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#enmillionstemmer
Af Monica Lylloff, Nina Reffstrup, Sara Newell, Margit Jonsson & Peter Schlæger 
De massive problemer på handicapområdet har ikke blot store konsekvenser 
for mennesker med funktionsnedsættelser - problemerne har allerede og vil få 
store konsekvenser for Danmark som samfund, herunder samfundsøkonomisk. 

Styr din sult, chef
Af Klaus Majgaard
I ledelse indtræder en farlig dans mellem person og rolle. Lederrollen må nød-
vendigvis være genstand for både idealiseringer og dæmoniseringer. At forvalte 
dette hører til lederens professionelle metier. Faldgruben viser sig, når lederen 
tror, at det er vedkommende selv som person, der besidder kvaliteter.

Fra kulturmyter om supermænd til psykologisk tryghed og 
forebyggende dialoger – et nyt perspektiv på risikovurderingen 
af arbejdspladser med vold og trusler
Af Rikke Høgsted, Thomas Middelboe, Rikke Sørensen og Nynne Kjøller-Svarre
I mellemjulen mistede en ansat i socialpsykiatrien livet som følge af vold fra en 
beboer på et bosted. Dermed mistede socialpsykiatrien den sjette medarbejder 
siden 2012. Det er i sig selv tragisk, for som statsministeren sagde: Man skal 
ikke miste livet ved at gå på arbejde. Men hvordan forebygger man vold og 
tragiske hændelser i socialpsykiatrien? Så både ledere og medarbejdere, såvel 
som deres pårørende, ikke frygter arbejdet.

Hvordan tiltrækker og fastholder arbejdspladser på det 
specialiserede område den yngre generation?
Af Karen Christina Spuur
Mange organisationer inden for det specialiserede område oplever udfordrin-
ger med at tiltrække og fastholde den yngre generation. I værste fald kan en 
fejl-rekruttering betyde, at medarbejderen hurtigt siger op og søger nyt arbejde. 
Konsekvensen er uro og personale- og opgavemæssige udfordringer.  

Retssikkerheden er truet for personer med udviklingshandicap
Af Pia Justesen
Fejlprocenten er høj i kommunale afgørelser på handicapområdet, og mange 
mennesker får aldrig den hjælp, som de er berettigede til. Derfor efterspørger 
personer med udviklingshandicap og deres pårørende en styrket retssikkerhed 
på det sociale område.

Er pårørende nogle, som ”bare følger med?”
Af Anna Sejer Nielsen
Professionelles samarbejde med pårørende kan være konfliktfyldt og udfor-
drende, men en mere nysgerrig og interesseret tilgang kan være åbningen for 
fælles løsninger til gavn for såvel borgeren som den pårørende.

Ledelse på tværs i arbejdet med udsatte familier
Af Morten Fogsgaard og Signe Maria Rasmussen
De klassiske hierarkiske organisations- og ledelsesformer kommer til kort, når 
nutidens komplekse problemer skal løses. I stedet for siloer og magthierarkier 
har vi brug for grænsekrydsende ledelse, der giver plads til et mere smidigt og 
helhedsorienteret samarbejde. Ledelse af tværgående processer er ikke nogen 
helt let disciplin, men det er forudsætningen for at skabe resultater på både det 
borgernære og organisatoriske niveau. 
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Du er nu i gang med årets 3. udgi-
velse af Social Udvikling. Endnu 
engang udkommer vi udelukkende 
i en digital udgave. Det er sidste 
udgivelse inden sommerferien. 
Efter et halvår, der  har været præ-
get af COVID-19. 

Nu begynder Danmark og dermed 
også vores område at vende tilbage 
til mere normale tilstande. Vi kan 
kigge tilbage på godt et år med iso-
lation, epidemilovgivning, midlerti-
dige bekendtgørelser og naturligvis 
også usikkerhed og frustration.

I egne rækker har de seneste 17 
måneder vist, at takket være dygtigt 
socialpædagogisk personale og et 
meget kompetent ledelsesniveau 
er det lykkedes for størsteparten 
af landets bosteder at holde fast i 
struktur, faglighed og relationer. 
Samtidig med at store dele af 
samfundet helt eller delvist luk-
kede ned, blev denne meget vigtige 
bastion fastholdt. På den måde har 
det været muligt at fortsætte med 
at passe godt på landets udsatte, 
psykisk syge og handicappede.

Det har været tydeligt, at gruppen 
på næsten 2000 ledere har været 
et afgørende bindeled mellem stat, 
regering, kommuner og regioner 
på den ene side og medarbejdere 
og borgere på den anden side. Det 
er lederne der dagligt loyalt har 
”oversat” og implementeret nye 
retningslinjer, arbejdsgange og 
instrukser, så de dygtige og dedi-
kerede medarbejdere bedst muligt 
har kunnet passe på de udsatte 
borgere, vi har i vores varetægt. 
Det gør mig stolt på områdets og 
på Socialt Lederforums vegne. Det 
er det, vi kalder ordentlig offent-
lig ledelse. Det er det, der skal til. 
Når der skal passes på de udsatte 
borgere. Når der skal passes på 
personalet. Og når der skal passes 
på pengene.

Apropos penge: I sidste uge lan-
dede økonomiaftalen for 2022 mel-

lem regeringen og KL. Hos Socialt 
Lederforum har vi afventet aftalere-
sultatet med tilbageholdt åndedræt. 
Selvom dette er årstiden, hvor en 
kølig klud på panden kan være en 
lettelse – så var vi ikke forberedt på 
at skulle have en kold spand vand i 
ansigtet.

Vi kan umiddelbart konstatere, at 
regeringen ikke agter at forbedre 
økonomien på handicapområdet. 
Trods løfter om det modsatte og 
trods klare aftaler i forbindelse med 
regeringsdannelsen i juni 2019, 
så ender området tilsyneladende 
fuldstændig samme sted, som 
tidligere regeringer – uanset kulør 
– har efterladt det. De, der (måske 
lidt naivt) troede på, at farven på 
regeringen havde en betydning for 
synet på handicappede og udsatte 
– de fik godt og grundigt realitets-
korrigeret denne fejlopfattelse, da 
forhandlingsparterne tonede frem 
på skærmen og kunne melde om et 
stort rundt nul til det specialiserede 
socialområde. Dette på trods af en 
klar udmelding inden forhandlin-
gerne fra KL om, at der skulle 5.5 
milliarder til for at få området på 
ret køl. Social- og ældreministeren 
kaldte det efterfølgende for ”en god 
aftale for velfærdsområdet”.

Thorkild Olesen fra DH fastholdt, at 
”en fuckfinger til handicapområdet” 
er den rette betegnelse. 

Oven i den massive mavepuster 
til området, der med rette har fået 
massiv kritik fra interessenter fra 
hele handicapområdet og fra flere 
politikere, så er det ekstra salt i 
såret at kunne konstatere, at KL 
og regeringen allerede mere eller 
mindre har afgjort udfaldet af den 
igangværende evaluering af handi-
capområdet. Som en del af præsen-
tationen af forhandlingsresultatet 
blev det understreget, at ”begge 
parter anerkender udgifts presset på 
det specialiserede socialområde”, 
og at ”det pres kommer til at fordre 

svære prioriteringer 
indenfor det speciali-
serede socialområde”. 

Retorikken overfor områ-
det har ikke ændret sig i nævne-
værdig grad i de seneste år. I 2009 
blev området kaldt “gøgeungen, 
der tog fra de andre områder”, i 
2021 benævnes det specialiserede 
område ”et ukontrollabelt udgifts-
presset område”. 

