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Du sidder nu med dette års sidste nummer 
af Social Udvikling i hånden. Et nummer 
som endnu engang byder på indspark fra 
såvel den praktiske virkelighed som fra den 
mere teoretiske side, der hele tiden er med 
til at præge, inspirere og forandre praksis.

Jul og nytår står så småt for døren. Mens 
disse linjer skrives, ses der frem mod en 
måned med julefrokoster, julegaveindkøb 
og juletravlhed – ikke sjældent kombineret 
med overtræk af diverse konti og overspis-
ning. En foreløbig kulmination på dette 
bliver den såkaldte Black Friday, hvor der 
år efter år sættes nye rekorder i antallet af 
dankorttransaktioner.

Udenfor landets grænser giver global 
opvarmning, brande ud af kontrol, begyn-
dende optøning af polerne, koldkrigsre-
torik, polarisering og vedvarende terror 
anledning til bekymring.

I vores egen verden har den altoverskyg-
gende sag i de seneste par måneder hand-
let om svindel med offentlige midler for et 
trecifret millionbeløb. Midt i oktober kunne 
børne- og socialministeren oplyse, at en 
betroet medarbejder hos Socialstyrelsen 
havde haft held til at overføre 111 millioner 
kroner til egne konti. Svindlen var foregået 
fra 2002 til 2018. Sidenhen kom det frem, at 
det drejede sig om satspuljemidler.

Offentligheden har naturligvis undret sig 
over, hvordan det er muligt at stjæle så 
mange penge, uden at det bliver bemær-
ket. Det har betydet, at der efterfølgende 
er blevet bragt mange baggrundsartikler 
vedrørende administrationen af forskellige 
støttepuljer. I en sådan artikel udtalte den 
tidligere socialminister, Manu Sareen, til 
Politiken: ”Selvfølgelig var der ikke styr på 
det. Det er vildt svært at have overblik over 
så mange millioner”.

Den bemærkning lader vi lige stå et øjeblik.

Tillad mig i den forbindelse at gøre 
opmærksom på, at der blandt Socialt 
Lederforums medlemmer er tilbud med et 
årligt budget på over 200 millioner kroner. 
Tilbud der vel at mærke kan gøre rede for 
brugen af hver en krone. Ledet af ordent-
lige, offentlige ledere, der hver eneste dag 

er med til at forvalte vores allesammens 
penge på forsvarlig vis. Selvfølgelig kan 
det lade sig gøre!

Den meget spektakulære sag har igennem 
en længere periode mere eller mindre 
ryddet alle forsider. Den hovedmistænkte, 
der sidenhen er blevet anholdt i Sydafrika 
og udleveret til retsforfølgelse i Danmark, 
er på besynderligste vis endt med at blive 
en slags ”folkeeje”. Dette er tydeligst 
illustreret ved, at næsten alle (inklusive en 
del ansvarshavende redaktører) har ment, 
at det er i orden at benævne personen 
udelukkende ved fornavn. En ”ære” der 
tidligere kun er tilfaldet vores allesammens 
Egon. Altså ham fra Olsen Banden. Hver-
ken Stein (Bagger) eller Amdi (Petersen) 
har opnået det samme.

Desuden har justitsministeren via de 
sociale medier udtalt, at ”nu er fælden 
klappet”, og ”der venter en hård og 
konsekvent straf”. Vel og mærke inden 
den sigtede var blevet fremstillet for en 
dommer. Samtidig udtalte børne- og 
socialministeren, at den sigtede ”virkelig 
gennemgående er et dårligt menneske”. 
Det er udtalelser, der har pådraget sig en 
del opmærksomhed.

I et debatindlæg i Berlingske skrev Ole P. 
Kristensen (dr. scient. pol. fhv. professor 
ved Aarhus Universitet) således:

”Det er et problem, når der i offentlige 
myndigheder sker svigt, som muliggør 
svindel i stor skala. Det er et større pro-
blem, at der ikke reageres med tiltag, som 
effektivt retter op på fejlene. Det er uhen-
sigtsmæssigt, når de ansvarlige ministre 
reagerer med forargelse og moraliseren. 
Det er det specielt, når forargelsen rettes 
mod svindlerne og ikke mod de systemer, 
der muliggør svindlen. Det mest alminde-
lige er, at de myndigheder, der har svigtet, 
bliver ”belønnet” med flere bevillinger”.

Den bemærkning lader vi også lige stå et 
øjeblik.

Alle vore læsere ønskes en glædelig jul 
samt et godt og lykkebringende nytår. 
Gerne med en overvægt af ordentlig, 
offentlig ledelse.
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Opgiv drømmen om at kunne styre mennesker
Af Suna Christensen

Ledelseskommissionen opfordrer politikere til at give offentlige ledere mere plads. 
Henrik Hejbøl, leder af Socialpædagogisk Vejledning og 3 botilbud under Center for 
Særlig Social Indsats i Helsingør Kommune, opfordrer til at lempe bureaukratiet og 
give sårbare borgere nemmere adgang til støtte, så de ikke behøver gøre sig selv syge 
for at få adgang til støtte.

Håndholdt velfærdsteknologi
Blev selv pårørende – og lavede en app
Af Jens Degn

App’en ShowMyDay vinder stadig større udbredelse på specialpædagogiske tilbud 
i hele landet. ShowMyDay er en kalender-app, der kan ligge på en helt almindelig 
smartphone eller tablet. Den er specielt udviklet til at hjælpe borgere med autisme og 
opmærksomhedsforstyrrelser.

Mellemlederen skal kunne mange ting
Af Annette Klausen Bengtsson

Mellemlederrollen kræver en stor evne til at kunne balancere de forskellige roller, der 
ligger i opgaven. Udover at finde den rette balance mellem drift og ledelse skal de 
finde den rette balance mellem at lede nedad, indad, på tværs og opad.

En sygemeldt er én for meget 
Af Kirsten Løvschall

Sygefravær er ofte en kostbar udgiftspost – for virksomheden, for samfundet og for 
den sygdomsramte. Men en udarbejdelse af en strategi og vedtagne handleplaner kan 
systematisk nedbringe sygefraværet.

3 ting, du skal mestre, hvis du vil lykkes  
med værdibaseret ledelse
Af Helle Hedegaard Hein

Hvordan undgår du, at medarbejderne vender det hvide ud af øjnene, hver gang du 
eller HR-afdelingen nævner værdisættet? Find ud af, hvilke tre former for mening, du 
skal iklæde jeres værdisæt for at lykkes med værdibaseret ledelse.

Pædagogiske Laboratorier 
– Vi sætter fokus på kerneopgaven og faglig kvalitet
Af Kirsten Breinholt og Gitte Riis Hansen

Voksen Pædagogisk Tilbud har pilottestet et kompetenceudviklingsforløb, der har 
skabt kobling mellem datainformeret tilgang til faglig udvikling og professionel døm-
mekraft ved at arbejde med Pædagogiske Laboratorier. De skaber faglighed og kom-
petenceudvikling, hvor praksis tilføres ny teori, der omsættes gennem refleksion – og 
bringes tilbage som faglighed i den pædagogiske praksis.
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Opgiv drømmen om  
at kunne styre mennesker
Af Suna Christensen, ph.d., skribent og supervisor

Ledelseskommissionen opfordrer politikere til at give offentlige ledere mere 
plads. De senere års fokus på styring og evidens begrænser muligheder 
for kontakt mellem medarbejdere og borgere. Administrativ tid brugt på 
detaljerede udredninger, der munder ud i få timers støtte til en borger,  
der primært har brug for kontakt, er et markant eksempel fra praksis.  
Mere plads kan i relation til borgernære ydelser betyde færre regler og 
mulighed for at fejle.  

Om Suna Christensen

Antropolog, ph.d. og specialist i ledelse, læring og organisering, 
bla. i at udvikle samspil mellem medarbejdere og ledelse. 

Superviserer / coacher ud fra antropologiske grundprincipper om 
anerkendelse af den anden og evaluerer tiltag og indsatser i et 
læringsperspektiv.   

Kontakt: sunachristensen@gmail.com, mobil: 30234715
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Når man laver fejl, så laver man nye 
kontrolsystemer. Det lærer vi ikke så meget 
af. Vi skal gøre noget nyt. Der er ikke nogen, 
der ønsker at fejle. Der er ikke nogen, der 
vil ses i det lys. De fleste vil præstere, og 
de forsøger ikke at lave nogle fejl, som de 
kan lære af. Ledelseskommissionen lægger 
op til, at vi skal i øjenhøjde, og det giver 
god mening. Men så skal vi også gøre det 
evidensbaseret, og så bliver det teknisk. 
Det kan lyde som om, vi skal gøre noget 
nyt, og vi skal også gøre mere af det gamle. 
Og svaret som medarbejder er, at så skal 
man på kurser for at lære noget nyt. Jeg 
mener, vi skal gå en anden vej. Vi skal hen 
mod almindelighed fremfor specialisering. 
Vi skal ansætte mennesker, som ikke er 
fagligprofessionelle, men bare er gode 
mennesker, og vi skal engagere købmanden 
og frisøren i borgernes recoveryprocesser.

Så klar er meldingen fra Henrik 
Hejbøl, leder af Socialpædago-
gisk vejledning og 3 botilbud, 
under Center for Særlig 
Social Indsats i Helsingør 
Kommune. Centeret er 
et arbejdsfællesskab 
på 22 medarbejdere, 
herunder fire peer-
medarbejdere, med 
base i aktivitetshuset 
Nygård. Som leder af 
centeret, og i øvrigt 
tyve år i rygsækken 
som leder af forskellige 
sociale indsatser og 14 
år før det, som det han kal-
der medarbejder på gulvet, 
kender han den måde systemet 
i socialpsykiatrien og omkring det 
sociale arbejde påvirker både medarbejde-
res motivation i arbejdet og borgernes selvfølelse. 
Henrik Hejbøl opfordrer til at lempe bureaukratiet 
og give sårbare borgere nemmere adgang til 
støtte, så de ikke behøver gøre sig selv syge for at 
få adgang til støtte.

Prioritering
For Henrik er det vigtigt at gå med mennesket 
før systemet, når han tager stilling til, hvordan 
opgaver skal løses.  

Når vi får en bestilling fra myndigheden, 
så har de linet forskellige praktiske ting 
op, som borgeren skal have hjælp til. 
Det kan være noget med det hjemlige 
som at kunne tage en opvask. Selvom 
bestillingen er gennemsyret af et billede 
af en ensom borger, der ikke har kontakt, 
er det det, der fylder mindst. Jeg mener, vi 
skal gøre det omvendt. Hos os fokuserer 
vi på forbundethed i fællesskaber. Det er 
en kerneopgave hos os. For hvis du har 
betydning for andre mennesker, får du også 
selv betydning. Så drikker du mindre og går 
i bad, fordi der er nogle mennesker, der ser 
dig på en anden måde. 

Henrik er med på, at det for eksem-
pel kan være svært for en 

psykisk syg at købe ind eller 
tage en opvask. Men det 

behøver ikke blive til et 
socialt problem, mener 
han, og det bliver det, 
hvis det skal håndte-
res efter serviceloven 
som noget, borgerne 
skal have hjælp til at 
få gjort. Derfor sor-
terer vi nogle gange 

lidt i opgaverne, når vi 
får en bestilling. Der er 

ofte en masse praktiske 
opgaver – som en opvask 

– først. Til sidst kommer vi 
til, at der er tale om en ensom 

borger. Vi har flyttet os fra, de fik 
taget en opvask, til at de fik nogle ople-

velser, der gjorde at de fik lyst til at tage deres 
opvask – for eksempel at invitere nogen hjem.

Det handler om at gå med mennesket først i ste-
det for systemet først, siger Henrik. Da han skal 
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forklare, hvad han mener, giver han et eksempel 
fra en tidligere stilling som leder for et værested. 
Han opdagede, at de eneste, der havde en nøgle, 
var medarbejdere. Og nogle gange kom medar-
bejderne senere end borgerne.

Det første jeg indførte, var at give borgerne 
en nøgle. Det var faktisk kun 4-5 stykker ud 
af 80 brugere, der sagde ja tak. – de andre 
turde ikke tage rollen som aktør. De skal 
bevæge sig fra at være deltager til at være 
modtager. Det kan være svært at flytte ind i 
den rolle, hvis man har været modtager  
i mange år og fået næring i den rolle,  
siger han.  

 

Fra social indsats til kontakt

Hvis man har været i nærheden af 
lidelseshistorier, som ingen af os ville ønske, 
så tænker man, at der skal mere til. Der skal 
mere til end, at vi bare kører ”den narrative 
metode”, ”jeg-hører-hvad –du-siger-

snakken” og ”anerkendende-snakken”. Det 
nytter ikke noget, når lidelsen er så stor, 
understreger Henrik og uddyber. Ellers bliver 
man bare en parentes, og det er vi ikke ud i. 
Vi er ude i at gøre en forskel.

