SKAL IKKE VÆLGE 
MELLEM DEN ENE ELLER 
DEN ANDEN POSITION, 
MEN I STEDET MESTRE 
EN BALANCERING. 

DETTE FORDRER EN GOD 
PRAKTISK 
DØMMEKRAFT!



«Velfærd er noget, vi 
skaber sammen i vores
relationer til hinanden.
Det måles ikke i antallet af
minutter eller mængden
af ydelser, men i gode liv»  
(Mandag Morgen, 
Danmark, 2014)

Leder på kanten