Det ser bestemt ikke godt ud. 
Regeringen lovede i forbindelse 
med regeringsdannelsen markante 
forbedringer på området. Disse 
udeblev i forbindelse med Finanslo-
ven for 2020 og 2021 – blandt andet 
med henvisning til evalueringen af 
det specialiserede socialområde. 
Der er nødt til at ske noget, når de 
kommende finanslovsforhandlinger 
går i gang. Det er i den grad sidste 
chance. Forhåbentlig kan regerin-
gen – med lidt mere end kraftig 
støtte – fra støttepartierne finde til-
bage på sporet i retning af ordent-
lige forhold for mennesker med 
handicap og deres familier, der 
dagligt oplever svigt, krænkelser 
og diskrimination. De nuværende 
forhold er ikke et velfærdssamfund 
værdigt.  

I dette nummer har vi i redaktionen 
valgt at give spalteplads til mar-
kante aktuelle input vedrørende til-
lid, ordentlighed og retssikkerhed. 
Når ordentligheden og anstændig-
heden er truet, så er alle input og 
alle stemmer vigtige. Velkommen til 
repræsentanterne for #enmillions-
temmer og til Pia Justesen i Social 
Udvikling. 

Rigtig god sommer og  
rigtig god læselyst!

Kære læser

Med venlig hilsen
Bo Mollerup

Ansvarshavende redaktør
bomo@socialtlederforum.dk
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#ENMILLIONSTEMMER
Af Monica Lylloff, Nina Reffstrup, Sara Newell,  
Margit Jonsson & Peter Schlæger fra #enmillionstemmer

De massive problemer på handicapområdet har ikke blot store konsekvenser for 
mennesker med funktionsnedsættelser - problemerne har allerede og vil få store 
konsekvenser for Danmark som samfund, herunder samfundsøkonomisk. 
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Margit E. Johnsson

Udd. Advokat, fire børn, yngste datter, Otilia, 
har sjælden kromosomfejl, alvorligt synshan-
dicap, alvorlige fysiske handicaps. Har arbej-
det politisk med vedtagelsen af Servicelovens 
§ 32 a, stifter af og bestyrelsesmedlem i den 
almennyttige Fond Mindsteps Videncenter 
for børn og unge med funktionsnedsættelser. 
Stifter af og i den daglig ledelse af Mindsteps 
STU for unge med svære fysiske handicaps 
og normal kognition. Ansat i foreningen Hjer-
nebarnet.

Monica Lyloff

Jurist og uddannet anklager, tre børn, Sarah, 
Emma og Kristoffer, der alle har diagnoser, 
herunder cerebral parese, hydrocephalus, 
ADHD og autisme. Forfatter til bogen “Seje 
mor”. Medstifter af bevægelsen #enmillions-
temmer. Modtager af Fredensborg kommunes 
handicappris 2019, og modtager af Karnovs 
Nytænkerpris 2020.

Nina Reffstrup

Tidligere leder i pædagogisk fagforening, tre 
børn: Benjamin, William og Rosa. William har 
cerebral parese, og Rosa har en kronisk stof-
skiftesygdom. Har arbejdet politisk med ved-
tagelsen af Servicelovens § 32 a om hjemme-
træning af børn med funktionsnedsættelser, 
formand i den almennyttige Fond Mindsteps, 
stifter af og i den daglige ledelse af Mindsteps 
STU. Ansat i foreningen Hjernebarnet.

Peter Schlæger

Udd. elektriker på trods af sendiagnosticeret 
ADHD. Enlig far til August, Oskar og Alma. 
August og Oskar har begge autisme og ADD, 
samt tillægsdiagnoser og flerårig skolevæg-
ring grundet omgivelsernes manglende viden 
og accept. Havde ikke den fjerneste anelse 
om, hvor grelt det stod til med synet på og 
retsstillingen for handicappede, før familien 
blev begravet i det. Kæmper derfor sammen 
med en #enmillionstemmer.

Sara R. Newell

Udd. civilingeniør, har et barn og to bonus-
børn. Ældste datter Thora har autisme, ADHD, 
samt flere tillægsdiagnoser og flerårig skole-
vægring grundet omgivelsernes manglende 
specialiserede viden og kompetencer.
Har arbejdet med strategisk udvikling og 
kvalitetssikring i Region Midtjylland, og med 
procesoptimering hos Kamstrup A/S. Ansat 
som censor hos Ingeniøruddannelsernes cen-
sorkorps og kolumnist hos The International.

Bevægelsen
Folkebevægelsen #enmillionstemmer 
samler mennesker med handicap og 
psykisk sårbarhed og deres pårørende 
i hele landet på tværs af diagnoser.

Vi står sammen i kampen om at 
sikre retssikkerhed for den stør-
ste minoritetsgruppe i Danmark.

enmillionstemmer.dk  
facebook.com/enmillionstemmer.dk 
enmillionstemmer@gmail.com

Løsningskatalog:  
www.bit.ly/enmillionstemmer
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Forventningerne til årets økonomiaftale mellem 
regeringen og Kommunernes Landsforening 
(KL) var tårnhøje fra handicapbevægelsens 
side. KL var nemlig gået til forhandlingerne 
med et astronomisk krav på intet mindre end 
5,5 milliarder kr. Men da aftalen blev under-
skrevet tirsdag den 8. juni, blev resultatet et 
rundt nul til handicapområdet krydret med 
en anerkendelse fra regeringens side om, at 
kommunerne det kommende år står over for 
vanskelige prioriteringer. Sagt med et andet 
ordvalg, skal mennesker med funktionsnedsæt-
telser og deres familier se frem til endnu et år 
med svigt, krænkelser, fejlagtige afgørelser 
og diskrimination. En forværring af den nuvæ-
rende samfundstrussel. 

I alt for mange år har handicapområdet været 
massivt nedprioriteret politisk, og det ses i 
statistikkerne. I 2020 var der fejl i 52% af de 
påklagede sager på børnehandicapområdet. Og 
så er der alle de sager, der aldrig når til Anke-
styrelsen. Mørketallet er enormt.

De massive problemer på handicapområdet 
har ikke blot store konsekvenser for menne-
sker med funktionsnedsættelser - problemerne 
har allerede og vil få store konsekvenser for 
Danmark som samfund, herunder samfunds-
økonomisk. 

Når mennesker ikke får den rette hjælp til tiden, 
er der stor risiko for en forværring i deres  
funktionsnedsættelse og dermed behov for 
mere omfattende hjælp. Den manglende hjælp 
kan resultere i øgede samfundsøkonomiske  
konsekvenser: En mulig “belastning” af 
sundhedsvæsenet - både på de somatiske og 
psykiatriske områder - og endvidere misbrug, 
hjemløshed, arbejdsløshed, kriminalitet med 
mere. I Danmark har hele 67% af mennesker 
med ADHD ikke et arbejde, og 1/3 af alle børn 
med autisme går helt eller delvist ikke i skole. 
Så hvor står vi om 10 år? Der skal gribes ind 
nu. Vi har som samfund ikke råd til at lade 
være, hverken menneskeligt eller økonomisk.