Systemet glemmer, vi er sociale væsener, siger 
Henrik. Siden 2012 har de i Helsingør arbejdet 
på at give psykisk sårbare gruppebaseret støtte. 
Mange kender gruppebaseret støtte fra for 
eksempel mødregrupper. Det er samme princip. 
Henrik ansætter psykisk sårbare, som er kom-
met sig oven på deres egne vanskeligheder som 
peer-medarbejder. Det giver en ligeværdighed i 
kontakten, som de fagprofessionelle ikke nødven-
digvis kan give, mener Henrik. 

I stedet for at implementere nye metoder for-
søger Henrik at arbejde i retning af at få mere 
næstekærlighed ind i arbejdet.

Det er ikke indsatser, vi laver. Det er kontakt. 
Vi skal i højere grad tænke borgere og det 
omkringliggende samfund ind som en del af 
løsningen, siger han.
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Borgerne har brug for noget almindeligt, og 
de har også brug for nogen, der kan sætte sig i 
deres sted. Det kan peer-medarbejderne. Henrik 
ansatte den første peer i 2009, da han opdagede, 
at peer kunne skabe og være i relation til psykisk 
sårbare på en måde, han ikke selv kunne. I dag 
synes han generelt, erfaringerne er gode.   

Socialstyrelsen gav i 2017 Helsingør kommune 
8.1 millioner kroner til udvikling af virksomme 
gruppetilbud. En del af tilskuddet går til den 
socialpædagogiske vejledning, hvor Henrik er 
leder. I alle de projekter, de har fået penge til, 
er der peermedarbejdere inde i maskinrummet. 
Vores erfaring med gruppebaseret støtte er 
nok en del af grunden til, vi fik pengene, siger 
Henrik.

Man kan godt gøre noget godt, selvom man har 
det dårligt. Peer arbejdet giver peer’en mulighed 
for at se sig selv, som en der kan bidrage.

Man kan godt gøre noget godt, selvom man 
har det dårligt, mener Henrik Hejbøl. 

I Helsingør lytter politikerne. To peer medarbej-
dere har for nyligt fremlagt deres arbejde med 
at bruge deres egen tidligere sygdom og lidelse 
konstruktivt for et politisk udvalg. Henrik var 
med og refererer, at afsættet i erfaringer med, 
hvordan peerstøtte kan hjælpe, gjorde spørgs-
mål om evidens uinteressant. I stedet oplevede 
han interesse for, hvad det vil sige at have været 
igennem forskellige diagnoser som skizofreni 
og personlighedsforstyrrelse, været afhængig 
af psykiater og komme ud i alle mulige praktik-
ker og arbejdsprøvninger og så blive mødt af en 
kommune, der møder en som et cpr.nr. og en 
sag. Oplægget fra peermedarbejderne var med 
til at skabe en forståelse for, at det faktisk ikke 
hjælper de psykisk sårbare, men bare tydeliggør 
deres behov for hjælp.     

Hele vejen til at få støtte er at stille sig 
ekstremt dårligt an. Og når de så møder os, 
så kommer vi og siger, man skal være aktør i 
eget liv. Det er noget i vores system, som jeg 

arbejder på, at vi skal ændre. Vejen til at få 
hjælp skal være mere enkel og ligetil, siger 
han.

Der er da ikke nogen, der har lyst til at være sam-
men med mig, hvis de ikke har brug for det.
Jeg kunne godt tænke mig, at man kunne ringe 
til kommunen og bare bede om hjælp, siger Hen-
rik. Det er en drøm, at vi kan styre mennesker. 
Det kan vi ikke. Hvis vi gav styring fri, så ville vi 
vinde en hel del. Alene at der sidder så mange 
mennesker og skal lave udredninger. Det koster 
tid og kasse. Læg dertil hele myndighedsdelen, 
der sidder og vurderer – også for den milde grad 
af støtteforanstaltninger. Jeg har lige fået bestil-
linger på to og fire timers støtte pr. måned. Det 
har kostet mere tid at tildele den støtte, end det 
der bliver givet for at lave udredningen. Det giver 
ikke mening. Tænk, hvis folk kunne visitere sig 
selv. De kender godt deres problemer, slutter 
Henrik Hejbøl
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Håndholdt velfærdsteknologi

Blev selv pårørende  
– og lavede en app
 
Af Jens Degn, cand.mag.

App’en ShowMyDay vinder stadig større udbredelse på specialpædagogiske tilbud 
i hele landet. ShowMyDay er en kalender-app, der kan ligge på en helt almindelig 
smartphone eller tablet. Den er specielt udviklet til at hjælpe borgere med 
autisme og opmærksomhedsforstyrrelser. I denne artikel fortæller grundlægger 
af ShowMyDay, Betina Carstens, historien om, hvordan app’en komtil verden, og 
hvordan det er at gå fra at være socialpædagog til it-iværksætter. Samtidig deler 
SpecialPædagogisk UdviklingsCenter, SPUC, i Helsingør, nogle af de erfaringer, de 
har gjort sig med at indføre og bruge ShowMyDay.
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Det er snart 7 år siden, Betina Carstens skiftede 
den trygge tilværelse som socialpædagog ud 
med livet som iværksætter. Det, som driver 
hende, er stadig at gøre en forskel for men-
nesker med autisme og opmærksomhedsfor-
styrrelser. Det startede egentlig med hendes 
egen søn. På et tidspunkt begyndte han at få 
nogle vanskeligheder i skolen. Betina Carstens, 
der har arbejdet 20 år som socialpædagog, 
genkendte hurtigt problematikkerne og for-
stod, at han havde brug for mere struktur. Hun 
kendte også til de eksisterende redskaber fra sit 
arbejde: Hun måtte i gang med saks, papir og 
lamineringsmaskine for at lave en kalender til 

ham.

Det åbnede virkelig øjnene for mig 
at gå fra rollen som fagperson til 
pårørende. Jeg kunne slet ikke 
se min familie passe ind i den 
institutionelle ramme, som jeg 
gik på arbejde i. Derfor blev jeg 

nødt til at finde en anden løsning, 
og det blev starten på ShowMyDay.

Sammen med to samarbejdspartnere lavede 
hun en prototype og startede en lille iværk-
sættervirksomhed. I dag har hun blandt andet 
vækstfonden i ryggen og har også etableret sig 
uden for landets grænser i blandt andet Norge 
og Sverige.

Men Betina Carstens gør det samtidig helt 
klart, at det ikke er noget glansbillede at være 
iværksætter. Det kræver en masse arbejde og 
en mindst lige så stor portion motivation. For 
hendes vedkommende er motivationen nøjag-
tigt den samme, som i første omgang fik hende 
til at vælge at blive socialpædagog: Hun vil 
gøre en forskel for mennesker, der lever livet 
med lidt andre forudsætninger end flertallet.  

Det var nok sværere at komme i gang, end 
jeg havde troet. Jeg syntes, jeg kendte de 
offentlige systemer og sørgede f.eks. for, 
at ShowMyDay blev godkendt og kom i 

Socialstyrelsens Hjælpemiddeldatabase. 
Men det tog alligevel tid at slå igennem. 
Kommunerne er meget omhyggelige, og 
man skal virkelig bevise, at ens produkt 
gør en forskel. Men nu er vi der, hvor 
der for alvor begynder at komme skred i 
udbredelsen.

Til gengæld synes Betina Carstens også, den 
danske offentlige sektor giver nogle fantastiske 
muligheder for samskabelse. Det har betydet, 
at hun løbende har kunnet forbedre Show-
MyDay i takt med, at app’en har vundet indpas 
ude på institutionerne og specialtilbuddene. Og 
det har betydet, at både app’en, som bruge-
ren ser, og den planlæggerdel, som fagfolk 
og pårørende arbejder i, har fået en del flere 
indstillinger, end der var fra starten.

Vi har lært rigtigt meget i samspillet med 
vores brugere, forældre og fapersonalet 
ude på institutionerne. Vi har tilpasset 
rigtig meget efter brugernes ønsker, så 
der er de nødvendige valgmuligheder. 
For nogle er det vigtigt at kunne lægge 
uddybende beskrivelser i kalenderen. For 
andre er det vigtigt at kunne bruge ikoner 
og billeder eller få teksten læst højt. Så i 
dag kan vi godt sige, at det faktisk lige så 
meget er vores brugeres produkt, som det 
er ’vores’. 

Samtidig har det været helt afgørende for 
hende, at ShowMyDay skulle blive ved med 
at være enkel og intuitiv at bruge. Hun kender 
sine brugere og ved, at de ikke ønsker alt for 
store forandringer. Samtidig skal det også være 
nemt og ligetil at planlægge i kalenderen for de 
pårørende og fagfolk, som støtter brugerne.

Derfor følger der heller ikke en manual med til 
ShowMyDay, for det må der ifølge Betina Car-
stens aldrig være brug for. Hun har godt nok 
fået lavet nogle små instruktionsvideoer, men 
ellers er omdrejningspunktet i hendes koncept, 
at hun giver alle nye brugere grundig undervis-
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ning i produktet, når de starter op. Det handler 
ifølge Betina Carstens først og fremmest om at 
være helt sikker på, at app’en bliver sat rigtigt 
op til den enkelte brugers behov, og at der er 
mest mulig tryghed i processen for alle. 

Vores app har en potentielt kæmpestor 
indvirkning på vores brugeres liv. For 
at sikre en god oplevelse sælger vi 
simpelthen ikke en licens til app’en uden, 
at der følger et undervisningsforløb 
med, hvor vi kommer ud og gennemgår 
funktionaliteten og hjælper med at sætte 
den op. Det er samtidig vores måde 
hele tiden at lære mere om, hvordan 
ShowMyDay bliver brugt, og hvordan vi 
kan videreudvikle på den.

Kort om ShowMyDay 
 
•  ShowMyDay er en digital kalender for men-

nesker med særlige behov for visuel struktur.

•  ShowMyDay er baseret på TEACCH pæda-
gogikken, der har særligt fokus på at skabe 
struktur, genkendelighed og forudsigelighed.

•  ShowMyDay bliver blandt andet brugt af 
børn og voksne med blandt andet autisme, 
ADHD og andre med særligt behov for visuel 
struktur. 

 •  ShowMyDay er intuitiv og fleksibel – den 
yngste bruger er lige fyldt 4 år – og de æld-
ste er omkring 50 år.

 •  ShowMyDay består af en kalenderdel, der 
tilpasses den enkelte bruger og en planlæg-
gerdel, hvor fagpersonale og pårørende kan 
redigere og planlægge aktiviteter, layout 
mm. for den enkelte bruger.

•  Har pt. mere end 1.000 brugere i Danmark.

•  Eksporteret til bl.a. Norge og Sverige – og er 
også blevet præsenteret i USA.

•  Grundlagt i 2013 af Betina Carstens, som har 
mere end 15 års erfaring fra specialtilbud for 
borgere med autisme.  

•  Betina Carstens udviklede ShowMyDay, da 
hendes egen søn fik behov for mere struktur 
i hverdagen – og hun ikke kunne finde et 
egnet hjælpemiddel.

 Læs mere på https://www.showmyday.dk 
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Centerlederen: En genvej til 
borgerens banehalvdel 

SocialPædagogisk UdviklingsCenter, SPUC, i Hel-
singør bruger app’en ShowMyDay som genvej 
til at møde borgerne på deres egen banehalv-
del. Der er masser af gevinster ved at bruge ny 
teknologi, men det kræver tålmodighed, fokus og 
opfølgning at høste dem.

Godt nok flytter borgerne ind hos os – men 
egentlig er det jo os, der skal flytte os over 
på borgernes banehalvdel.

Sådan opridser centerleder, Louise Manstrup, 
den faglige udfordring, som hun og hendes 83 
medarbejdere hver dag står over for på SocialPæ-
dagogisk UdviklingsCenter, SPUC, i Helsingør. Og 
Louise Manstrup har opdaget, at app’en Show-
MyDay er en oplagt genvej til borgenes banehalv-
del. Indtil videre for ca. 10 af centrets 200 borgere.

Gevinster, ikke  
grønthøster-besparelser
Som leder for en offentlig institution fylder spar-
sommelighed en hel del i Louise Manstrups vir-
kelighed, men beslutningen om at bruge Show-
MyDay handler ikke om bare at spare penge. 
Centerlederen mener i stedet, at det det skal ses i 
et bredere socio-økonomisk perspektiv. Og netop 
her ser hun et potentiale i ShowMyDay. 

Den store fordel er, at vores borgere øger 
deres egne mestringsstrategier. Det betyder, 
at vi får frigjort ressourcer, som vi kan bruge 
på andre opgaver eller andre borgere. Du 
kan ikke simplificere det til, at du kan spare 
så og så mange årsværk ved at bruge 
ShowMyDay, for vi kører i forvejen med en 
stram bemanding på vores tilbud, og der 
skal altså være personale til stede. Men vi 
kan bruge medarbejdernes kompetencer 
mere hensigtsmæssigt – og vi har faktisk 
også sparet penge til supervision, fordi vi 
har reduceret antallet af konfliktsituationer, 
der kræver opfølgning.

