
DET KALDER PÅ EN 
MANGFOLDIG FAGLIGHED,
HVIS VI SKAL LYKKES MED 
REEL BORGERINDDRAGELSE
Workshop 2
Substans, Louise Bjerre Bojsen



16.00-16.50: Oplæg om borgerinddragelse, faglighed og menneskearbejde
16.50-17.00: Kaffepause
17.00-17.30: Udvikling af kompetenceprofil på borgerinddragelse
17.30-17.45: Fernisering af kompetenceprofiler

Workshop 2: Kl. 16.00-17.45



Hvad er borgerinddragelse?



Hvad er brugerinddragelse?

På et organisatorisk niveau
”Organisatorisk inddragelse er inddragelse i kvalitetsudviklingen. Det kan ske ved at inddrage brugere som 
repræsentanter for brugerperspektivet i processer af betydning for organisering, udvikling og evaluering.”

På et individuelt niveau
”Individuel brugerinddragelse er patientens og de pårørendes inddragelse i eget forløb.
Det er videndeling mellem brugeren og den sundhedsprofessionelle, så 
brugernes præferencer, behov og kendskab til egen situation bliver afdækket.”

På et pårørende niveau
”Pårørendeinddragelse omhandler inddragelse af pårørende i patientens 
individuelle behandlingsforløb eller organisatorisk inddragelse af 
pårørende i kvalitetsudvikling.”

Vibis (Videnscenter for brugerinddragelse i sundhedsvæsnet)



Myndighedsarbejdet

…er et menneskearbejde: 

» En relation
⋄ Situation, positioner, roller og interaktion
⋄ Kommunikation
⋄ Kontakt

» Et sagsforhold



Menneskearbejdet

At forholde sig til mellemmenneskeligheden er ikke noget, der 
er ved siden af viden, faglighed og arbejdsbetingelser 
- Det er en del af det. 

Menneskearbejdet og anvendelsen af egne følelser hænger 
sammen med selve arbejdets karakter 
- Følelserne bliver dermed en måde at ”nå” den anden.

Nanna Mik Meyer: At skabe en professionel



Overbevisninger om 
menneskearbejdet

» ”Vi må ikke vise følelser. Vi er først professionelle, når vi ikke lader os 
mærke følelsesmæssigt” 

» ”Vi er ikke terapeuter. Det er ikke en myndighedsopgave at sidde og 
snakke om følelser, bekymringer og drømme”

» ”Der var ingen grund til at gå ind i borgers bekymring, 
for jeg kunne ikke bevillige det nødkald”

» ”Jeg kan har ikke tid til at åbne op for Pandoras æske. 
Jeg kommer aldrig til at kunne lukke det ned igen”



Kompetencer i menneskearbejdet

Det forventes at de professionelle:

Viser empati (som noget andet end sympati).

Søger at forstå (som noget andet end enighed).

Bruger sig selv personligt (som noget andet end privat).



Ansøgninger

Ydelser

Træffe
afgørelser

Behov 

Løsninger 

Råd og 
vejledning 

Myndighedsopgaven i forandring



Faglighed og borgerinddragelse

• Fagligheden påvirker, hvad vi som professionelle ser samt hvilke forventninger og 
forestillinger vi har om borger, sagen og de pårørende. 

• Borgerinddragelse kalder på nye typer af faglighed: Nye perspektiver, 
handlekompetencer og forståelses- og forklaringsmodeller. 

• Væk fra eksperttankegangen - og hen imod samarbejdsfokus.

• Væk fra fiksertrang og problemfokus - og hen imod autonomi og
fokus på afklaringsarbejde. 

Lis Møller: Professionelle relationer



Faglighed og borgerinddragelse

• Den andens oplevelsesverden og handling forekommer meningsløs, 
usammenhængende eller urimelig, fordi vi mangler forklaringsmodeller.

• Viden om og indsigt i sociale, adfærdsmæssige og psykologiske 
forhold er en forudsætning for, at den professionelle kan leve sig 
ind i, hvordan en situation kan opleves. 

• Hvor vi mangler viden, vil vi typisk sætte ind med private 
opfattelser, fordomme, stereotyper og lommefilosofi. 

Lis Møller: Professionelle relationer



Faglighed og borgerinddragelse

• Viden hjælper den professionelle med at stabilisere sig, så hun kan påvirkes, bevæges, 
justere sig og være fleksibel uden at miste fodfæste i den nye rolle med borger-
inddragelse. 

• Viden styrker evnen til indlevelse i den anden og refleksion over os selv
(wha a’et mæ dig og wha a’et mæ mig? Perspektivskifte). 

• Viden støtter vores evne til at skabe form og struktur på situationen
(forklarings- og forståelsesmodeller). 

• Viden er en forudsætning for, at den professionelle kan være personligt 
tilstede uden at blive privat og miste blik for kerneopgaven. 

Lis Møller: Professionelle relationer



Pseudoinddragelse

• Når vi spørger ind til borgers perspektiv, med ønsket om at borger føler sig hørt og mødt, 
men vi forholder os ikke til perspektivet, og vi bruger ikke borgers viden aktivt i sagen. 

• Når vi har fokus på at skabe kontakt og relation, alene med det formål at borger får 
en god oplevelse i mødet med den professionelle – og dermed glemmer 
perspektivet på sagen og borgers behov for hjælp. 

• Når vi hjælper borger og løser problemet. Borger er dog sat ud af spil 
og er ikke med på ”hvad initiativerne skal gøre godt for”.

• Når vi glemmer at være transparente og bliver manipulerende, over-
talende eller overbevisende.

• Når vi glemmer at evaluere løbende, om hjælpen er menings-
og effektfuld for borgeren.   



Workshop: 

Kompetenceprofil 
til borgerinddragelse

Kompetenceprofilerne skal forholde sig til:

• Hvad skal jeg vide?

• Hvad skal jeg kunne?

• Hvilke værktøjer kan hjælpe mig?

… hvis vi skal lykkes med at lave reel borgerinddragelse i 
myndighedsfunktionen?