Monica Lylloff

Nina Reffstrup

Sara R. Newell

Peter Schlæger

Margit Jonsson
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Tirsdag den 20. april 2021 udgav folkebe-
vægelsen #enmillionstemmer et omfattende 
løsningskatalog (http://enmillionstemmer.dk/
wp-content/uploads/2021/04/Loesningskatalog-
enmillionstemmer.pdf). Det er udgivet på bag-
grund af 32 interviews med forskellige aktører 
på handicapområdet og indeholder over 80 
forslag til, hvordan de massive problemer på 
handicapområdet kan løses. Vi peger på, at der 
er behov for en reform bestående af fem ele-
menter, der alle er afhængige af hinanden: 

• Adskillelse af visitation, drift og økonomi
• Struktur
• Værdier
• Retssikkerhed & lovændringer
• Kvalitet 

Løsningskataloget udspringer af borgerfor-
slaget “handicapområdet skal væk fra kom-
munerne”, som i december opnåede de nød-
vendige 50.000 støtter, og som blev behandlet 

i Folketinget den 4. maj. Det blev en næsten 3 
timer lang debat med en bred anerkendelse af, 
at retssikkerheden skal sikres på handicapom-
rådet. Flere partier tilkendegav endvidere, at 
der er behov for en reform.

Folkebevægelsen #enmillionstemmer, borger-
forslaget og nu løsningskataloget er en måde 
at lægge et borgerpres på politikerne i Folke-
tinget. En måde at stå sammen på og skabe 
fokus for at få ændret det årelange svigt og 
den fortsat udtalte diskrimination af mennesker 
med funktionsnedsættelser og deres pårørende 
i Danmark og samtidig gøre op med et oldnor-
disk menneskesyn. 

Der er behov for at sætte mennesker og faglig-
hed først. Der er behov for et moderne menne-
skesyn, hvor mennesker med funktionsnedsæt-
telser og deres pårørende ses som værdifulde 
og med potentiale med de samme muligheder 
og rettigheder som resten af befolkningen. 
Mennesker med funktionsnedsættelser og 
deres pårørende skal mødes med tillid og en 
anerkendelse af, at mennesker beder om hjælp, 
hvis de har behov for det.

Dette indebærer en gennemgående accept af 
og respekt for diversiteter, både de synlige og 
usynlige, og at diversiteter ses som en force 
frem for en hindring.

Tiden er inde til at sætte en stopper for syste-
misk svigt og diskrimination af mennesker med 
funktionsnedsættelser, så Danmark fremover 
kan kalde sig et foregangsland, også når det 
handler om mennesker, der har behov for hjælp.
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Styr din sult, chef
Af Klaus Majgaard, cand.scient.adm. og ph.d.  
Selvstændig konsulent inden for offentlig styring og ledelse

I ledelse indtræder en farlig dans mellem person og rolle. Lederrollen må nødvendigvis 
være genstand for både idealiseringer og dæmoniseringer. At forvalte dette hører 
til lederens professionelle metier. Faldgruben viser sig, når lederen tror, at det er 
vedkommende selv som person, der besidder kvaliteter.
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Når du indtræder i en lederrolle, må du nødven-
digvis indtage en idealiseret position. Som leder 
handler du ikke på egne vegne, men som repræ-
sentant for et højere synspunkt – f.eks. organi-
sationens formål, dens helhed og dens overle-
velse. Hvem ville lade sig lede af nogen, der ikke 
stod for noget, der er værd at arbejde for? Uden 
idealisering, nul autoritet. Det hører simpelthen 
til jobbet som leder at forvalte en rolle, der er 
genstand for idealiserede forventninger.

Dette kan være ret konfliktfyldt. For det at 
idealisere lederen åbner i lige så høj grad for 
den modsatte bevægelse: At blive skuffet over 
lederen. Lederen vil uvægerligt falde igennem 
og vise sig at være skrøbelig og fejlbarlig. Da 
lederautoritet let kan opleves som truende, kan 
det være beroligende for medarbejdere, når 
lederen de-autoriseres og viser sig som ”et fjols 
som alle andre”.

Lederens autorisering bliver til i dette modsæt-
ningsfyldte spil mellem idealisering og afklæd-
ning. Det er der intet unormalt i. At forvalte sin 
lederrolle med ansvar og omsorg indebærer at 
forvalte disse modsatrettede bevægelser, som 
vil vise sig i moderat form i de fleste daglige 
interaktioner og i skærpet form, når der er 
egentlige konflikter. Betingelsen for, at man kan 
bestyre rollen, er imidlertid, at man godt er klar 
over, at det er en rolle, man låner og varetager 
for en tid. I så fald kan man nemlig fra et roligt 
sted iagttage rollen og de projektioner, den er 
genstand for. Og hvis du ikke har for meget per-
sonligt i klemme, kan du forvalte rollen med blik 
for, hvad der kræves af hensyn til opgaven.

Alt dette ryger imidlertid på gulvet i dét øjeblik, 
skellet mellem person og rolle går i opløsning. 
Det kan der være gode og forståelige grunde til. 
Det er psykologisk utroligt krævende at bevare 
en realistisk selviagttagelse, der kan holde rede 
i, hvad der hører til person, og hvad der hører 
til rolle. Nogle gange kan det føles helt umuligt, 
ikke mindst fordi der til rollen hører så mange 
modsatrettede og ambivalente følelser, som kan 
være personligt udfordrende og truende.

Jeg skal i det følgende give en række små case-
fortællinger, som illustrerer situationer, hvor 
lederen identificerer med idealer, der hører til 
rollen (der er ingen af situationerne, jeg ikke 
selv har stået i). Jeg skal til sidst fremlægge 
nogle forslag til, hvordan man som leder kan 
styrke sin selviagttagelse.

Før vi går til fortællingerne, vil jeg gerne under-
strege, at en ansvarlig forvaltning af skellet 
mellem rolle og person ikke indebærer, at ledelse 
bliver distanceret og upersonlig. Tværtimod vil 
jeg hævde, at det at kunne skelne mellem person 
og rolle er en nødvendig betingelse for at have et 
oprigtigt og nærværende forhold til f.eks. kol-
leger og medarbejdere. Det er, når vi farer vild i 
lederskabets narcissistiske og paranoide fanta-
sier, vi kommer på afstand af hinanden.

Case #1: At forvalte 
chefrolle til fest

Efter mere end halvandet år med corona, 
nedlukninger og hjemmearbejde var det 
endelig tid til, at alle i forvaltningen skulle 
mødes og fejre, at de kunne være sammen 
igen. Arbejdspladsen og fællesskabet skulle 
bringes sammen – og det med et brag af 
en fest. Bjarne kunne se, at arrangements-
gruppen havde gjort et fint stykke arbejde. 
Alle sad ved lange borde, og maden var 
intet mindre end fantastisk. Hvor var det 
bare på tide! Bjarne skænkede sig et stort 
glas vin, inden han skulle holde talen. Han 
prøvede at sætte ord på den anerkendelse, 
han følte for medarbejderne og deres hårde 
arbejde gennem corona-krisen. Sikke et 
fællesskab de var. Han mærkede, at ordene 
havde genklang i de mange ansigter, der 
var vendt mod ham. Han følte sig varm i 
kroppen, da han satte sig. Flere nikkede 
ivrigt til ham. God tale! Mange kom hen 
og ville skåle med ham – og tale fortro-
ligt. Flere lagde en hånd på hans skulder 
og klemte lidt. Det var en dejlig aften.
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Der var hyret et band. En fra arrangements-
gruppen introducerede dem, før de satte 
i gang med et rigtig godt nummer. Bjarne 
måtte føre an og åbne dansegulvet sam-
men med en af afdelingscheferne. Der kom 
hurtigt mange ud og danse. Egentlig var 
Bjarne ikke nogen festabe, og han havde 
aldrig brudt sig om at danse. Måske var han 
lidt hæmmet en gang imellem. Men ikke 
i aften. Det føltes godt. Og han blev hele 
tiden budt op. Han nød samværet og inti-
miteten. Mange grinede og smilede til ham. 
Der var sgu kærlighed i luften. Måske er jeg 
god til at danse, var en tanke, der et øjeblik 
dukkede op i hans hoved og forvandt igen.