Som eksempel nævner hun en borger, som 
personalet tidligere ofte havde konflikter med om 
morgenen i forbindelse med vækning. Nu klarer 
ShowMyDay den opgave. Uanset hvem, der er 
er på arbejde, kan borgeren vælge, at det er den 
samme stemme, der er lagt i app’en og væk-
ker ham. Det kan være en forælders stemme, et 
stykke musik eller noget helt tredje. ShowMyDay 
sørger med andre ord for struktur og genkende-
lighed fra det øjeblik borgeren slår øjnene op. Og 
borgeren klarer nu også selv bad og påklædning, 
så personalet faktisk først møder ham, når han 
kommer ud til morgenmaden.

Ny værdifuld viden om borgerne
Når man som personalet i SPUC begynder at 
møde borgeren mere på deres banehalvdel, så 
giver det en anden type faglige problemstillinger. 
Borgere, der mestrer mere og har bedre overblik 
over deres hverdag, får også en tydeligere hold-
ning til, hvordan de bruger deres tid. 
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Vores borgere kan godt lide struktur, men 
det er ikke sikkert, at de er vilde med at 
rede seng, selvom det er et krav på vores 
døgntilbud. Som fagfolk har vi nok en 
tendens til at have meget fokus på pligterne, 
men vi oplever, at det er andre ting, der 
måske betyder mere for vores borgere. Det 
kan måske være det ugentlige besøg hos 
mor og far eller en løbetur med løbeklubben.

Hun fortæller, at det hænder, at praktiske opgaver 
er blevet krydset af i app’en, og at personalet 
bagefter kan konstatere, at de så måske ikke rent 
faktisk er blevet gjort. Men det vigtige er ifølge 
centerlederen, at man pædagogisk bruger det 
som udgangspunkt for en dialog, der i højere 
grad tager udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for 
borgeren og ikke for botilbuddet.

Ledelsestid og fokus er  
den største udfordring
Mange teoribøger om forandringsledelse frem-
hæver, at teknologiprojekters største forhindring 
er modstand fra medarbejdere, som hænger fast i 
gamle vaner eller er bange for at blive overflødige. 
Men det er ikke Louise Manstrups erfaring. Hun 
peger derimod på sin egen travle hverdag som den 
største udfordring i arbejdet med ShowMyDay. 

ShowMyDay og andre velfærdsteknologier 
kommer ikke til at erstatte godt pædagogisk 
arbejde. Slet ikke. Jeg tror snarere, at 
teknologi kan være med til at udvikle 
og kvalificere vores pædagogik. Der er 
selvfølgelig nogle medarbejdere, der har 
være tilbageholdende, men jeg oplever 
faktisk, at den største udfordring er, at vi i 
ledergruppen har svært ved at få sat nok tid 
at til at følge op og holde fokus.

Det har Louise Manstrup taget konsekvensen af 
og købt sig til hjælp fra en ekstern konsulent, der 
hjælper med at facilitere opfølgningsmøder og 
fastholde fokus. Den erfaring vil hun gerne give 
videre til andre ledere, der står over for at skulle 
indføre ny teknologi på specialområdet.  

ShowMyDay handler om struktur, 
og hvis alle ikke har fokus på de små 
hverdagsting som f.eks. at få opdateret 
borgernes dagsplaner, så mister app’en 
troværdighed. Derfor er det vigtigt, at alle 
i de forskellige teams på centret bruger 
app’en konsekvent og får opdateret 
informationen. Det kan godt glippe at få 
fulgt op på det ledelsesmæssigt i en travl 
hverdag, og derfor har det været godt 
for os at have en dedikeret specialist til 
at hjælpe os med implementering og 
opfølgning.

Centerlederen er ikke i tvivl om, at modellen 
virker. Det ser hun blandt andet ved, at det nu er 
borgerne og deres pårørende, der begynder at 
efterspørge ShowMyDay.

Jeg har lige haft et eksempel, hvor en 
af vores borgere ikke ville med til en 
aktivitet, fordi den ikke var blevet lagt i 
vedkommendes dagsplan i Showmyday. Det 
viser jo, at vi er nået et rigtig godt stykke ned 
ad vejen. Vi oplever også, at de pårørende 
begynder at spille ind i forhold til app’en. 
Det, synes jeg, giver endnu flere spændende 
perspektiver og motivation til at fortsætte 
arbejdet, selvom det kræver tid og kræfter, 
afslutter Louise Manstrup.  

Om SpecialPædagogisk  
UdviklingsCenter, Helsingør

SPUC består af fire bofællesskaber, tre 
døgntilbud, et udgående socialpædagogisk 
støtteteam og et værested. SPUC har ansvar 
for ca. 200 borgere med forskellige former for 
udviklingshæmning eller progredigerende 
lidelser. SPUC har ialt 83 medarbejdere.

SPUC har arbejdet med ShowMyDay det 
sidste års tid. Pt. bruger ca. 10 borgere 
ShowMyDay-app’en.
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Socialpædagogen:  
App giver mere nærvær 
Personalet på SPUCs døgntilbud har gennem 
det seneste år brugt ShowMyDay app’en til 
at skabe mere nærvær og kvalitet i samspillet 
med borgerne. Men det kræver tæt samarbejde 
og koordinering i personalegruppen, fortæller 
socialpædagog Bernhard Mikael Hansen.

I den offentlige debat bliver teknologi ofte 
fremstillet som den diametrale modsætning 
til varme hænder, omsorg og fagligt arbejde. 
Medarbejderne skal væk fra computeren og ud 
til borgeren. Står det til Bernhard Mikael Hansen 
skal det billede nuanceres en smule. Ifølge den 
erfarne socialpædagog handler det i stedet om at 
håndholde teknologien og bruge den til at sætte 
borgeren i centrum. 

Det er netop det, som han og kollegerne på 
døgntilbuddet Boligerne Vinkeldamsvej 12-19 har 
arbejdet målrettet med det seneste år. Det hand-
ler først og fremmest om at tage udgangspunkt 
i de borgere, man arbejder med, forklarer Bern-
hard Mikael Hansen. 

Vi arbejder med en gruppe mennesker, som 
har rigtig meget brug for forudsigelighed 
i hverdagen. Hvis de oplever en pludselig 
hændelse eller en ændring, kan vi bagefter 
bruge rigtig lang tid på at hjælpe borgeren 
til at genfinde roen og trygheden. Det bruger 
vi mindre tid på nu, hvor vi har ShowMyDay. 
Det skaber mulighed for, at andre ting kan 
udspille sig, når vi er sammen. I stedet for 
konflikt, emotion, kaos og reaktion kan vi 
bruge kræfterne på glæde og de små sejre, 
der opstår, når man oplever at være i stand 
til at gøre det, man gør.

Mere fleksibilitet i hverdagen
ShowMyDay er i bund og grund en elektronisk 
kalender, som personalet bruger til at hjælpe 
borgerne med at bryde deres hverdag ned i 
overskuelige, forudsigelige forløb. Men til forskel 

fra de gamle papirkalendere har appen en række 
fordele. For eksempel kan borgeren få læst sine 
aftaler højt – og de kan f.eks. lægge fotos eller 
let genkendelige ikoner på aftalerne afhængig af, 
hvad der virker bedst for den enkelte borger.

Men det elektroniske format giver også mere 
fleksibilitet for det personale, som skal arbejde 
med den. Og det er en kæmpe fordel, når ens 
arbejdsdage typisk består af 24-timers vagter 
med meget varierende arbejdsbelastning. Nu kan 
de sætte sig ved computeren og arbejde med 
dagsplanerne i de stille stunder, så de kan kon-
centrere sig om at være til stede og tilgængelige 
i de tidsrum, hvor borgerne er vågne og aktive. 
En anden stor fordel er ifølge Bernhard Mikael 
Hansen, at han også kan arbejde i app’en, selvom 
han ikke er fysisk til stede på døgntilbuddet.

Før skulle jeg fysisk ind og opdatere 
papirkalenderen, der hang på væggen i 
borgerens lejlighed. Nu kan jeg sidde i et 
møde ude i byen og f.eks. få et opkald fra en 
pårørende. Og så kan jeg omgående gå ind 
og rette i kalenderen. Det betyder, at jeg kan 
give borgeren mere tid til at forberede sig på 
en ændring.

Men app’en bliver ofte også omdrejningspunkt 
for dialogen med borgene.  

Jeg sidder faktisk også tit sammen med 
borgeren og lægger kommende aftaler ind i 
ShowMyDay. Det er med til at give borgeren 
en følelse af selv at have kontrol over sin tid, 
at han eller hun selv er med til at planlægge 
og putte i kalenderen. Her bliver skærmtiden 
faktisk til samvær med borgeren om det, 
som er allervigtigst, nemlig borgerens egen 
hverdag.
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Stiller krav til samarbejdet
Mens ShowMyDay således giver fleksibilitet i 
planlægningen, har det også stillet nye krav til 
samarbejdet i personalegruppen. En vigtig læring 
har nemlig været, at det kræver en god portion 
koordinering og disciplin at få ShowMyday til at 
køre gnidningsfrit, og Bernhard Mikael Hansen 
lægger da heller ikke skjul på, at det i ny og næ 
glipper. 

Vi er mennesker, og vi må acceptere, at det 
kræver tid og tilvænning at arbejde med ny 
teknologi. Der, hvor det typisk kan smutte, 
er, når vi tror, hinanden har bolden. Så vi 
har arbejdet med at blive meget tydelige på 
ansvaret. Det har vi f.eks. gjort ved at tale 
om det hver gang på vores personalemøder, 
og definere f.eks. hvem der har ansvaret 
for at holde kalenderen opdateret i aftalt 
periode.

Cecilie:  
Hvis det står i kalenderen,  
så gælder det 
Den store papirkalender i A2-format hænger 
stadigvæk på væggen hjemme hos Cecilie, der 
bor på SPUC. Men det seneste år har hun også 
brugt app’en ShowMyDay. Selvom den er så lille, 
at den kan ligge på telefonen i lommen, så er den 
kommet til at fylde en hel del i Cecilies dagligdag. 

Faktisk er Cecilie blevet så glad for sin app, at 
hun har lavet en lille videofilm om den. Hun har 
nemlig taget en tre-årlg STU-uddannelse, hvor 
hun blandt andet har lært videoproduktion.  I 
starten var Cecilie ellers ikke særlig vild med 
idéen om at få en ny kalender.  

Jeg råbte og skreg, fordi jeg ikke ville prøve 
noget nyt. Sådan er jeg, og sådan bliver jeg 
nok ved med at være. Men man skal ikke være 
bange for at prøve tingene. Man finder hurtigt 
ud af, at det ikke er så slemt, siger Cecilie.

Nu har Cecilie altid sin kalender lige ved hån-
den. Så hvis hun f.eks. møder en veninde, som 
spørger, om hun har tid til at mødes, kan hun nu 
svare ja eller nej uden først at skulle tale med 
personalet. Det giver en rar følelse af selvstæn-
dighed. Det er dog stadig personalet og hendes 
forældre, der lægger aftalerne ind. 

Selvom telefonen altid er lige ved hånden, 
understreger Cecilie, at hun ikke hele tiden har 
den oppe af lommen. Måske lige med undtagelse 
af de dage, hvor Clara, som er hendes ledsager, 
kommer på besøg. Det sker hver uge på samme 
dag og tidspunkt. 

Jeg glæder mig allermest til Clara kommer 
kl. 15:30. Jeg glæder mig fra ved 8-9-tiden 
om morgenen. Sidst var vi i biografen, og vi 
har også været i København. Og så glæder 
jeg mig også til pizzaaften hver den sidste 
onsdag i måneden med far og mor”.

Faktisk synes Cecilie ikke, der ligger nogen dår-
lige aftaler i hendes kalender. Det vigtige er, at de 
ligger der. 

Hvis det står i kalenderen, så gælder det, 
siger hun. 

C
A

S
E
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Mellemlederen skal kunne mange ting
 
Af Annette Klausen Bengtsson, Indehaver af Klausen & Bengtsson 

“The middlemanagers are the engine of the organization”. Sådan udtrykte en 
hollandsk organisationskonsulent sig, da jeg faldt i snak med hende under en 
middag i Portugal. Og jeg er 100% enig med hende. 

Om Annette Klausen Bengtsson
Indehaver af konsulentvirksomheden Klausen & Bengtsson, hvor hun hjælper 
mellemledere til at komme tættere på de strategiske beslutninger. Har selv en 
baggrund som mellemleder og kender alle udfordringerne på egen krop.  
Er en flittigt brugt foredragsholder og er desuden forfatter til bogen ‘At lede 
opad – få succes med din chef’ og bogen ‘Benspænd for mellemledere – sådan 
undgår du dem”, som udkom i november 2018. 

   December 2018  / Januar 2019 – 15



Desværre bliver den rolle alt for ofte overset, 
fordi mellemlederen tit er plukket fra en drifts-
rolle og nu skal være leder; uden nødvendigvis 
at være klædt godt nok på til opgaven. Det kom-
mer jeg tilbage til.  

