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Side 1

Inge Storgaard Bonfils

Program

• Introduktion: Professionshøjskolen Metropol, FoU aktiviteter,
baggrund for projektet

•Temaer: oplæg og debat

- De styringsmæssige og organisatoriske rammer: lovgivning,
organisering, inklusion og nye opgaver

- Det tværprofessionelle samarbejdes vilkår og former:
arbejdsfællesskaber, roller, kompetencer, vidensdeling

- Et krydsfelt af paradigmer: faglige forståelser,

professionstilgange og metoder, legitimitet og autoritet
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Professionshøjskolen Metropol, Forskning- og
udviklingsaktiviteter

Uddanner: sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, ernæring og
– sundhedsbachelorer, socialrådgivere, lærer, m.m.

(men ikke pædagoger)

Ca. 10.000 studerende, og ca. 1000 ansatte

Beliggende i København

FoU aktiviteter:

2008 – 2010: Videnscentre, bl.a. Center for Sammenhængende Forløb. Fokus på
sammenhæng, koordination, tværfaglige samarbejde, for borgere med kronisk
sygdom/ og eller nedsat funktionsevne.

2011 – Videnscentre nedlagt og FoU aktiviteter er lagt ud i uddannelserne,
professionsnære forskningsaktiviteter, øget samarbejde med universiteter
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Baggrund for projektet: ændringer som følge af
kommunalreformen 2007

Specialiserede tilbud under forandring

• Amtslige specialtilbud overtages af kommunerne

• Fusioner, nye organiseringer

• Ny visitationspraksis – modificeret BUM

• ”Markedsvilkår” – køb og salg, markedsføring

• Kommunale styringsvirkelighed – mere detailstyring, NPM
inspirerede styringsredskaber (kontrakter, øget dokumentation)

• Fokus på økonomi, udgifter til specialiserede ydelser

• Tidligere faglige netværk opløses, - nye faglige netværk ?

• Specialisering – afspecialisering
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Baggrund for projektet: ændringer som følge af
kommunalreformen 2007

•Forskel på børne/unge området og voksenområdet

– kommuner hjemtog opgaver inden for de området hvor det
er muligt at skabe synergi med egne (normal)tilbud og hvor
brugergruppen er relativ stor (primært børneområdet)

• Forskel på store og små kommuner

- store kommuner: selvforsyningsstrategi, specialisering af
sagsbehandling/rådgivning, udvikler egne tilbud

- mindre kommuner: afhængighed af andre kommuner og
regionale tilbud, VISO rådgivning
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Baggrund for projektet: erfaringer fra terapeutgruppen i
Rødovre Kommune

Nye arbejdsvilkår: fra amtslig til kommunal ansat, fra fast knyttet til specialskole til en
bredere opgaveportefølje, herunder genoptræningsopgaver jf. sundhedsloven

Nye samarbejdspartnere: fra samarbejde med faggrupper på specialskole og andre
specialinstitutioner - til samarbejde med faggrupper i normalinstitutioner

Nye rammer for samarbejdet: fra samarbejde på tværs af specialområder i amterne
til samarbejde internt i kommunen – tab af tidligere faglige netværk

Nye målsætninger for indsatsen: inklusion, tidlig opsporing og indsats

Ændringer i børnegruppen: ændringer i børnegruppen på specialtilbud bl.a. grundet
øget inklusion, flere børn med multiple funktionsnedsættelser
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De styringsmæssige rammer:

Lovgivning:

Folkeskoleloven - folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk
bistand,

Sundhedsloven - genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et
lægefagligt begrundet behov for genoptræning på grund af væsentlig nedsat
funktionsevne.

Servicelovens - gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med
adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres
familier

Servicelovens - vedligeholdende træning til børn og unge med nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne for at forhindre funktionstab og vedligeholde funktionsniveau.

Servicelovens - anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og
praktisk og pædagogisk støtte.
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Lovgivning og kompleksitet i opgaven
- at navigere mellem forskellige lovgivninger

Terapeuternes erfaring: de tre kommuner havde forskellige tilgange:

- At holde lovgivningens formål for øje, at navigere mellem forskellige formål og
bagvedliggende paradigmer og faglige traditioner

- En pragmatisk tilgang hvor lovgivningens formål ikke har væsentlig betydning -
men kommunens inklusionspolitik og politik for tidlig indsats og opsporing er
rammesættende

-”I virkeligheden er det er en udfordring for os at holde lovgivningsmålet for
øje, for det vi laver, fordi der ikke er andre, der har overblikket. Vi gør meget ud
af at få og have overblikket, - ellers giver det fuldstændig rod. Så bliver man
forvirret og frustreret over, hvorfor det egentlig er, at man gør hvad med hvem.
Der er ikke rigtig nogle andre, der har det overblik” (Rødovre; leder).
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Hvordan forholder I jer på jeres arbejdsplads og I jeres
kommune til de forskellige lovgivningsmæssige formål?
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De organisatoriske rammer:

Organisering:

- Terapeutgruppen som et fagligt fællesskab, organisatorisk forandring i
”centre” med andre faggrupper på børneområdet (Børnecenter), eller
sammen med sundhedsplejen

- At skabe sammenhæng i indsatser, at koordinere indsatser

”Det vil sige, at terapeuterne er ude på deres institutioner, deres skoler, og
har deres daglige funktion der, og de er så her inde i Børnecentret til socialt
og fagligt samvær med hinanden; fys og ergo, psykolog og ergo, psykolog
og talepædagog, - fordi overskriften fra politikerne har været, at huset her
skal vægte det tværfaglige. Børnecenteret er blevet sat i verden for at
styrke og sikre tværfagligheden i forhold til børn med handicap”
(København; leder).
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Hvad betyder de organisatoriske rammer for jeres
faglige fællesskaber?