Han havde faktisk planlagt at gå hjem 
klokken ti. Men pludselig var klokken 
halv tolv, og bandet var i gang med sid-
ste sæt. Han stod i baren, og mange 
havde ville tale med ham om, ”hvor-
dan det virkelig var” på arbejdspladsen. 
Han ville spørge bandet, hvor meget de 
skulle have for at spille en time mere.

Refleksion over case #1
Det er en klassisk diskussion i ledernetværk, om 
chefer skal gå tidligt hjem fra personalefester.

På den ene side skal man være en træmand for 
ikke at forstå det sociale afsavn og de behov for 
fællesskab og samvær, som Bjarne og sikkert 
mange af de andre oplever. Man kunne sige, at 
Bjarne går foran og gør det legitimt at feste. Man 
kan også sige, at han viser tillid ved at turde at 
deltage på en umiddelbar og personlig måde.

På den anden side kan man godt komme lidt i 
tvivl, hvilke behov der hører til arbejdspladsen 
og varetagelsen af chefrollen, og hvilke der 
mere handler om Bjarne som person. Medar-
bejderne kan meget vel have en god grund til 
at synes om hans tale, til at rose ham og danse 
med ham – fordi han er chef, og ikke fordi han er 
Bjarne. Var Bjarne bare kommet ind fra gaden, 

var han formentlig ikke så interessant. De har 
brug for, at deres chef siger noget, og deres chef 
indtager en rolle som god vært. Der kan både 
være idealisering og afklædning på spil. Det er 
dejligt, at chefen giver udtryk for anerkendelse, 
og det er også sjovt at danse med ham og få 
ham bragt lidt i øjenhøjde. Alt dette kunne være 
berettiget ledelsesmæssigt. Men der er grænser. 
Det kan også være sjovt, at chefen rager rundt, 
svedig, fuld og med skjorten uden på bukserne. 
Eller at trænge chefen op i en krog og betro sig 
med både skældud, anklager og ros. Eller det 
kan være pinligt og problematisk, at chefen ser 
alt for meget af det, der nogle gange udspil-
ler sig til en fest. Disse grænsedragninger kan 
Bjarne meget let blive blind for i sin personlige 
oplevelse af fællesskab, intimitet og ”kærlighed 
i luften”.

Min pointe er, at Bjarne må have blik på, hvilken 
rolle han varetager som chef og god vært. Til 
det hører både at beskytte rollens autoritet og at 
legitimere et rum for, at medarbejderne kan have 
det festligt. Når han selv har brug for ”at trykke 
den af”, kan det godt være, at det ikke er arbejds-
pladsen, der er det rette sted.
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Case #2: At føre faglige 
diskussioner som chef

Nu måtte lederne da lige se at komme ind 
i kampen! Som fagchef havde Lise tilret-
telagt en række møder i ledelsesgruppen 
om den faglige retning. Hun havde selv 
udformet et rimeligt gennemarbejdet 
oplæg, hvis hun selv skulle sige det. Ny 
forskning og flere metode-projekter dan-
nede grundlaget. Hun var optaget af, at 
ledelsesgruppen skulle være nysgerrige og 
lærende, og hun havde en vigtig opgave i at 
drive denne udvikling. Det skulle ikke være 
fjerne bureaukrater, men faglige ildsjæle. 
Derfor var det så skuffende, at hun fik så 
tamt et tilbagespil! De virkede tilbagehol-
dende og tavse. En sagde noget meget 
generelt. En anden spurgte til processen. 
Hun kiggede udfordrende på dem. Det var 
åbenbart hende, der måtte trække læsset.

Refleksion over case #2
I sin egen optik forsøger Lise at drive udviklingen 
af et levende og stærkt fagligt ledelsesmiljø. Fra 
ledernes side kan invitationen til faglig debat 
imidlertid fremstå noget dobbelttydigt. Hun vil 
åbne en faglig samtale, hvor de gode argumenter 
vinder. Men hun vil gøre det med afsæt i sin hie-
rarkiske autoritet. Dette kan godt lade sig gøre. 
Men det kræver en bevidst håndtering af både 
den hierarkiske position som chef og den mere 
egalitære position som engageret fagperson.

Men denne bevidste håndtering synes Lise at 
have svært ved. Noget tyder på, at hun per-
sonligt identificerer sig stærkt med ekspertrol-
len, og at den hierarkiske position bruges til at 
sætte trumf på hendes faglige argumenter. Hvor 
Bjarne tørstede efter fællesskab og samhørig-
hed, så tørster Lise efter at få ret. Hvordan kan 
det opleves fra en deltager i ledelsesmødet? 
Jo, det kan virke som, at Lises faglige oplæg 
fremsættes med fuld rygdækning i den hierar-
kiske autoritet. Man kan komme i tvivl om, hvor 

vidt invitationen til at deltage er reel. Måske er 
Lise også meget fagligt kompetent, så man skal 
stå tidligt op for at matche hende i en diskus-
sion. Både den hierarkiske autoritet og hendes 
store faglighed kan skabe en skueplads, hvor 
hun demonstrerer sin overlegenhed og deres 
underlegenhed. Enten kan deltagerne indfinde 
sig med deres plads i dette drama, eller de kan 
dæmonisere Lise som topstyrende, over-akade-
misk og frembusende. I begge tilfælde kan det 
give mening at holde en lav profil på mødet.

Case #3: At øse af sin 
personlige erfaring

Anne havde bedt om at tale med ham. 
Han kunne godt mærke, at noget trykkede 
hende. De fandt hurtigt et tidspunkt, hvor de 
kunne mødes i ro og fred. Det viste sig, at 
hendes mand havde fået en kræftdiagnose 
og skulle igennem et længere behand-
lingsforløb. Anne var tydeligvis berørt og 
bekymret. Hun ville gerne tale med ham om 
fleksibilitet i arbejdstider, så hun kunne tage 
med på sygehuset til møder og behand-
linger. “Selvfølgelig”, tænkte han. Han var 
virkelig ked af det på hendes vegne. Han 
fortalte, at han selv havde været gennem 
noget lignende. Hans bror havde haft et 
langt kræftforløb, og hele familien havde 
frygtet, hvordan det skulle gå. Anne så lidt 
tøvende på ham. Men han talte videre. Det 
var faktisk endt godt. Broren var færdigbe-
handlet, og kræften var foreløbig ikke vendt 
tilbage. På en måde følte alle sig styrket. 
En slem oplevelse. “Men man kan komme 
igennem det”, sagde han opmuntrende. ”Nå 
men?”, indskød Anne. “Ja”, svarede han, 
hun skulle nok få fuld støtte fra arbejds-
pladsen. Det skulle nok gå alt sammen. Han 
smilede varmt, da hun gik ud ad døren.

Refleksion over case #3
Chefen i eksemplet vil sikkert sige, at han viser 
omsorg. Han deler sine egne private erfaringer 
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for at opmuntre og vise opbakning til hende. 
Spørgsmålet er bare, om han har forvaltet sin 
rolle som chef?