Mellemlederrollen kræver stor evne til at kunne 
balancere de forskellige roller, der ligger i opga-
ven. Du skal have tilstrækkeligt indblik i dine 
medarbejderes fagområde, til at de respekterer 
dig for din faglighed. Du skal være involveret i 
den daglige drift, så du har fingeren på pulsen 
i så høj grad, at du nemt kan støtte dem og 
rådgive dem, når de har brug for hjælp. Du skal 
samtidigt være så tilpas langt ude af driften, at 
du kan have et overordnet overblik over din og 
dine medarbejderes opgaver, at du kan træffe 
langsigtede strategiske beslutninger. Udover at 
være fagekspert, skal du være god til mennesker, 
så du kan motivere og spotte potentielle konflik-
ter, inden de tager fart. Du skal formå at kommu-
nikere overbevisende, så du både kan begå dig 
på dine medarbejderes niveau, dit eget niveau 
og din chefs organisatoriske niveau.

Lige præcis den del med at være tilpas langt ude 
af driften er et af de helt store problemer for mel-
lemlederen. Langt størstedelen af de mellemle-
dere, jeg møder, er kraftigt involveret i den dag-
lige drift. I de fleste tilfælde så meget, at de har 
svært ved at trække sig ud og skabe tid til ledelse 
og langsigtet perspektiv. Den dobbelthed, der 
ligger i, at på den ene side forstå driftens detaljer 
og deltage i den og på den anden side at skulle 
kunne trække sig væk fra den og fokusere på 
det større billede, skaber store udfordringer for 
mange mellemledere. 

For mens de knokler løs med den daglige drift, 
bliver de beskyldt for ikke at være taktiske og 
strategiske nok. De bliver beskyldt for at være 
“for meget på medarbejdernes side”, hvilket 
de ikke kan klandres for, når de arbejder side 
om side med deres medarbejdere og oftest ser 
sig selv som en del af teamet, fordi de løser de 
samme opgaver. De færreste af dem har fået 
defineret, hvor meget tid det forventes, at de 

bruger på ledelse, og hvor meget tid de bruger 
på drift, og da ledelse er svært at se og måle, 
vil mange af dem løse driftsopgaver, fordi de er 
lettere at se og dermed lettere af få anerkendelse 
for. Mange af dem, jeg taler, med er dybest set 
også i tvivl om, hvad ledelsesopgaver overhove-
det er.

Og så er der de mellemledere i en mellemstor 
virksomhed, hvor HR-chefen siger, “De behøver 
ikke lære at fokusere mere på ledelse, vi skal jo 
lige huske på, at de skal arbejde”. Underforstået 
at ledelse på mellemlederniveau ikke er et rigtigt 
arbejde. Og så kan mellemlederne gang på 
gang læse i dagspressen, at endnu en topleder 
udtaler, at de blot er et fordyrende mellemled og 
overflødigt fedt. 

Der er ikke noget at sige til, at mellemlederne 
har svært ved at finde deres ben at stå på. For de 
står lige midt i det hele og skal balancere mange 
hensyn, mens ingen tilsyneladende har vold-
somt stort fokus på hensynet til dem. Og efter 
at have kæmpet med at finde den rette balance 
mellem drift og ledelse skal de finde den rette 
balance mellem at lede nedad, indad, på tværs 
og opad, som de også skal have styr på. 

360 graders ledelse
Mellemledelse er 360 graders ledelse. Du skal 
lede opad i forhold til din egen chef, nedad i 
forhold til dine medarbejderne og på tværs af 
hele den samlede organisation. Og så skal du 
kunne lede dig selv. Undersøgelser viser, at 
mange mellemledere selv producerer op til 70% 
af de akutte opgaver. Derfor skal du blandt andet 
være god til at afgrænse dit ledelsesrum, erstatte 
noget af kontrollen og frigøre mere tid til ledelse.

Som mellemleder er du bindeled mellem top 
og bund. Du skal kunne gå i dialog med tople-
delsen, orientere om problemer og sørge for 
overblik og samtidigt medtænke medarbejder-
nes behov og kompetencer. Det handler blandt 
andet om at have begge parters tillid og undgå 
at vælge side.
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Samtidig skal du binde dét sammen, som foregår 
i din egen afdeling med arbejdet i andre afde-
linger. Du skal kort og godt kunne bygge bro 
mellem kulturer men også skabe en kultur, der er 
åben for samarbejde. 

Ned, på tværs, ind og op. Ved at balancere og 
orientere dig i alle retninger placerer du dig tæt-
tere på de strategiske beslutninger og minimerer 
risikoen for at stå på sidelinjen uden indflydelse 
på de beslutninger, der træffes, og som du skal 
implementere. 
 
At lede nedad handler om, hvordan du gennem 
tydeligt lederskab motiverer dine medarbejdere, 
som er dem, du skal implementere strategien 
igennem. Du skal formå at oversætte de stra-
tegiske beslutninger, der kommer oppefra, til 
operationel handling, som giver mening for dine 
medarbejdere i hverdagen. Du skal uddelegere 
opgaver uden at uddelegere hele ansvaret. Du 
skal forstå, hvad der motiverer hver enkelt af 
dine medarbejdere og forstå, at ikke alle ønsker 
det samme. Ved at lede forskelligt giver du dine 
medarbejdere lige muligheder for at kunne skabe 
resultater og opnå god trivsel. Du skal formå at 
anerkende dine medarbejdere, så de forstår, at 
du ser dem og værdsætter dem.

At lede på tværs handler om, hvordan du ska-
ber konstruktive alliancer på tværs af organisatio-
nen, sikrer tværfagligt samarbejde og minimerer 
risikoen for silodannelse og sub-optimering. Du 
skal formå at indgå i netværk på tværs af organi-
sationen, så du øger din viden om hele kæden. 
Du skal formå at skabe sammenhængskraft på 
tværs af organisationen og skabe et fælles formål 
for hele mellemledergruppen. Du skal bidrage til, 
at I ikke blot er en flok mellemledere, at I er en 
mellemledergruppe med et fælles formål. For at 
kunne det er du afhængig af at kunne skabe gode 
og stærke relationer.

At lede indad handler om at lede dig selv og 
have styr på din egen mentale tilstand, som er 
afgørende for, at du kan lede nogen som helst. 
Som mellemleder kan du ikke gemme dig. Alle 

vil kigge på dig og tolke på alt, hvad du siger og 
også alt det du ikke siger. Jeg læste engang om 
en undersøgelse lavet i USA, som viste, at det er 
billigere at sende en direktør hjem med løn, hvis 
han har en dårlig dag, end at have ham i virk-
somheden og sprede dårlig stemning. Om det 
samme gælder for dig, kan jeg ikke udtale mig 
om, men pointen er, at du spreder en stemning, 
alene fordi du har den rolle, du har. Lederrollen 
kommer med et stort ansvar. 

At lede opad handler om at klæde din chef 
på, så han/hun er i stand til at træffe de bedste 
beslutninger ud fra de faglige input, du kommer 
med. Jo bedre du er til at klæde chefen på, jo tæt-
tere kommer du på indflydelsen, og indflydelse 
er afgørende for, at du kan passe dit job. Det 
er nemlig gennem indflydelsen, at du kommer 
tættere på de strategiske beslutninger og kan 
påvirke retningen. Det minimerer risikoen for, at 
du skal implementere beslutninger, som er truffet 
hen over hovedet på dig, og som ikke er gavnlige 
for organisationen.  

Forfremmet til uduelighed
At den bedste sælger forfremmes til salgschef, 
er ingen nyhed. Det er heller ingen nyhed, at 
det kan have fatale konsekvenser for salget. For 
mens den bedste sælger nu er forfremmet til at 
lede de andre sælgere, trækkes hendes salgs-
evner ud af salgsstyrken. Afdelingen mister sin 
bedste sælger. Og hvis ikke den bedste sælger 
har et virkelig godt øje for ledelse, får afdelin-
gen samtidigt en dårlig leder. En åbenlys dårlig 
situation. Der findes et navn for det her. Det 
kaldes Peter-princippet og handler om, at ansatte 
i en hierarkisk organisation vil blive forfremmet, 
indtil de når deres niveau for inkompetence. Der 
er en stor risiko for, at en ansat, der forfremmes 
til mellemleder, bliver forfremmet til uduelighed. 
Særligt hvis man tager alt for let på forfremmel-
sen og den efterfølgende uddannelse af den nye 
mellemleder. 

Mange af de mellemledere, jeg møder, er blevet 
forfremmet ved et tilfælde. De er blevet bedt 
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om at indtræde i en mellemlederrolle, fordi de 
har været dygtige til deres oprindelige fag. For 
mange af dem er det et karriereskridt. Nogle 
bliver måske endda smigret over at være blevet 
spurgt, lokket af lønhoppet og muligheden for 
at få lov til at bestemme lidt mere. De færreste 
gør sig mange tanker om selve rollen og det, der 
følger med. De tænker, at de let kan udfylde rol-
len, fordi de er fagligt dygtige, og at de allerede 
kender organisationen, opgaverne og deres nye 
medarbejdere, som tidligere var deres kolleger. 

Det er heller ikke alle chefer, som gør meget ud 
af at forklare en nyudnævnt mellemleder, hvad 
rollen helt præcist indebærer. Fordi det er så let 
at plukke en intern, ligger det i kortene, at de 
finder ud af det hele hen ad vejen. Det betyder, 
at når jeg kommer ud til mellemledere, som har 
haft rollen i op til 10 år, har de ikke fået et eneste 
kursus, ikke en eneste ledelsesrådgivningssam-
tale eller læst en eneste ledelsesbog. 

Når jeg holder kurser og foredrag, er der næsten 
altid en, der spørger: ”Kan alle blive en god 
leder?”. Mit svar er, at langt de fleste, der har reel 
interesse i mennesker, som har lyst til at lære 
sig faget ledelse, og som er villige til at øve sig 
meget, kan blive gode ledere. Det er ikke det 
samme som, at alle skal være ledere. 

Derfor blev jeg ret ærgerlig, da jeg så, en direktør  
havde udtalt i Børsen, at han aldrig havde været 
på lederkursus eller læst en ledelsesbog. Han 
påstod, at enten kan man lede, eller også kan 
man ikke. Hans udsagn er heldigvis taget ud af 
en større kontekst. For i artiklen siger han også, 
at han tror, at ledelse er et talent, som man kan 
udvikle over tid, hvis man gør sig umage. Og 
særligt tilføjelsen om at gøre sig umage gør en 
stor forskel. Men lad os lige se bort fra den sidste 
del om at gøre sig umage, for den del vil der 
være mange, der ser bort fra, hvis de selv tror på, 
at de er et særligt talent.

Hvis udtalelsen om, at man enten kan eller ikke 
kan lede, skal være sand, må det betyde, at der 
findes fødte ledere. Jeg kan naturligvis ikke 100% 

afvise, at de findes. Men for langt størstedelen af 
os gælder det, at vi skal øve os for at blive gode 
til noget. Faktisk skal vi øve os rigtig meget. Selv 
de sportsudøvere, som er født med et særligt 
talent, må sande, at uden øvelse kommer de 
ingen steder. Talentet gør det ikke alene. 

Faktisk kan talentet være en hæmsko, fordi det 
har en tendens til at gøre os dovne. Det er en 
helt naturlig reaktion. Når noget falder os nemt, 
stopper vi med at gøre os umage, og for en leder 
er det katastrofalt. Fordi lederen har ansvaret for 
andre menneskers trivsel. Derfor er vi nødt til at 
stoppe med at tale om ”fødte ledere” eller sær-
lige ”ledertalenter” og i stedet holde fokus på 
ledelse som et fag. Et fag, der skal læres, udvikles 
og værnes om. Med største respekt. Et fag, hvor 
vi aldrig tror, vi er kommet i mål, men erkender, 
at vi faktisk altid kan og skal blive lidt bedre.

Så derfor er det super ærgerligt, at en direktør 
udtaler, at ledelse er et talent. Det ærgerlige 
består i, at det vil få en del til at læne sig tilbage 
og sige: ”Jeg er et særligt talent, så jeg behøver 
ikke lære noget om at lede”. Måske er det sikkert 
lige præcis dem, som har allermest behov for at 
lære mere. Eller mere præcist, deres medarbej-
dere som har behov for, at deres leder lærer at 
lede.

Der findes heldigvis mange mellemledere, som 
uddanner sig, udvikler sig og som tager mellem-
lederrollen seriøst. Men jeg ser desværre oftest, 
at mellemledere fokuserer mere på deres oprin-
delige fag og på at deltage i driften i afdelingen. 

Styrk din egen position
Hvis du kan kende dig selv i beskrivelsen af mel-
lemlederen, som drifter for meget, har for lidt tid 
og også for få kompetencer til at lede, så foreslår 
jeg, at du sætter dig ned og finder ud af, hvad du 
gerne vil som mellemleder. Hvordan ser du dig 
selv som en god mellemleder. Hvordan sikrer du 
dig, at du har et solidt ledelsesrum, hvor du kan 
forvalte dit ansvar og få indflydelse på at gøre 
det, du mener, der skal gøres. 
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Jeg er sikker på, at du valgte at takke ja til din 
lederrolle, fordi du forventede at kunne påvirke 
tingene i en positiv retning. Så hvis du i stedet 
føler dig som stik-i-rend-dreng for topledelsen 
og som stødpude for medarbejderne, er der stor 
risiko for, at du ender med at blive frustreret og 
måske endda stresset. Derfor skal du arbejde på 
at styrke din egen position.