Hvad betyder de organisatoriske rammer for
samarbejdet med andre faggrupper?
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Det tværprofessionelle samarbejdes vilkår og former:

Arbejdsfællesskaber:

- monofaglige arbejdsfællesskaber

- tværfaglige arbejdsfællesskaber

”Meget samarbejde er jo med pædagogerne. Vi kommer i
børnehaven, for det er en del af vurderingen at se barnet der. Så
går vi ud og ser barnet på legepladsen, uden at de egentlig er klar
over, at vi er der.I forhold til talepædagogerne har vi også en tæt
dialog … Vi har også dialog med dem omkring fælles fokuspunkter,
hvad støtter vi op omkring, fordi med de her børn er
problematikkerne tit mangfoldige og nogle gange må vi dele op:
Hvad arbejder du på, og hvad arbejder jeg på, men med samme
mål for øje” (Høje Taastrup; leder).
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Det tværprofessionelle samarbejdes vilkår og
former:

Roller og kompetencer:

En højere grad af konsulterende funktioner

- kommunikere specialviden til andre faggrupper, at klæde andre på
til at løse opgaver, følge op på indsatser via andre faggrupper

- konsultativ rolle i forhold til forældre
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”Man skal være hamrende skarp på sin faglighed… det fungerer bedst, når
I er sikre, og I skal have et overblik over, hvad skal der til for at det
lykkedes, hvad der skal til for, at vi kan følge op. Det er hele tiden at have
aftaler, altså vi går ikke fra en lærer, før vi har en opfølgningsaftale, og det
er både i forhold til, hvordan vi planlægger; hvad vi vil og hvornår, - hele
den der nødvendighed af struktur på, hvordan man løser en opgave”
(Rødovre; leder).

”Hvis jeg skal være meget hård på mit fags vegne, så er det lige før, at det
er vigtigere, at folk har den specialpædagogiske del i sig, - for man kan sige
træningsterapi - det kan vi jo. Men hvis du kommer ud på en skole og du
ikke kan kommunikere med de her børn, som man jo gør på en anden
måde end med ord og sætninger, og du ikke har den der rigtige
pædagogiske indgangsvinkel, så er det jo være lige meget, hvor meget du
ved om børnetræning” (København; terapeut).
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Et krydsfelt af paradigmer:

- Det psykologiske - pædagogiske paradigme /
specialpædagogiske forståelsesramme – læring og udvikling

- Det socialfaglige paradigme – service og kompensation

- Det sundhedsfaglige paradigme – behandling, rehabilitering
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Et krydsfelt af paradigmer

Fordomme/forforståelser om hinandens professioner:

- eksemplet ”find fem fejl” og ”reparer” dette barn:

”det kan fx være en lærer, der ringer; vi har et uroligt
barn i klassen, kan I ikke lige komme ud med en
kugledyne. Og ja, så må vi jo i gang med en lang
samtale, som oftest munder ud i, at vi kommer ud og
besøger barnet og klasses, for måske er det mere
bevægelse, der bringer barnet ro frem for at ligge stille
under en tung dyne” (Terapeut)
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Et krydsfelt af paradigmer

Professionstilgange og metoder:

- at arbejde med mål, indsats, evaluering – eller at arbejde mere ”cirkulært”

”Det er jo det, at der er flere kulturer der mødes, og dermed flere måder at
arbejde på. I en sundhedsfaglig tilgang er der meget systematik og
fremadrettet fokus. Og vi er jo i en pædagogisk lærerverden, hvor man
arbejder lidt mere cirkulært. Det er jo lærernes baggrund som sætter
dagsordene. Vi har forsøgt at komme ind og foreslå en mere lineær måde
at arbejde på. Og der kommer vi lidt til kort . Så det handler jo om de
systemer man er i”(Rødovre, Terapeut)

”Vi har købt nogle standardisere test. Selvfølgelig bruger vi også vore
kliniske blik. …. Det er ikke bare føle, føle, og hvad vi synes, og hvad
andre, pædagogerne synes, men at vi får det ned på noget fagligt. Der skal
være faglig dokumentation når vi starter med et barn og når vi slutter”(Høje
Taastrup, leder)
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Jeres erfaringer – oplever I at arbejde i et krydsfelt af
paradigmer ?

Har nogle faggrupper/ professioner mere magt og
legitimitet end andre?
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