Anne møder op for at træffe aftale om, hvordan 
de skal håndtere hendes behov for fleksibilitet i 
sygdomsforløbet. Hun vil helt sikkert værdsætte 
en empatisk og omsorgsfuld indstilling fra che-
fen. Men hun har også brug for, at han nøgternt 
hjælper med at løse den foreliggende opgave. I 
stedet får hun en tilsyneladende opmuntrende 
historie om broderens behandlingsforløb. Men 
der er ingen reel beroligelse af hente i historien 
og heller ikke nogen løsning på hendes forelig-
gende problem. Er man lidt kritisk, kunne man få 
den tanke, at han taler for at undgå ubehagelige 
følelser og for at bekræfte et idealiseret selvbil-
lede som ”omsorgsfuld chef”.

I situationen kunne man have blik for en dob-
belt opgave – for det første at løse det konkrete 
organiseringsproblem og for det andet at vise en 
omsorg, som er rigtig i sig selv, og som bekræf-

ter Anne i, at hun kan komme til ham, hvis der 
opstår problemer.

Det er intet forkert i at bruge personlige erfarin-
ger og eksempler fra sit eget liv, hvis det vel at 
mærke tjener løsningen af den ledelsesmæssige 
opgave. Ved at vise, at man selv kender til proble-
mer og kriser, kan man blive mere tilgængelig og 
troværdig. Det kan simpelthen være nemmere og 
mere legitimt at fortælle om sine egne problemer 
og kriser. Men her investerer du dig personligt 
i rollen. I ovennævnte eksempel er det snarere 
rollen, der bliver et middel i chefens egen håndte-
ring af svære følelser.

Styr din sult
Som alle andre mennesker har chefer følelses-
mæssige og personlige behov. Behov for fælles-
skab og intimitet, behov for at være betydnings-
fulde og behov for at opleve sig selv som et godt 
menneske. Disse behov og tilknyttede følelser er 
med til at gøre det muligt at bedrive ledelse.  
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Man bliver ofte leder, fordi man ønsker fælles-
skab, at have betydning og at stå for noget godt.

Men for at udøve ledelse er vi nødt til at lære at 
bringe os i et iagttagende forhold til disse behov 
og følelser. Det kræver opgaven simpelthen. 
Bjarne skal kunne hjælpe sine medarbejdere 
med at genbekræfte fællesskabet efter lang tids 
corona-krise og adskillelse. Det kan han ikke, hvis 
han bare er opslugt af sit eget behov for samhø-
righed og en idealiseret position i fællesskabet. 
Lise skal skabe et rum, hvor hendes ledere kan 
være undersøgende og føre dialog om faglige 
strategier og metoder. Det kan hun ikke, hvis 
hendes eget behov for at få ret spærrer for det. 
Og i det sidste eksempel skal chefen hjælpe en 
medarbejder med at klare sit arbejdsliv midt i en 
privat krise. Det kan han ikke ved ukritisk at over-
øse hende med egne erfaringer og opmuntrende 
godtkøbsråd, som mest beskytter ham selv fra 
den ubehagelige situation.

I alle tre eksempler kan cheferne have gavn af:

 1.  At have et analyserende blik på opgaven: Hvad 
er det, der skal løses i situationen for at sikre 
både hensynet til opgaverne og til medarbej-
derne?

2.  At forstå spillet af idealiseringer og dæmoni-
seringer, der er i gang: Hvornår tilskrives jeg 
idealiserede positioner, og hvornår det mod-
sætte? Hvad er det for et spil af autorisering og 
de-autorisering, der går for sig?

3.  At roligt iagttage de følelser, som varetagelsen 
af opgaverne afstedkommer: Hvad føler jeg, 
når jeg står i disse situationer? Og hvordan 
kan det være, at situationerne kan vække 
netop disse følelser?

4.  At undersøge sine egne ståsteder og blinde 
pletter: Når denne situation vækker stærke 
følelser hos mig, hvad siger det så om, hvilke 
værdier og behov der definerer mit ståsted? Er 
det ønsket om at være samhørig, vellidt, klog 
eller omsorgsfuld?

Der findes en mængde rutiner og øvelser, man 
kan integrere i sin hverdag for at skærpe blikket 
for roller, projektioner, følelser og ståsteder. Det 
kan være ritualer, når man iklæder og afklæder 
sig sin rolle. Det kan være at træne opmærksom-
hed og iagttagelse. Det kan være refleksive frirum 
og gode samtaler med kolleger – og meget andet.

Nærvær og autenticitet
En indvending kunne være, at jeg her taler for 
en distanceret, kontrolleret og upersonlig ledel-
sesstil. Jeg mener, at jeg gør det modsatte. At 
være nærværende og autentisk indebærer at 
kunne engagere sig i en situation med fokus på 
opgaver og forpligtelser over for andre. I de tre 
ovennævnte cases er cheferne ret begrænsede i 
at kunne gøre dette, netop fordi de ikke formår at 
adskille person og rolle. Nærvær og autenticitet 
er at kunne investere og bruge sin personlighed i 
rollen – uden at miste blikket for skellet.

Vil du læse mere? Se her:

En fantastisk praksisnær og brugbar bog er:

Heifetz, R & Linsky, M (2002): Leadership on 
the Line. Staying Alive through the Dan-
gers of Leading. Boston: Harvard Business 
School Press. 
 
Bogen indeholder kapitlet “Manage 
your hunger”, som har inspire-
ret overskriften til dette indlæg.

I et andet indlæg har jeg behand-
let den skyld og skam, der kan være 
forbundet med at håndtere ambi-
valente følelser i lederrollen.

 I min nye bog om Strategisk pædagogisk 
ledelse – spændingsfelter, greb og hver-
dagsøvelser beskriver jeg en række øvelser, 
som kan bruges til at øve selviagttagelse.
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I mellemjulen mistede en ansat i socialpsykiatrien livet som følge af vold fra en beboer 
på et bosted. Dermed mistede socialpsykiatrien den sjette medarbejder siden 2012. 
Det er i sig selv tragisk, for som statsministeren sagde: Man skal ikke miste livet 
ved at gå på arbejde. Men hvordan forebygger man vold og tragiske hændelser i 
socialpsykiatrien? Så både ledere og medarbejdere, såvel som deres pårørende, ikke 
frygter arbejdet.

Fra kulturmyter om supermænd 
til psykologisk tryghed og 
forebyggende dialoger
– et nyt perspektiv på risikovurderingen 
af arbejdspladser med vold og trusler
Af Institut for Belastningspsykologi: Stifter af instituttet, forfatter og 
underviser, Cand.psych. og specialist i psykotraumatologi og psykoterapi 
Rikke Høgsted. Speciallæge i psykiatri, Cand.med., Ph.D. Thomas Middelboe. 
Cand.scient.soc.psych. Rikke Sørensen. Forebyggelseskonsulent, PBA i 
Beredskabs- og risikomanagement Nynne Kjøller-Svarre
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Forrige artikel handlede om den naturlige frygt, 
der følger i kølvandet på en tragisk hændelse 
som knivdrabet i mellemjulen – en frygt, der 
ikke blot rammer det enkelte bosted, men kan 
sprede sig som ringe i vandet fra den ramte 
arbejdsplads til andre i branchen og undervejs 
dukke op på bosteder og behandlingstilbud i 
socialpsykiatrien som spørgsmålet: Kunne det 
ske her? Kunne det ske for mig eller mit per-
sonale? I denne artikel går vi dybere i forebyg-
gelse og risikovurdering.