Tænk tilbage på dengang, du blev forfremmet. 
Hvad var dine bevæggrunde for at takke ja til job-
bet eller til at søge jobbet i første omgang? Hvad 
tænkte du, at du ville opnå?

Hvilke aftaler lavede du og din chef i forbindelse 
med din forfremmelse? Hvilke forventninger har 
din chef til dig? Og hvilke forventninger har du til 
din chef? Hvad er din primære opgave som mel-
lemleder?

Hvad har du flyttet på i den tid, du har været 
mellemleder? Er det tilfredsstillende, eller ville du 
gerne have flyttet på mere eller andet? Hvor er 
du henne i forhold til det, du drømte om, da du 
blev forfremmet? Er du stolt af det, du har udret-
tet som leder?

Hvordan er dit forhold til din chef? Får du plads 
til at komme med input? Bliver du inviteret med 
i beslutningsprocesserne? Lytter din chef til dine 
forslag? 

Når du har svaret på alle de spørgsmål, er det 
tid til at begynde at se, hvad du så kan gøre for 
at styrke din position. Hvis du ikke er helt der, 
hvor du gerne vil være, så find ud af, hvad det 
næste lille skridt kan være for at nærme dig det, 
du ønsker. Det kræver, at du ved præcis, hvad 
du vil, og præcis hvor du er i dag. 

Hvis grunden til, at du sagde ja til lederrollen, 
var, at du gerne ville tage et karrierehop, og at 
du derfor ikke har tænkt over, hvad du vil med 
rollen udover at komme et skridt op, så er du 
sikkert ikke bevidst om, hvad du vil udrette. I det 
tilfælde må du naturligvis først definere dit mål, 
inden du kan begynde at tage de nødvendige 
skridt for at komme derhen. Hvis du skulle finde 
på at sige til dig selv, at det ikke er lederrollen, 
du er interesseret i, men muligheden for at gøre 
karriere, så er det ikke godt nok. 

Der er to årsager til, at det ikke er okay kun at 
bruge lederrollen som karrierehop: 

1.  Hvis du vælger lederrollen som karrierehop, 
er du efter min mening også nødt til at vare-
tage den på bedste vis. Ellers skyder du dig 
selv i foden. Du skal altid sikre at gøre det job, 
du har på dit nuværende niveau så godt, som 
du overhovedet kan. At varetage en funktion 
med det ene formål at bruge det som spring-
bræt holder ikke. Spørg dig selv om du ville 
forfremme en person, som ikke varetager sin 
nuværende funktion på bedste vis? 

2.  Når du har sagt ja til at være leder, så for-
pligter det. Jeg hører nogle gange mellemle-
dere sige, at de faktisk ikke er interesserede i 
personaleledelse, men udelukkende har valgt 
rollen for at få strategisk indflydelse. Det er 
et stort problem, for de mennesker er nogens 
chef. Der er ansatte, som regner med dem, og 
som med rette kan forvente, at de i det mind-
ste har en interesse i dem. Så hvis du ikke er 
interesseret i personaleledelse, så er det et 
langt bedre valg at gå specialistvejen.
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En sygemeldt  
er én for meget 
 
Af Kirsten Løvschall, indehaver af StopSygefravær.nu

Sygefravær er at betragte som en ofte kostbar udgiftspost – for virksomheden, for 
samfundet og for den sygdomsramte. En systematisk nedbringelse af sygefraværet 
kan derfor aflæses direkte på bundlinjen. Men det kræver udarbejdelse af en strategi 
og vedtagne handleplaner.

Om Kirsten Løvschall

Indehaver af virksomheden StopSygefravær.nu. Uddannet sygeplejerske i 1997 og har blandt andet 
videreuddannet sig indenfor strategisk arbejdsmiljø, projektledelse og som narrativ organisationskonsulent.

I 2004 ændrede hun sit fokus fra sygeplejen til konsulentverdenen og stiftede bekendtskab med det 
”rummelige arbejdsmarked”, integration og arbejdsfastholdelse. Hun så hurtigt, at der var et særligt behov 
for at lave meget tidligere indsatser på virksomheder.

Kirsten Løvschall har siden udviklet metoder til at forebygge og håndtere sygefravær på alle niveauer i en 
virksomhed, i forhold til den enkelte medarbejder, personalegruppe, ledelse og organisation.

For eksempel har hun gennem 7 år stået for at bringe et kontinuerligt højt sygefravær ned i Halsnæs 
Kommune fra at være det højeste blandt kommuner til et historisk lavt sygefravær – og med en besparelse 
på over 10 mio. kr.

Se mere på www.stopsygefravær.nu
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De fleste virksomheder har nedskrevne regler for, 
hvordan man søger om ferie, fridage og tjeneste-
frihed i øvrigt. Og der er spilleregler for, hvordan 
man omgås hinanden på arbejdspladsen, og for 
hvordan man øger kundetilfredsheden. Men de 
færreste har nedskrevne retningslinjer for, hvor-
dan man håndterer sygefravær. 

Juridisk set er sygdom en privat sag, men syge-
fravær er et fælles anliggende for arbejdsplad-
sen. Den prioritering er vigtig at udfordre ved at 
henlede opmærksomheden på, hvor mange både 
økonomiske og menneskelige ressourcer, der lig-
ger gemt i at have en strategi for – og arbejde på 
at få nedbragt sygefraværet.

Og der kan være penge at tjene for virksom-
heden. Ofte betragtelige summer, hvis det er 
en større virksomhed. At sygefravær koster på 
bundlinjen, kan man vist ikke være uenig i. Og 
selvom offentlige virksomheder ikke i så høj grad 
som private arbejder med bundlinje, kan alle 
relatere sig til det produktivitetstab og det øgede 
pres, der ligger på den gruppe medarbejdere, der 
skal producere mere for at kunne opretholde den 
samme kvalitet i arbejdet, når nogen er syge. 

Det kan være starten på en ond cirkel. Jo større 
sygefravær jo vanskeligere bliver opgaven. 
Presset på de medarbejdere, der er tilbage på 
arbejdspladsen, øges. Og det samme gælder 
for den sygemeldte, der ved, hvilke opgaver der 
ligger til de øvrige kolleger, når vedkommende er 
væk. Cirklen er startet, og den kører hurtigere og 
hurtigere rundt. Det gælder om at få stoppet den 
hurtigst muligt.

Sygefravær på arbejdspladsen er økonomisk en 
ren udgiftspost. I de første fire uger af et sygefra-
vær gives der ingen refusion for sygedagpenge. 
Det vil sige, at der ikke er midler til at aflønne en 
vikar i de fag, hvor det er nødvendigt. Og meget 
ofte stopper sygedagpengerefussionen efter 22 
uger, fordi en medarbejder ikke er blevet afkla-
ret i forhold til sit sygdomsforløb. Derudover er 
der en større administration forbundet med at 
få søgt refusionerne og risiko for at miste dem, 

hvis ikke der søges rettidigt, eller hvis medarbej-
derne ikke får udfyldt de skemaer, de skal. Med 
andre ord lægger sygefravær også et stort pres 
på virksomhedernes administration og økonomi. 
Det er derfor et område, det kan betale sig for en 
virksomhed at gøre noget ved.

Der er mange myter forbundet med sygefravær. 
Spændende fra at det er en privat sag til, at det 
ikke er noget, man kan ændre på. Begge udsagn 
er helt forkerte. Man ved både fra erfaringer, virk-
somheder har gjort sig, og fra forskellige studier, 
at sygefravær kan nedbringes, hvis virksom-
heden arbejder målrettet med at skabe et godt 
fysisk og psykisk arbejdsmiljø, men også hvor-
dan man håndterer sygefravær, når det opstår. 

Alle mennesker og dermed også arbejdspladser 
rammes periodevis af influenzaepedimier, bræk-
kede ben eller medarbejdere, der får kræft. Derfor 
kan man ikke undgå sygefravær. Men både læng-
den og antallet af sygefraværs-perioder kan der 
gøres noget aktivt ved, hvis man har en strategi 
for både forebyggelse, og hvordan man handler, 
når sygdom opstår. 
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Strategier og handleplaner
Der skal være udarbejdet planer og strategier, 
som medarbejderne kender til. F.eks. er det for 
medarbejdere, der kommer ud i længere syg-
domsforløb af afgørende betydning at bevare 
kontakt til arbejdspladsen. Men det kan ofte i en 
travl hverdag være vanskeligt at opretholde kon-
takten fra arbejdspladsen, hvis ikke det er en del 
af en kendt og vedtaget strategi. For eksempel fik 
en virksomhed i løbet af 5 år nedbragt sygefra-
været fra 14% til 5% ved hjælp af at have tydelige 
planer og en kendt strategi. 

Når der er tale om større forandrings- og omstil-
lingsprocesser, er det vigtigt at forebygge i 
forhold til, hvordan man forholder sig til sygefra-
vær i den periode. Hvem skal inddrages? Hvad er 
medarbejderne bekymrede for?  Og hvad kan vi 
gøre for, at processen bliver lettere for medarbej-
derne? 

Det, der virker, er, at medarbejderne føler sig 
annerkendt i deres bekymring og set i forhold til, 
hvordan de har det i forhold til de forandringer, 
der skal ske. Hvis man er involveret i en større 

fusionsproces, hvor for eksempel en afdeling 
skal nedlægges og medarbejderne flyttes til 
en anden, kan man arbejde med overgangen 
og medarbejdernes opbygning af en ny fælles 
kultur. Men også den bekymring medarbejderne 
har for, hvordan de skal nå at nedlægge afde-
lingen samtidig med at driften passes. Man kan 
for eksempel aftale, at der bliver sat vikarer på, 
sådan at der er tid til nedpakning, uden at det går 
ud over de øvrige opgaver. Derudover sørge for, 
at medarbejderne har et stående tilbud om psy-
kologisk rådgivning, sådan at eventuelle belast-
ningsreaktioner kan tages i opløbet. 

I den forbindelse er lederens rolle og tilgang 
til opgaven af stor betydning. Lederen skal på 
forhånd have gjort sig tanker om, hvad proces-
sen får af betydning for medarbejderne. De skal 
kende deres medarbejdere og kunne se, når de 
er ved at være fyldt op og handle på det evt. med 
forebyggende samtaler og en ændret fordeling 
af arbejdsopgaver i en periode. Men også når en 
sygemeldt medarbejder skal tilbage på arbejdet, 
er lederens holdning og tilgang af afgørende 
betydning. Her er det en god investering, at lede-

Kort om sygefravær, psykisk arbejdsmiljø og stress

Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt pga. et 
psykisk dårligt arbejdsmiljø, som for eksempel 
kan resultere i stress, udbrændthed, depres-
sion og psykosomatiske symptomer. 1.400 
danskere dør hvert år af psykisk arbejdsbelast-
ning bl.a. forårsaget af stress.

Hver femte stress-syg mister jobbet på grund 
af stress. Stressede medarbejdere er i gen-
nemsnit 62% mere syge end andre medarbej-
dere. Ca. 20% af den danske befolkning har i 
løbet af et år problemer med mental sundhed. 
Det svarer til 700-800.000 voksne danskere.

I EU bliver nedsat mental sundhed desuden 
anført som en af de tre vigtigste årsager til 
stress og sygefravær. Sygefravær grundet 
arbejdsbetinget stress koster det danske sam-
fund 27 mia. kr. årligt.

Arbejdsskader i form af psykiske lidelser, 
herunder stress, estimeres at koste det danske 
samfund 2,6 mia. kr. årligt.

Ca. 1/3 af det samlede fravær på arbejdsmar-
kedet skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø. Et 
dårligt psykisk arbejdsmiljø koster samfundet 
63,3 mia. kr. årligt.

Kilde: www.stressforeningen.dk – uafhængig medlemsforening
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ren har adgang til sparing og afklaring omkring 
håndtering af forskellige problemstillinger. Men 
lige så vigtigt er det, at man som leder har en 
køreplan og et katalog med forskellige handlemu-
ligheder, man kan arbejde med. Muligheder, der 
kan være med til at fremme helbredelsesproces-
sen og forebygge der, hvor det er nødvendigt. 