Forebyggelse starter med dialog
Arbejdet i socialpsykiatrien er omfattet af 
Arbejdsmiljølovens krav om, at arbejdet skal 
kunne udføres sikkert og sundt. Den forebyg-
gelse, som knytter sig til højrisiko-jobs, skal 
derfor sikre, at de ansatte ikke kommer til skade 
i arbejdet. Når virkeligheden samtidig viser, 
at jobbet kan skade eller sågar koste én livet, 
opstår der paradokser i, hvordan man skal 
forstå risikoen i arbejdet. Der er sandsynlighed 
for, at risikoen bliver svær at håndtere i orga-
nisationen, fordi den ikke må være der, og sam-
tidig er der. Tvetydigheden giver grobund for, 
at frygten kan vokse hos den enkelte, i gruppen 
og på arbejdspladsen. 

Forrige artikel fastslog betydningen af at 
modne sin risikoforståelse og sikkerhedskultur 
– de fælles værdier, vaner, opfattelser og hand-
linger, der har betydning for, hvordan både 
ansatte og ledelse forebygger risici og ulykker. 
For at opbygge et fælles værdisæt omkring, 
hvordan vi håndterer såvel sikkerhed som 
sundhed på en arbejdsplads, må der startes en 
dialog. Al forebyggelse starter med dialog, der 
skaber incitament og fælles retning i forhold til 
sikkerheden. Fysiske sikkerhedsforanstaltnin-
ger som alarmer og flugtveje bruges fx i højere 
grad, hvis de er italesat, eksemplificeret eller 
øvet. Derfor er det vigtigt at inddrage medar-
bejderne i dialogen om, hvordan man foregri-
ber og håndterer en tragisk hændelse.

Det kan være udfordrende for arbejdspladser at 
tage hul på disse snakke, hvis man ikke har haft 
dem før, eller hvis man ikke har inddraget med-
arbejderne i dem. Hvad nu, hvis det skaber mere 
frygt blandt personalet at tale om det? Hvad nu, 
hvis en af medarbejderne har et tænkt trus-
selscenarie, som man på nuværende tidspunkt 
faktisk ikke kan forebygge? Man skal som leder 
alligevel spørge sig selv, om det ikke er bedre at 
italesætte og behandle frygten i plenum, end at 
den spreder sig i det skjulte. Samtidig kan man 
som leder få indblik i, hvad der belaster med-
arbejderne og dermed mulighed for at indgå i 
dialogen og forebygge relevant. 

Bliv inspireret af nogle, der har vendt en 
dårlig hændelse til en styrkelse af sikker-
hedskulturen. Socialpædagogernes Lands-
forbund har lavet en rigtig god podcast, 
hvor et bosted blandt andet deler ud af 
deres erfaringer. Hør den her:  
www.bit.ly/sl-podcast-hverdagen

Er du ny i dialogen om  
frygt/traumatiske hændelser? 
Mangler du et springbræt eller en ny ind-
gangsvinkel til dialogen, er der masser af 
inspiration og hjælp at hente forskellige ste-
der. Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø 
(BFA) har fx netop publiceret et dialogværk-
tøj til traumatiserende hændelser, der består 
af tre kort med fokus på:
1.  Identificér og risikovurdér hændelser på 

arbejdspladsen
2.  Normalisér reaktionerne og håndtér dem 

i fællesskab
3.    Tag organisatorisk ansvar for hændelsen 

Hvert af kortene drejer sig om to cases og 
gennemgår med spørgsmål de refleksioner, 
som man sammen kan drøfte blandt ledere 
og medarbejdere. Til kortene hører også 
en letlæselig introduktionsfolder, og hele 
materialet kan hentes gratis på BFAs hjem-
meside: www.arbejdsmiljoweb.dk 
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Fra myter til psykologisk tryghed
Det er altafgørende, at man på arbejdspladsen, 
som kollega såvel som leder, fremmer den 
psykologiske tryghed, så man kan få en ægte, 
åben dialog om ens utryghed og frygt. I forrige 
artikel nævnte vi nogle benspænd for denne 
dialog – habituering, distanceblænding og pro-
blemforskydning. Men der er et sidste, kulturelt 
benspænd, som gør sig gældende på en del 
arbejdspladser – nemlig myterne om den usår-
lige hjælper og den almægtige leder. 

Vi må forlade myterne om den usårlige hjælper 
og den almægtige leder. Der findes ingen med-
arbejdere, som til trods for stort arbejdspres med 
evig tålmodighed og omsorg altid kan rumme 
alverdens udadreagerende borgere og altid rea-
gere hensigtsmæssigt i enhver situation. Samti-
dig er der ingen almægtige ledere, som til trods 
for besparelser og svære vilkår til enhver tid kan 
sørge for, at hele personalet stortrives. 

Disse myter er et resultat af kultur – og de er 
stærkt herskende i nogle kulturer. Men det er blot 
myter – altså opdigtede fortællinger, der mang-
ler virkelighedsgrundlag. Forskning viser, at der 
findes ingen usårlige medarbejdere eller almæg-
tige ledere. Der findes ikke nogen, der bare kan 
holde til det hele. Den immunitetsteori forkastede 
man under 2. Verdenskrig efter ihærdigt at have 
ledt efter og trænet frem mod den robuste soldat 

for blot at indse, at det kun er et spørgsmål om 
frekvens og intensitet – så falder alle. Alle har kort 
sagt et breaking-point (Høgsted, 2019:28). Alli-
gevel er disse myter et sejt benspænd, som ofte 
forårsager skyklapper og en stædig modstand 
i forhold til at erkende vores egen og andres 
sårbarhed og dermed forstå de risici, der findes i 
højrisiko-arbejde. 

Hvis vi formår at uddrive myterne fra kulturen, og 
vi i stedet tænker i en sikkerhedskultur, hvor der 
er mod til at fortælle samt lydhørhed og respekt 
over for kolleger, som giver udtryk for, at de har 
oplevet bestemte situationer som utrygge, kan vi 
lykkes med at invitere utrygheden ind i det fælles 
rampelys. Det kræver en vis frygtløshed i orga-
nisationen og en indsats fra både medarbejdere 
og ledere at få de fortællinger, som kan illustrere 
utrygheden, frem. Det er imidlertid en forudsæt-
ning for at kunne identificere risikofaktorer og 
beskyttende faktorer og skabe en bæredygtig 
balance imellem disse to. 

Og her er vi tilbage i forrige artikels fokus på det 
mod, der udvises, når man som leder inddrager 
medarbejderne i arbejdet med at se risici og 
sårbarheder. Inddrager man ikke personalet, kan 
alternativet være, at de blot går med tankerne 
selv eller kun deler dem med hinanden, hvilket 
kan skabe ærgerlig tavs viden eller uhensigts-
mæssige arbejdsgange, hvor man går på ægge-
skaller i bestemte situationer. Frygten får mulig-
hed for at vokse ud af proportion til skade for 
både arbejdsmiljøet og kvaliteten i relationsar-
bejdet. I værste fald bliver ledelsen ikke bekendt 
med den viden, der er nødvendig for, at de kan 
løfte den praktiske og juridiske forpligtigelse, der 
knytter sig til ansvaret for forebyggelsen.

Et tredelt fokus i risiko 
og sårbarhedsanalyse
Mange steder i socialpsykiatrien har man et 
stærkt fokus på risikovurdering og et allerede 
veletableret arbejde omkring risikovurderingen 
af borgeren og dennes sindsstemning. Det vil vi 
også behandle i næste afsnit, fordi der omkring 
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socialpsykiatrien er udviklet et væld af metoder, 
som kan kombineres på rigtig gode faconer. 
Men vi vil også tillade os at udfordre praksis lidt 
og motivere til en videreudvikling med et mere 
bredspektret fokus, så risikovurderingen også 
behandler de større ”hvad nu hvis”-hændelser. 

Det indebærer et tredelt fokus på borgeren, 
medarbejderen/teamet samt de fysiske rammer 
på arbejdspladsen. 

Lav en risikovurdering af borgeren, hvor du 
tænker borgerens tilstand sammen med kontek-
sten – den medarbejder eller det team, der skal 
håndtere borgeren og de lokaler eller steder, 
hvor arbejdet skal udføres. Overvej i hvilke situ-
ationer, der kunne opstå utilsigtede hændelser, 
hvornår på døgnet, med hvilken bemanding og 
i hvilke lokaler, udearealer eller under transport. 
De fleste medarbejdere vil vide, hvornår de har 
været utrygge, men prøv også at være syste-
matiske og forlad den oplevede utryghed som 
pejlemærke. 

Tænk i risiko relateret til tid, rum og relationer, 
og i hvordan kommer man væk, hvis en poten-
tielt farlig situation udvikler sig, og hvordan 
man tilkalder hjælp? Find frem til de kritiske 
kombinationer af borgertilstand, personalesi-
tuation samt fysisk ramme og brug dette som 
afsæt til at lave nye procedurer. Overvej om der 
er behov for at instruere på ny eller i nye for-
hold, og overvej om indretning eller teknologi 
kan understøtte sikkerheden på nye måder. Få 
skrevet ny praksis ned, så den ikke går tabt – og 
så du ydermere som leder får mulighed for at 
kommunikere og cementere den. 

Risikovurdering og 
mestringsmetoder med fokus på 
– og inddragelse af – borgeren 
Risikovurdering er et allerede anvendt værktøj 
mange steder i socialpsykiatrien, og der findes 
utallige risikovurderingsmetoder – herunder er 
nogle af de mest kendte BVC- og Trafiklysmeto-
den. Der findes gode og inspirerende publikatio-

ner omkring de forskellige metoder på Social-
pædagogernes Landsforbunds hjemmeside, 
hvor der blandt andet er denne oversigt med 
syv metoder til at forebygge vold samt på Vold 
som udtryksforms hjemmeside. 

Fælles for de to henvisninger er, at der på 
siderne ikke blot beskrives risikovurderings-
værktøjer, men også mestringsmetoder, som 
kan udformes i tryghedsplaner samt faglige 
konfliktnedtrapningstilgange som fx Low Arou-
sal. Her bliver dialogen igen central og forebyg-
gende i den forstand, at en afklarende samtale 
med borgeren om, hvordan personalet bedst 
kan aflæse signaler omkring vedkommendes 
sindsstemning, og hvordan personalet bedst 
kan tilgå borgeren, hvis vedkommende bliver 
udadreagerende eller på anden vis kommer i 
ubalance, kan være gavnlig for begge parter.

Det er måske ikke alle borgere, der har den 
nødvendige selvindsigt til at have denne sam-
tale. I så fald kan man være nødt til at finde 
andre metoder, som imødegår mestringsde-
len. Men det at kunne kombinere metoder, der 
dels omhandler risikovurdering af borgerens 
sindsstemning og dels omhandler mestrings-
metoder til håndteringen af sindsstemningen, 
giver mulighed for både at vurdere og handle. 
Samtidig kan det virke som en forebyggende 
stødpude for personalet, der i højere grad kan 
have muligheden for at være beredt på, hvilken 
sindsstemning adfærden afspejler, samt hvor-
dan den kan håndteres. 

Der findes mange inspirerende eksempler på, 
hvordan nogle socialpsykiatriske tilbud har 
kombineret og håndteret risikovurdering og 
mestring. Se fx denne publikation fra 2014: 
www.bit.ly/sl-voldsforebyggelse.

Risiko og sårbarhedsanalyse 
med fokus på de fysiske rammer 
og tilrettelæggelsen af arbejdet
Formålet bør altid være at nedtrappe og afværge 
de konflikter, der kan spores optakt til – men 
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måske er varslingen ikke altid god. Sommetider 
reagerer borgere uforudsigeligt udadreagerende. 
På bagkanten kan man altid vurdere, om der mon 
var nogle signaler, som man i første omgang 
overså, ikke fik handlet på eller videregivet til 
sine kolleger. Men i pludseligt ophedede situatio-
ner er det ikke sikkert, at mestringsstrategierne 
virker som før – og det skal man som arbejds-
plads også være forberedt på. 

Derfor vil vi her introducere en risikovurde-
ringsmetode, som er mere kendt og anvendt i 
beredskabsfag, og som ikke retter sig mod en 
vurdering af borgerens sindsstemning, men 
som snarere behandler de mulige scenarier, 
der kunne finde sted på arbejdspladsen. 

Scenarierne kan udarbejdes som følge af egne 
registrerede nærved-hændelser, men aller-
vigtigst bør personalet inddrages i dialogen 
om scenarierne. Her er det altafgørende, at 
der er en psykologisk tryghed omkring at dele 
oplevelser på arbejdspladsen. Har der været, 
eller er der, bestemte situationer, hvor de har 
følt sig utrygge? Og er der bestemte scenarier, 
de frygter? Når scenarier tales igennem, og 
der laves konkrete planer, øger det sandsyn-
ligheden for handlemulighed i de belastende 
øjeblikke, og samtidig forbereder det medar-
bejdere på, at belastningen kan forekomme, 

så den ikke er helt uventet. Begge dele har en 
forebyggende effekt. 

Når først scenarierne er identificeret, så vur-
deres scenarierne efter, hvilke der udgør størst 
risici. De kan placeres på en matrice, hvor den 
ene akse symboliserer sandsynligheden for, 
at scenariet kunne ske, imens den anden akse 
symboliserer konsekvenserne, hvis scenariet 
skete. I sandsynlighedsvurderingen kan man 
bruge sine overvejelser omkring det tredelte 
fokus – borgerens sindsstemning, medarbej-
deren/teamets kvalifikationer og muligheder 
samt rummets faciliteter. I konsekvensvurde-
ringen skal man indregne både sundhed og 
sikkerhed. Herunder ses et eksempel på en 
risikomatrice – de findes dog i mange forskel-
lige udformninger.

Det vil rent praktisk betyde, at de scenarier, der 
udgør størst risici, placerer sig øverst og til højre, 
hvor sandsynligheden og konsekvenserne er 
store. Når scenarierne er placeret i risikomatri-
cen, kan man udvælge de scenarier, der udgør 
den største risiko – og dermed er den største 
trussel mod arbejdspladsen – og arbejde videre 
med disse. Det er vigtigt at tænke risikomatricen 
som et dialogværktøj – meget af snakken på 
vejen mod at identificere og placere risici i matri-
cen er det, der skal skabe sikkerhedskulturen.

Meget 
sandsynligt

Overvejende 
sandsynligt

Sandsynligt

Overvejende
usandsynligt

Meget
usandsynligt

Begrænsede
konsekvenser

Moderate
konsekvenser

Alvorlige  
konsekvenser

Meget alvorlige 
konsekvenser

Kritiske  
konsekvenser

• Grøn: Lav risiko • Gul: Middel risiko • Orange: Høj risiko • Rød: Meget høj risiko           
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Sidste og tredje del af risiko- og sårbarheds-
analysen handler om at identificere sårbar-
heder på arbejdspladsen. Samtidig handler 
denne del også om at identificere de forebyg-
gende tiltag, som allerede imødegår scenariet. 
For både sårbarheder og styrker er det relevant 
at kigge på de fysiske rammer på arbejdsplad-
sen. Hvis fx en voldelig reaktion fra en beboer 
skete i forskellige rum på arbejdspladsen, 
ville det da være muligt hurtigt at flytte sig fra 
stedet? Er der tilstrækkeligt med flugtveje? 
Hvordan bliver kolleger alarmeret om behovet 
for hjælp? Og hvor hurtigt ville andre kolleger 
have mulighed for at nå frem og hjælpe?