For eksempel da en medarbejder i Dagtilbudsom-
rådet i Halsnæs Kommune blev ramt af en meget 
voldsom hjernerystelse. Daværende chef for 
området Lena Søgaard fortæller:

Medarbejderen var efter 14 dages 
sygemelding klar til at komme tilbage til 
arbejdet. Han havde selv haft kontakt til en 
kiropraktor og insisterede på at komme retur 
med langsom optrapning. Jeg tog derfor 
kontakt til vores samarbejdspartner med 
speciale i at håndtere sygefraværsforløb. Ud 
fra det første møde blev det meget tydeligt, 
at forløbet var komplekst og ville vare over 

længere tid. Vi fik hjælp til at lave en gradvis 
og gennemtænkt tilbagevendingsplan 
sammen med medarbejderen med plads til 
dialog og justeringer i arbejdstid og opgaver 
undervejs. Der blev yderligere tilknyttet en 
fysioterapeut med speciale i arbejdsliv og 
den type skader Der blev løbende afholdt 
statusmøder sammen med medarbejderen, 
vores samarbejdspartner og mig selv. 
Vejledningen betød, at medarbejderen 
hurtigt kom op i timetal svarende til 80%. 
Vi gik med til stor fleksibilitet i fremmøde 
og havde meget konkrete aftaler omkring 
dette, så det ikke ville løbe løbsk. Dialogen, 
den faglige sparing og tætte opfølgning 
med medarbejderen har helt sikkert betydet, 
at medarbejderen efter 9 måneder blev 
raskmeldt på fuld tid. Uden den rigtige hjælp 
kunne dette forløb være gået den helt anden 
vej og betydet, at medarbejderen var landet i 
et endnu mere alvorligt sygefraværsforløb. 

I forhold til sygefraværssamtalen kan det være 
meget gavnligt for hele processen at få en tredje 
fagperson med til samtalen. Det kan hjælpe 
både leder og medarbejder, idet der bliver bragt 
faglig viden og spørgsmål i spil, som er med til 
at afklare hele forløbet. Spørgsmål, der vil blive 
opfattet anderledes, end hvis det er en leder, 
der stiller dem. Under samtalerne kan man også 
aftale, hvordan de øvrige kolleger skal oriente-
res om forløbet. Det er en balanceakt, dels skal 
medarbejderens ret til privatliv respekteres, men 
på den anden side ved vi også, at det har stor 
betydning for tilbagevenden til arbejdspladsen, 
at øvrige kolleger bliver orienterede. Så bliver 
myter og rygter undgået.

Sygefraværsprocenten er et kendt begreb i det 
offentlige. Og meget ofte bliver det brugt til 
benchmark afdelinger og virksomheder imellem. 
Mange ledere anerkender det som et problem, 
men det er sjældent, de gør noget aktivt ved det. 
Der mangler systematik, opfølgning og koblingen 
fra strategi til praksis. Strategier uden handlepla-
ner er ikke noget værd. Derved kommer mange i 
klemme. En sygemeldt er trods alt én for meget. 
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Om Helle Hedegaard Hein

Uddannet  cand.merc. og ph.d. og er selvstændig forsker, foredragsholder, ledelseskonsulent og 
forfatter. Har forsket i motivation og ledelse i mere end 10 år; først i sundhedsvæsenet og senere på 
Det Kongelige Teater, som hun i ca. 4 år har brugt som laboratorium til at udvikle ny motivations- og 
ledelsesteori baseret på hendes egen arketypemodel. 

Hun er p.t. engageret i forskellige forskningsprojekter, der alle fokuserer på forskellige aspekter af moti-
vation og ledelse, herunder talentudvikling, kreativitet og rammerne for vidensarbejde. Er blandt andet 
forfatter til bøgerne Primadonnaledelse, Når talent forpligter og har flere bøger på vej.

3 ting, du skal mestre,  
hvis du vil lykkes med 
værdibaseret ledelse
Af Helle Hein, cand.merc., ph.d., selvstændig forsker og forfatter

Hvordan undgår du, at medarbejderne vender det hvide ud af øjnene, hver 
gang du eller HR-afdelingen nævner værdisættet? Find ud af, hvilke tre former 
for mening, du skal iklæde jeres værdisæt for at lykkes med værdibaseret 
ledelse.

Artiklen har været offentliggjort på Lederweb den 24.08.2018
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Der er næppe en arbejdsplads med respekt for 
sig selv, der ikke har indført værdier. I praksis kni-
ber det alligevel med at få værdierne til at virke. 
Desværre. For undersøgelser viser, at der er en 
klar sammenhæng mellem et stærkt værdisæt 
og en høj medarbejdertilfredshed. Og en høj 
medarbejdertilfredshed skaber både høj produk-
tivitet, bedre kvalitet i opgaveløsningen og større 
brugertilfredshed.

Værdierne skal iklædes tre former for mening, 
hvis de skal have effekt:

1) Formålsmening
2) Indre mening
3) Organisatorisk mening

1) Formålsmening  
– Det vigtige hvorfor
Formålsmening handler om, at medarbejderne 
har en klar oplevelse af, at de bidrager til et større 
formål eller en højere sag. En god vision (eller 
mission) er det, man i ledelseslitteraturen kalder 
for arbejdspladsens hvorfor. Hvis ikke værdierne 
knyttes op på et højere formål, risikerer de at leve 
et løsrevet liv, fordi medarbejderne ikke kan se en 
mening med værdisættet. Så bliver værdier bare 
endnu et ledelsesredskab, som ledelsen belemrer 
medarbejderne med.

Det er ikke nok, at lederen fortæller, hvad medar-
bejderne skal gøre, og hvordan de skal gøre det. 
Lederen skal også fortælle hvorfor. Ifølge Teresa 
Amabile, professor ved Harvard University, og 
Steve Kramer, selvstændig amerikansk forsker, er 
følelsen af mening den stærkeste indre motivati-
onsfaktor, og den er med til at skabe en høj grad 
af ejerskabsfølelse hos medarbejderne, fordi 
arbejdet kommer til at betyde noget personligt 
for dem. Iklæder man værdierne mening, hjælper 
det også til at skabe en ejerskabsfølelse ift. værdi-
sættet.

En god vision er kun halvt fuldendt
En god vision formulerer det, der er arbejdsplad-
sens bidrag til en større helhed.

Eksempler på visioner: 
Der er flere eksempler på organisationer, 
som har forstået vigtigheden af at formulere 
en simpel, inspirerende vision:
 
Twitter: 
To give everyone the power to create and 
share ideas and information instantly, 
without barriers.
 
Ikea: 
Our vision is to create a better everyday life 
for the many people
 
Lego: 
At inspirere og udvikle dem, der skal bygge 
fremtiden
 
Røde Kors: 
Gennem frivillig indsats forhindrer og 
afhjælper Røde Kors menneskelig nød, 
lidelse og diskrimination.

At skabe en klar formålsmening handler om at 
kunne folde en meningsskabende fortælling ud 
om kerneopgaven. Det kræver ikke nødvendigvis 
en formel vision. Gennem en meningsskabende 
fortælling må lederen binde værdisættet sam-
men med et højere formål, så medarbejderne 
forstår, hvad meningen med værdierne er.

Du skal op på ølkassen
Lederne skal derfor benytte sig af de muligheder, 
der er, for at tale om meningen og den højere sag 
både på de store og de små ølkasser. De store 
ølkasser er anledninger, hvor lederen taler til 
store dele af personalet: Sommerfesten, jubilæ-
umsfesten osv. De små ølkasser kan eksempel-
vis være lejligheder, hvor lederen skal forklare 
ledelsesmæssige beslutninger for personalet. 
Her kan den meningsskabende fortælling være et 
redskab, der kan hjælpe lederen til at argumen-
tere for og legitimere ledelsesmæssige beslut-
ninger, så de ikke blot fremstår som vilkårlige 
regler, men som beslutninger, der er truffet, fordi 
de understøtter kerneopgaven og den sag, man 
arbejder for.
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2) Indre mening  
– værdier skaber mening
Indre mening handler om oplevelsen af mening 
i arbejdet og ikke mindst oplevelsen af indre 
mening, når det gælder arbejdspladsens vær-
dier. Værdier kan være med til at skabe følelsen 
af indre mening, men værdier kan også opleves 
som noget, der står i vejen for medarbejdernes 
oplevelse af indre mening.

Krifa har igennem flere år undersøgt hvilke 
faktorer, der har størst betydning for danskernes 
arbejdslyst. Her kommer ’mening’ ind på en før-
steplads blandt de syv vigtigste faktorer:

1) Mening
2) Mestring
3) Balance
4) Ledelse 
5) Resultater
6) Kollegaer
7) Medbestemmelse

Mening i arbejdet er dog forskelligt fra person 
til person. Nogle finder mening i at bidrage til 
en højere sag, mens andre finder mening i at 
indgå i gode relationer med kollegaer, og atter 
andre finder mening i at udvikle sig fagligt og 
personligt. Krifas undersøgelse viser også, at 
selvom mening scorer højt ift. arbejdslyst, så 
scorer lederens evne til at skabe mening relativt 
lavt. Her er der et klart udviklingspotentiale for 
en del ledere.

Indre mening som drivkraft
Indre mening er ikke kun en afgørende moti-
vationsfaktor, når det gælder arbejdslyst. Indre 
mening er lige så afgørende, når det gælder 
arbejdet med arbejdspladsens værdisæt. Hvis 
værdierne skal slå rod hos medarbejderne, må de 
bidrage til en følelse af indre mening. Det kræver 
dyb indsigt i, hvad der motiverer medarbejderne, 
og hvordan de reagerer på værdisættet.

Primadonnaen, Præstations-tripperen 
og Pragmatikeren
Medarbejderne har forskellige drivkræfter og 
motivationsfaktorer, som genererer følelser 
af mening og motivation. Nogle opgaver er 
forbundet med en stærk følelse af mening og 
motivation, mens andre kan føles demotiverende 
og meningsløse. Det er muligt at identificere en 
primær drivkraft som kilden til den stærkeste 
følelse af mening og motivation. Denne primære 
drivkraft beskriver medarbejderens motivations-
mæssige arketype.

Man kan skelne mellem fire drivkræfter, som 
beskriver fire forskellige arketyper af medarbej-
dere: Se skemaet i bunden af siden.

Fælles for de fire arketyper er, at hvis man aldrig 
oplever noget, der rammer lige ind i solar plexus 
af ens drivkraft, så vil konsekvensen være, at 
man oplever et alvorligt tab af indre mening. 
Det gælder også ift. værdisættet, som skal skabe 
resonans hos den enkelte.

Arketyper
Prima-

donnaen
Den Introverte 

Præstations-tripper
Den Ekstroverte 

Præstations-tripper
Prag-

matikeren

Arbejdet 
betragtes som

Et kald En søgen En konkurrence Et arbejde

Primær 
drivkraft

Gøre en forskel  
for sagen

Præstere bedre  
end sig selv

Præstere bedre  
end andre

Udføre et  
ordentligt arbejde

Sekundær 
drivkraft

Knække en  
vanskelig nød

Knække en  
vanskelig nød

Præstere bedre  
end sig selv

Bidrage til  
fællesskabet
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For den stærkt værdistyrede Primadonnas ved-
kommende handler det om så vidt muligt at 
skabe et match mellem Primadonnaens værdisæt 
og arbejdspladsens værdisæt. Ellers vil Prima-
donnaens eget værdisæt trumfe arbejdspladsens 
værdisæt. Derfor må man som leder forsøge at 
forklare, hvordan værdierne understøtter den 
højere sag, og hvordan værdisættet har rod i et 
menneskesyn, som Primadonnaen forhåbentlig 
deler.

Den Introverte Præstations-tripper vil ofte 
opleve værdisættet som et forstyrrende element, 
der forhindrer ham i at koncentrere sig om det, 
der skaber indre mening for ham. Han vil derfor 
som regel ikke interessere sig overdrevent meget 
for arbejdspladsens værdisæt. Omvendt kan en 
værdimæssig ramme være med til at holde den 
meget autonomistyrede Introverte Præstations-
tripper på sporet.

Den målstyrede Ekstroverte Præstations-
tripper vil ofte have svært ved at operationalisere 
værdisættet. Hvornår er man i mål med værdiar-
bejdet? Her er det en vigtig opgave at bryde vær-
dierne ned i noget, som er målbart, samtidig med 
at man som leder skal give hyppig feedback om, 
hvornår man har opfyldt et værdimæssigt delmål.

Pragmatikeren er et stærkt balancesøgende 
menneske, som har brug for klare rammer for 
arbejdet. For ham kan en vid værdiramme føles 
utryg og forvirrende, og han vil ofte veksle mel-
lem at være nysgerrig og interesseret i værdi-
erne og at være frustreret og forvirret over, hvad 
værdierne betyder i praksis, og hvornår man har 
udført arbejdet i overensstemmelse med værdi-
sættet. Også her er hyppig feedback om Prag-
matikerens indsats ift. værdisættet en afgørende 
ledelsesopgave.

3) Organisatorisk mening
Endelig skal arbejdspladsens værdier give 
mening i medarbejdernes hverdag. Når medar-
bejderne agerer i en kompleks hverdag og skal 
bruge værdisættet som rettesnor for arbejdet, 
skal der være noget, som forankrer værdierne i 
hverdagen. Organisatorisk mening skabes i høj 
grad gennem en forankring i arbejdspladsens 
kultur.

En organisationskultur beskriver de tankemåder, 
der ligger til grund for de handlinger, der udføres, 
og den praksis, man finder på en arbejdsplads. 
Det er en beskrivelse af de særlige kendetegn, 
man finder ved en arbejdsplads.
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Selvom det er vanskeligt at sætte fingeren på 
noget konkret, ved vi godt, at kulturen har rod i 
nogle dybtliggende værdier og et verdensbillede, 
som påvirker vores måde at tænke og ræsonnere 
på og dermed også vores menneskesyn.

Menneskesynet kommer til udtryk i medarbej-
dernes basale antagelser om dem, arbejdet 
vedrører, nemlig borgere, elever, patienter mv. 
Det kommer også til udtryk i lederens antagel-
ser om medarbejdernes natur. Hvis ikke vær-
dierne er rodfæstet i et menneskesyn, der er 
foreneligt med værdierne, og som hjælper til 
at fortolke værdierne på en måde, så man kan 
handle i overensstemmelse med værdisættet 
og menneskesynet, er der risiko for, at værdi-
erne kommer til at leve et løsrevet liv, hvor der 
ikke er bund i værdierne.

Samtidig er det vigtigt, at værdierne mani-
festerer sig på handlingsplan. Ellers lever de 
et løsrevet liv fra den daglige praksis, og så 

bliver værdierne hurtigt glemt. Organisatorisk 
mening forudsætter derfor, at værdierne slår 
rod nedadtil i et basalt menneskesyn, og mani-
festerer sig opadtil på handlingsniveau. 

 

De vigtige ledetråde
De arbejdspladser, som lykkes med at skabe 
værdier med mening, er særligt dygtige 
til at skabe organisatorisk mening på den 
måde, at værdisættet er forankret i kulturen. 
Organisatorisk mening kan skabes gennem 
ledetråde, som minder medarbejderne om 
værdierne, og som hjælper medarbejderne 
til at reflektere over, hvad værdierne betyder 
i praksis. Ledetråde hjælper medarbejderne 
til at blive bevidste om, hvordan værdierne 
forankres i kulturen.

En ledetråd kan være et konkret symbol eller 
et fast ritual, som minder medarbejderne om, 

Værdier

Ledetråde
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hvad værdien betyder i praksis. Det kan være 
et ritual om at synge fødselsdagssang med flag 
for patienterne på et hospice, som minder per-
sonalet om at se mennesket i dem, vi møder, 
som værdi. Det fortolkes blandt andet således, 
at opgaven på et hospice er at skabe fokus på 
livet, selv i en stund, hvor døden er tæt på.

En ledetråd kan også være forskellige værdi-
formuleringer, fx i form af citater, der hænger 
rundt omkring i en børnehave. Det kan være 
Forest Gump-citatet ”Livet er som en æske 
chokolade: man ved aldrig, hvad der er indeni”, 
som minder medarbejderne om værdien 
respekt. I børnehaven fortolkes værdien respekt 
blandt andet som nødvendigheden i at skelne 
mellem barnet og barnets adfærd, så man fx 
siger: Nej, Louise, det var ikke pænt sagt frem 
for Nej, Louise, nu er du ikke sød. Eller dags-
institutionslederen, som på sin telefonsvarer 
minder om værdien nærvær ved at sige: Jeg 
kan ikke tage telefonen, da jeg er nærværende 
et andet sted.

Endelig kan en ledetråd være de spørgsmål, en 
leder stiller medarbejderne med henblik på at 
skabe refleksion over det basale menneskesyn, 
der ligger til grund for arbejdet. Det kan være 
lederen på en social café, som serverer mad 
for husets gæster. På cafeen arbejder man ud 
fra et værdimæssigt kompas, der indebærer, at 
man bestræber sig på at tænde et lys i mørket 
for mennesker, som har brug for det, ved at 
vise omsorg og rummelighed. Her kan lederen 
fx på et møde stille et refleksionsspørgsmål 
om, hvordan man bedst servicerer skranken. Er 
målet at være hurtig og effektiv, så så mange 
som muligt får mad så hurtigt som muligt, eller 
er målet at benytte anledningen ved skranken 
til at bygge relationer og tage sig god tid til at 
skabe en kontakt med hver gæst?

Sådan kan ledere skabe ledetråde på forskellige 
kulturelle niveauer for at skabe organisatorisk 
mening og forankre værdierne i menneskesyn 
og handling.

Værdiarbejdet slutter aldrig
Værdiarbejdet slutter aldrig. Det er ikke en 
opgave, der er løst ved at holde en patosfyldt 
tale til julefrokosten eller trykke værdierne på 
kaffekopper og musemåtter. Det er et konstant 
arbejde, som kræver store ledelsesmæssige 
ressourcer.

Er det så umagen værd, kan man spørge? Ja, 
det er det. Der er talrige undersøgelser, der 
viser, at mange medarbejdere ikke kender 
arbejdspladsens værdisæt, og flertallet af med-
arbejdere mener heller ikke, at arbejdspladsen 
efterlever værdisættet. Men undersøgelserne 
viser også noget andet. Der er en klar sammen-
hæng mellem et stærkt værdisæt og medar-
bejdertilfredsheden. Tilfredse medarbejdere er 
mere produktive og leverer højere kvalitet end 
utilfredse medarbejdere, og derfor er der også 
en klar sammenhæng mellem tilfredse medar-
bejdere og tilfredse kunder.

Artiklen er baseret på Helle Hedegaard 
Heins bog: Ledetråde – meningsskabende 
værdiledelse. Bogen er udgivet på DJØF 
Forlag og bygger på en større undersøgelse, 
hvor medarbejdere, borgere og brugere på 
tre diakonale arbejdspladser er blevet obser-
veret og interviewet. De tre arbejdspladser 
er en social cafe under KFUM’s Sociale 
Arbejde, et pensionat for hjemløse under 
Blå Kors samt Sankt Lukas Stiftelsen, som 
er indgået i projektet med deres hospice, 
deres daginstitution og deres gartnerafde-
ling. Bogens cases viser, hvordan det lykkes 
dem at give værdierne værdi og mening i 
praksis. 

Se mere på  
www.hellehein.dk.
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Pædagogiske Laboratorier 

”Vi sætter fokus på kerne - 
 opgaven og faglig kvalitet”
Af Kirsten Breinholt, Voksen Pædagogisk Tilbud – Herlev Kommune  
og Gitte Riis Hansen, Professionshøjskolen Absalon

Voksen Pædagogisk Tilbud har pilottestet et 
kompetenceudviklingsforløb, der har skabt 
kobling mellem datainformeret tilgang til faglig 
udvikling og professionel dømmekraft ved at 
arbejde med Pædagogiske Laboratorier. 

De Pædagogiske Laboratorier skaber 
faglighed og kompetenceudvikling, hvor 
praksis tilføres ny teori, der omsættes 
gennem refleksion – og bringes tilbage som 
faglighed i den pædagogiske praksis. Det er 
kompetenceudvikling, som står på allerede 
eksisterende praksis, som via videndeling 
understøtter professionsidentitet og udfordrer 
”subjektive synsninger” som en måde at være 
fagprofessionel på. 

En pædagog fra forløbet siger: ”Som 
medarbejdere kan vi igennem vores egne 
oplevelser komme til at skabe en fortælling om 
en borger, som ikke er korrekt, men udsprunget 
af forskellige oplevelser personaler imellem.”

Gitte Riis Hansen

Kirsten Breinholt
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Faglig kvalitet  
som både – og
Inden for social – og specialpædagogik er 
tendenserne tydelige; der er en stærk bevæ-
gelse hen imod, at pædagogisk arbejde med 
borgere og brugere er båret af værdier som 
selvbestemmelse, deltagelse, medborgerskab 
og rehabilitering. Det er værdier, man ikke kan 
være imod, og som er entydigt gode. Men 
det er også værdier, der skaber flere og mere 
komplicerede dilemmaer for det pædagogiske 
personale, der skal træffe valg om ”den rette 
handling”, som er den handling, der under-
støtter den enkelte borgers realisering af disse 
værdier – og som kalder på høj grad af pæda-
gogisk faglighed og kompetence. 

Vi har i en del år skulle forholde os til, at ”evi-
densbasering” er forudsætning for pædagogisk 
faglig kvalitet, hvor der peges på, at pædago-
gisk praksis skal være baseret på forskning og 
grundigt afprøvede metoder, der angiver best 
practice. Der er imidlertid en tendens til en 
stigende skepsis, der peger ind i et krydsfelt, 
der tegnes af på den ene side, at pædagogisk 
kvalitet sikres af datainformeret og forsknings-
baseret praksis og på den anden side, at pæda-
gogisk kvalitet har at gøre med pædagogers 
professionelle dømmekraft, der hverken kan 
eller skal reduceres til brug af forskningsbase-
rede metoder for at opnå bestemte mål. I dette 
perspektiv er man optaget af og bekymret for 
om optagetheden af evidensbasering suspen-
derer den professionelle dømmekraft og den 
etiske bevidsthed, som dét, der danner grund-
lag for pædagogisk praksis. 

Med baggrund i overvejelser over, hvordan 
man arbejde med kompetenceudvikling i 
arbejdet med borgere, der øger faglig kvalitet, 
forstået som øget metodebevidsthed og  
metodekonsistens, der står på et datainfor-
meret grundlag, OG samtidig kvalificerer 
professionel dømmekraft, iværksatte Voksen 
Pædagogisk Tilbud i samarbejde med Profes-
sionshøjskolen Absalon arbejdet med Pædago-
giske Laboratorier.

Pædagogiske Laboratorier  
i Herlev kommunes Voksen 
Pædagogisk Tilbud
Kompetenceudviklingsforløbet stod på skuld-
rene af en forudgående brugerundersøgelse, 
der blev gennemført i Herlev Kommunes 
Voksen Pædagogiske Tilbud i 2016 blandt de 
ca. 160 borgere, der bruger kommunens bo- og 
dagtilbud, bofællesskaber og §85-støtte. For-
målet med brugerundersøgelsen var:

•  At tilbyde borgere med udviklingshæmning 
i Herlev kommune samme muligheder som 
øvrige borgere for at udtrykke holdninger, 
forventninger og ønsker til kommunens servi-
ceniveau

•  At synliggøre målgruppen for undersøgelsen 
og således stille skarpt på lige de områder, 
som betyder noget for gruppen af borgere 
med handicap

•  At styrke borgeres og medarbejderes netværk 
og kendskab til hinanden på tværs af Voksen 
Pædagogiske Tilbud

•  At benytte resultatet af undersøgelsen både 
som fagligt afsæt til at identificere og igang-
sætte aktiviteter og tiltag for borgerne, men 
også som afsæt til medarbejdernes kompe-
tenceudvikling

Undersøgelsens metode var meget praksisnær 
og rettede sig mod konkrete og udvalgte akti-
viteter i dagligdagen. Der blev opsamlet både 
kvantitative resultater (optælling af smileys 
– borgernes konkrete tilfredshed med aktivite-
ter) og kvalitative resultater – de pædagogiske 
medarbejderes faglige refleksioner over udfor-
dringer, dilemmaer m.v. ift. de gennemførte 
aktiviteter. 

Refleksionerne og det genererede kvalitative 
materiale peger på en række udfordringer, 
der bekræfter, at det ikke er lige til at spørge 
borgere med udviklingshæmning om deres 
tilfredshed med tilbud og aktiviteter.  
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Der var dog tydelige temaer, som gik igen i 
refleksionerne, og som var genkendelige som 
centrale temaer i det pædagogiske arbejde på 
tilbuddene.

•  Faglige metoder – anvendelighed og dilem-
maer

•  Borgere og medarbejderes indbyrdes relatio-
ner – muligheder og begrænsninger

•  Udfordringer i forhold til kommunikation bor-
ger og medarbejdere imellem

Medarbejderne i Voksen Pædagogisk Tilbud er 
optaget af faglig refleksion, og det var oplagt og 
potentielt at udvikle et særligt kompetenceud-
viklingsrum, der kunne svare på brugerunder-
søgelsens delformål; at styrke medarbejdernes 
netværk og kendskab til hinanden på tværs af 
tilbuddene samt bruge resultaterne som afsæt 
for medarbejdernes kompetenceudvikling. 

Kompetenceudviklingen for de fagprofessionelle 
havde således som mål: 

•  at understøtte udvikling af et kollegialt fælles 
fagsprog, der gør, at fagprofessionelle ikke 
begrunder praksis i subjektive ”synsninger”

•  at styrke de fagprofessionelles etiske bevidst-
hed og dømmekraft ved understøttelse af 
teoretisk vidensgrundlag

•  at understøtte videndeling og udfordring af 
den enkelte fagprofessionelles subjektive for-
ståelse af borgerne

De fagprofessionelle arbejdede i laboratorierne 
med de centrale temaer, som brugerundersøgel-
sen pegede på:

Tema A: Metoder – metodisk arbejde og pæda-
gogisk udviklingsarbejde.

Tema B: Relationer og kommunikation i pæda-
gogisk arbejde -relationers betydning ift. udvik-
ling af borgernes selvstændighedskompetencer 
i et rehabiliterende perspektiv.

Brugerundersøgelsen, der var en systematisk 
indsamling af data (indenfor et meget snævert 
område af borgernes tilbud), med afsæt i ”bor-
gernes stemme” dannede således baggrund 
for arbejdet i laboratorierne. Der blev iværksat 
i alt 4 laboratorier, hvor i alt ca. 100 fagprofes-
sionelle har deltaget. Hvert laboratorie varede 
4 timer og blev faciliteret af en underviser fra 
Absalon. Laboratorierne bestod af teoretiske 
oplæg over ovenstående temaer efterfulgt af 
systematisk og rammesatte refleksionsrum, der 
var båret af arbejde med cases fra de fagpro-
fessionelles konkrete praksis og arbejde med 
borgere. For at imødekomme behov for dan-
nelse af fælles sprog og netværk på tværs at 
Voksen Pædagogisk Tilbud var de fagprofessio-
nelle grupperet på tværs af de forskellige tilbud i 
laboratorierne.
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Voksen Pædagogiske Tilbud består af 
følgende tilbud:

•  Et døgndækket botilbud; Højsletten jf. SEL. 
§ 108 til 24 borgere

•  Et døgndækket botilbud; Skovgården 
oprettet jf. Lov om almene boliger § 105 
stk. 2, og med tilknyttet socialpædagogisk 
støtte jf. SEL § 85 for 24 borgere

•  Seks bofællesskaber, oprettet jf. Lov om 
almene boliger § 105 stk. 2, med tilknyttet 
socialpædagogisk støtte i dag- og tidlige 
aftentimer med i alt 24 pladser. Der er til 
bofællesskaberne tilknyttet et Værested jf. 
SEL. § 104, hvor der tilbydes aktivitets- og 
samværstilbud. Der er yderligere tilknyttet 
en udegående funktion, der yder indivi-
duelt udmålt socialpædagogisk støtte jf. 
SEL. § 85 til ca. 30 personer i selvstændige 
boliger 

•  Et Job- og aktivitetscenter; Hørkær jf. SEL. 
§§ 103 og 104, hvor der i dagtimerne på 
hverdage gives beskyttet beskæftigelses- 
aktivitets- og samværstilbud til 105 bor-
gere.

De i alt ca. 120 pædagogiske medarbejdere 
er for de flestes vedkommende pædagogisk 
uddannet, en stor del er efteruddannet, og 
mange har en lang faglig erfaring. 

Datainformeret praksis 
understøtter professionel 
dømmekraft
Pædagogiske Laboratorier står på et didaktisk 
design, der er rettet mod praksisnært og syste-
matisk at arbejde med videnskabelse og udvik-
ling af pædagogisk faglighed, der netop er knyt-
tet til evnen til at koble teori og praksis. Denne 
tilgang tager afsæt i en forståelse af, at viden 
ikke bare er evidensbaseret, men knyttet til både 

teoretisk viden, hvor man som fagprofessionel 
ved noget og forstår noget, og praktisk viden, 
der kommer af erfaringer, hvor man får viden 
gennem handling og udvikler etisk bevidsthed 
og sensitivitet for relationer og konkrete situa-
tioner i arbejdet med borgere. Og det er netop 
faglig kollegial refleksion, der kvalificerer både 
den teoretiske og praktiske kundskab. Med afsæt 
i den græske filosof Aristoteles er det dette, der 
kvalificerer den fagprofessionelles kompetence 
til at træffe valg om den rette handling – på et 
fagligt, teoretisk grundlag. Dét vi taler om, når vi 
taler om professionel dømmekraft. 

Dømmekraft kvalificeres og udvikles ved at inte-
grere de forskellige vidensformer. Man kan sige, 
at dømmekraft udvikles dér, hvor den bruges – 
altså i pædagogisk praksis. Men for at erfaring 
gennem handlinger ikke forbliver en subjektiv 
oplevelse, men bliver til saglig og faglig erfaring, 
der kvalificerer dømmekraft i faglige professio-
nelle kontekster, skal den teoretiske vidensform 
i spil, hvor der reflekteres systematisk med teori 
og begreber. En af de deltagende fagprofessio-
nelle Rukiye Yilmaz siger: 

Jeg har et bredt kendskab til teorien om den 
narrative tilgang, men jeg mangler erfaring 
og viden om, hvordan det kan foregå i 
praksis, og derfor var de Pædagogiske 
Laboratorier med til at give mig en 
øjenåbner for, hvordan man også kan 
arbejde med det.

I de Pædagogiske Laboratorier skabes faglighed 
og kompetenceudvikling, idet praksis tilføres 
ny teori, der omsættes gennem refleksion- og 
bringes tilbage i den pædagogiske praksis. Det 
er kompetenceudvikling, som står på allerede 
eksisterende praksis. Dertil kommer, at den fælles 
kollegiale refleksion dels sikrer højere grad af 
faglighed og fagligt sprog, dels at de Pædago-
giske Laboratorier tjener til videndeling af viden 
om borgere på tværs af de forskellige tilbud og til 
viden om og inspiration i forhold til pædagogisk 
praksis 
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Laboratorier
Som led i kompetenceudvikling af fagpro-
fessionelle arbejder Professionshøjskolen 
Absalon ofte med laboratorier. Laboratori-
erne skriver sig ind i et design: AUDITORIER 
(forskningsbaseret viden, teoretiske, videns-
baserede oplæg) – LABORATORIER (reflek-
sion, der kobler teoretisk viden og praksis-
viden) – PRAKTIKUM (udvikling af viden og 
kompetence i og fra praksis).

De Pædagogiske Laboratorier er på denne 
måde en form for kompetenceudvikling, 
der netop knytter den forsknings – og 
datainformerede teori tæt sammen med 
praksis og konkrete handlinger, hvor det 
er refleksion, som danner sammenhæng 
mellem de forskellige vidensformer. Denne 
kobling betyder, at forskningsinformeret og 
datainformeret praksis udvikler den profes-
sionelle dømmekraft. Når man systematisk 
indsamler og analytisk, reflektorisk arbejder 
med de data, man indsamler, vil man have 
et stærkere vidensgrundlag for vurdering 
af indsatser og tiltag i stedet for, at det er 
”synsninger” og ”mavefornemmelser”,  
der ligger til grund for valg af handlinger. 

Det narrative som metode for 
fælles kollegial undersøgelse af 
praksis 
En pointe er således at arbejde systematisk, 
undersøgende med dataindsamling – til dette 
havde vi valgt at arbejde med narrativitet, hvor 
de fagprofessionelle fik grundlæggende teori og 
begreber knyttet til ”det narrative” for efterføl-
gende at anvende teorien og begreberne i arbej-
det med praksis og kollegial refleksion. På denne 
måde fik de fagprofessionelle en fælles metode 
til at ”åbne for viden i praksis og handlinger”: 

Igennem fortællingen blev det tydeligt, at 
ofte, når en borger/beboer får et bestemt 
handlemønster eller en bestemt adfærd, 

handler det om omgivelserne rundt omkring 
borgeren. Et eksempel fra dagen: En beboer 
opleves aggressiv, frustreret og i opposition 
– igennem historien viser det sig, at stort 
set alle medarbejdere og medbeboere er 
begyndt en fortælling omkring beboeren 
som lyder: Hun er altid så aggressiv, hun 
er ofte frustreret, hun vil aldrig det, vi skal. 
I denne fortælling var det nærliggende at 
tænke på, om beboeren i virkeligheden var 
så aggressiv og frustreret, eller om hun 
levede op til forventningerne til hende, 
fortæller Janni Steiner pædagog på 
Botilbuddet.

Dét at arbejde med det narrative som metodisk 
tilgang til undersøgelse af konkret praksis ved 
kollegial refleksion kalder på et fælles fagligt 
sprog – det at kunne sætte faglige begreber på 
handlinger udvikler faglighed: 

At udveksle erfaringer og udfordringer og 
høre om hverdagen fra andre kollegaer 
– er en øvelse i at beskrive vores arbejde 
og betydningen af dette, forklarer leder af 
Botilbud, Eva Niendam. 
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Tæt på kerneopgaven  
og faglig kvalitet
Det har haft stor betydning for de fagprofessio-
nelle og for organisationen som sådan at have 
arbejdet med Pædagogiske Laboratorier. Især 
3 forhold træder frem som værdiskabende for 
Voksen Pædagogisk Tilbud:

 1.  Tilegnelse af teori og færdigheder i at arbejde 
med en narrativ tilgang har betydet, at det 
borgercentrerede perspektiv er kommet helt 
frem i fokus. Narrativ opmærksomhed ift. 
videregivelse af borgernes livshistorier og liv 
er vigtig og helt central.  

Vi er med til at forme og skabe deres 
hverdag på mange forskellige måder, og 
derfor er det enormt vigtigt, at vi altid gør os 
dygtigere til at gå i dialog, aflæse kropssprog 
og har kendskab til deres livshistorier. Vi skal 
være gode til at dobbeltlytte og lytte efter 
deres intentioner og værdier, som Rukiye 
Yilmaz, pædagog på dagtilbud, udtrykker det

2.  De fagprofessionelles dømmekraft er skærpet 
gennem de systematiske faglige refleksioner. 
De fagprofessionelle har fået faglige værktøjer 

og systematikker til at arbejde med og oplever 
sig mere sikre i arbejdet med borgerne – og 
agerer med mere åbenhed og mod rettet mod 
borgeren og borgerens handlinger.

3.  Kompetencer og redskaber til at arbejde med 
fælles faglig refleksion betyder, at de fagpro-
fessionelle har fået fælles metodisk tilgang til 
det pædagogiske arbejde. Det får stor betyd-
ning i forhold til daglig borgercentreret praksis 
og også i forhold til, at de fagprofessionelles 
kompetence til vedvarende og fremadrettet at 
arbejde med hele tiden at kvalificere praksis.

Alle fik anerkendelse på faglig praksis og 
metoder med hjem, og det var tydeligt og 
en fælles oplevelse, at pædagogik i praksis 
er en meget kompleks størrelse, der kan 
udvikles og perspektiveres i det uendelige, 
fortæller Kirsten Breinholt.

 
Erfarne medarbejdere og mindre erfarne medar-
bejdere kan med fælles sprog og bevidsthed om 
faglige værktøjer reflektere sammen og kvalifi-
cere hinandens praksis. Narrativ opmærksomhed 
ift. videregivelse af borgernes livshistorier og liv 
er vigtig og helt central.  

Vi er med til at forme og skabe deres 
hverdag på mange forskellige måder, og 
derfor er det enormt vigtigt, at vi altid gør os 
dygtigere til at gå i dialog, aflæse kropssprog 
og har kendskab til deres livshistorier. Vi skal 
være gode til at dobbeltlytte og lytte efter 
deres intentioner og værdier, som Rukiye 
Yilmaz, pædagog på dagtilbud udtrykker det

Kerneopgaven, som dette at arbejde pædagogisk 
med fokus på borgeren, borgerens liv og udvik-
lingspotentialer, er kommet endnu mere i fokus i 
det pædagogiske arbejde på Voksen Pædagogisk 
Tilbud. ”Det skal vi have mere af”, siger Kirsten 
Breinholt, Funktionsleder, Voksen Pædagogiske 
Tilbud.
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De seneste måneder har vi i Socialt Lederforum brugt på planlægningen af det 
kommende Landsmøde, og vi er nu klar med et næsten færdigt program.

Landsmødet er Socialt Lederforums flagskib, og det er igen lykkedes os at 
sammensætte et program, hvor nøje udvalgte oplægsholdere vil give deltagerne 
masser af viden, inspiration og gode oplevelser.

De meget overordnede overskrifter for Landsmødet er offentlig ledelse/ledelse 
af velfærd og de forhold, der påvirker denne form for ledelse. Med særligt fokus 
på, hvad der skal til for at levere ledelse på det niveau, som Socialt Lederforums 
medlemmer forventes at gøre til hverdag. Det, synes vi, er et naturligt sted at 
kigge hen, når vi skriver år 1 efter Ledelseskommissionen.

Det stiller store krav til den enkelte leder, når mange medarbejdere og mange 
forskelligartede tilbud beliggende på forskellige matrikler skal ledes forsvarligt.

Der vil i den forbindelse blive kigget på ledelse kontra styring, på politik og på 
politisk indflydelse på ledelse.

Vi har også magt, stress, lederes arbejdsforhold, balancen mellem arbejds- og 
fritidsliv samt strategi og meningsskabelse i organisatorisk- og ledelsesmæssig 
kontekst på programmet.

Desuden vil der være oplæg vedrørende nye veje til velfærd og ledelse af 
velfærd. Ligesom vi beder en fremtidsforsker om at give et bud på, hvordan 
”vores verden” kommer til at se ud fremover.

Sidst, men ikke mindst er Landsmødet, som vi kender det, et værdsat fællesskab, 
hvor man kan pleje sit netværk, få sparring, blive klogere, undre sig, grine og 
slappe af sammen med gode kolleger.

Det endelige program forventer vi at kunne offentliggøre i løbet af december.

Landsmødet 
afvikles  

den 28. og 29. 
marts 2019 

Medlemmer af  
Socialt Lederforum  
kan tilmelde sig via  
vores hjemmeside: 

socialtlederforum.dk  

I begyndelsen af  
det nye år  

vil der blive åbnet  
for ikke-medlemmer,  

hvis der stadig  
er plads.

Landsmødet 2019 nærmer sig

SOCIAL UDVIKLING 
Ønsker alle vore læsere en rigtig  glædelig jul og et lykkebringende nyt år