Scenarierne fra risikomatricen stilles op i et 
skema, og for hvert scenarie identificeres fore-
byggende tiltag eller mangel på samme. Hvor 
der er mangler, findes sårbarhederne – og så 
bliver det muligt at handle på dem!

Når de relevante risici er identificeret, er det vig-
tigt, at der udarbejdes konkrete planer for, hvor-
dan det er muligt at handle i de beskrevne scena-
rier. Kan medarbejderne arbejde og samarbejde 
på en måde, der minimerer risici? Er der fx rum, 
man ikke skal arbejde i på bestemte tidspunkter? 
Det er vigtigt, at man som leder gør sig klart, om 
medarbejderne er tilstrækkeligt instrueret i, hvor-
dan de skal agere i de forskellige scenarier, både 
i forhold til hvad der vil være godt at gøre, men 
også hvis der er ting, de ikke skal gøre. 

Artiklens fokus på at sætte ord på frygt og 
identificere sårbarheder i borgerens tilstand, 
personalesituationen og den fysiske ramme kan 
implementeres i TRIO eller arbejdsmiljøgrup-
pens arbejde, men også på personalemøder. Og 
den kan være yderst relevant som perspektiv på 
tilrettelæggelsen af arbejdet. Hvilken betydning 
har det fx hvis et scenarie sker om natten – eller 
på andre tidspunkter, hvor der kan være lavere 
bemanding? Her bliver det også relevant at glide 
over i princippet om at arbejde i hold.
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Princippet om at arbejde i teams 
– og vigtigheden af at rekruttere 
kvalificerede eller potentiale
Det er en vigtig del af arbejdsmiljølovgivningen, 
at arbejdet skal tilrettelægges, så det imødegår 
risikoen for vold eller trusler om vold såvel som 
høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Alene-
arbejde medfører en risiko – både i forhold til 
sikkerhed og sundhed. Derfor er tilrettelæggelsen 
en vigtig del af forebyggelsen.

Arbejdet bør så vidt muligt altid tilrettelæg-
ges i hold. Mange steder kan alene-arbejdet 
imidlertid ikke undgås. En måde at tilgå tilret-
telæggelsen af arbejdet i hold kan da være, at 
man sammensætter hold af medarbejdere med 
hold af borgere. På den måde får man sikret, at 
man har et hold af medarbejdere med de rette 
kompetencer, der har en særlig viden om et 
hold af borgere og deres risikovurdering samt 
eventuelle mestringsmetoder. 

Derudover kan arbejdet i hold være med til at 
øge fortroligheden og sikkerheden på holdet 
– det kan være nemmere at dele sin intuition 
omkring borgerens adfærd i en mindre gruppe 
også udenfor vagtskiftene og de måske tre 
daglige risikovurderinger, så der hele tiden er 
en finger på pulsen. Samtidig er det en beskyt-
tende faktor at vide, hvem der har éns ryg, når 
man trykker på alarmen. Derfor er det også 
væsentligt, at der er en jævn fordeling af de 
borgere, der er vurderet i højere risiko, så et 
hold ikke pludselig står med for mange bor-
gere, der er ustabile. Det kalder på en løbende 
koordinering af arbejdet. Men det er et meget 
vigtigt arbejde, både for personalets og borger-
nes sikkerhed og sundhed – som også smitter 
af på det vigtige relationsarbejde. Som en af 
vores tidligere kursister sagde, da vi talte med 
vedkommende om denne artikel:

Borgerne er lost, hvis vi ikke har teamet på 
plads, fordi de kan ikke yde borgeren den 
nødvendige omsorg, hvis de ikke passer på 
hinanden. 

Udover princippet om at arbejde i teams kan det 
også være altafgørende at rekruttere et kvalifi-
ceret personale. Det er måske så indlysende, at 
man kunne undre sig over, hvorfor det bør næv-
nes. Kvalifikationer er mere end faglighed – som 
selvfølgelig også er meget betydningsfuldt. Men 
nogle steder i landet er det ikke altid muligt at 
rekruttere fagligt kvalificerede medarbejdere. Her 
er det vigtigt at styre efter potentiale, psykologisk 
intelligens og måske i særdeleshed vedkommen-
des selvindsigt. For det er vigtigt at have et øje på 
sine egne ”ømme tær” i dette felt og vide, at der 
ikke findes supermænd. Som vi nævnte i forrige 
artikel, kræver det mod at være leder i socialpsy-
kiatrien, men det kræver i dén grad også både 
styrke og mod at være medarbejder. Og det er 
vigtigt at have en god situationsfornemmelse, at 
kende sig selv og sine egne grænser, at kunne 
kalde på hjælp og at kunne videregive, hvad man 
med de veltrænede antenner har fornemmet hos 
de enkelte borgere i løbet af dagen.

En helhedsorienteret forebyggelse 
bygger på læringskultur
Når en hændelse sker, bør det igangsætte en 
række opgaver på arbejdspladsen. Er der tale om 
en traumatisk hændelse, skal der ydes psykisk 
førstehjælp. Måske skal der gang i kollegastøtte 
eller en defusing afhængigt af hændelsen og 
antal involverede. Og så skal hændelsen registre-
res og indberettes. 

Men når støvet har lagt sig, er det også vigtigt 
at gennemgå hændelsen og lære af den – også 
hvis der ”kun” var tale om en nærved-hændelse. 
Et fokus på den kollektive læring efter hændel-
ser kan fremme den åbne dialog, den kollektive 
risikoforståelse og sikkerhedskulturen, samtidig 
med at den kan fremme sundheden blandt per-
sonalet. For selv hvis der ikke ”skete” noget, så 
kan tankerne og frygten for, hvad der kunne være 
sket, stadig herske blandt medarbejderne. 
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Hvordan tiltrækker og 
fastholder arbejdspladser på 
det specialiserede område den 
yngre generation?
Af Karen Christina Spuur, Lektor ved Cphbusiness og selvstændig 
ledelseskonsulent med ktre.dk

Mange organisationer inden for det specialiserede område oplever udfordringer med 
at tiltrække og fastholde den yngre generation. I værste fald kan en fejl-rekruttering 
betyde, at medarbejderen hurtigt siger op og søger nyt arbejde. Konsekvensen er uro 
og personale- og opgavemæssige udfordringer. 
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Fejlrekrutteringer og korte ansættelser resulterer i 
en høj medarbejderomsætning, hvilket medfører 
både menneskelige og økonomiske omkostnin-
ger. Det er dyrt at fejlrekruttere, og det koster 
både økonomisk og menneskeligt, når medarbej-
dere ikke fastholdes. 

Særligt kan rekruttering og fastholdelse af den 
yngre generation volde udfordringer for nogle 
arbejdspladser inden for det specialiserede 
område. Som arbejdsplads kan du undgå at 
bidrage til statistikken ved at have en bedre 
indsigt i de yngre medarbejderes forventninger, 
behov og adfærd.

Særligt den yngre generation, Generation Z 
(1995-2005), kan være svære at tiltrække og fast-
holde, er oplevelsen for mange arbejdspladser 
inden for det specialiserede område. Generation 
Z har fået tilnavnet ”Zappere”, da de har et ry for 
at være hurtigt videre, hvis de er utilfredse i et 
job. Flere organisationer oplever, medarbejdere 
fra generation Z kan være utålmodige, udfor-
drer ”plejer”, forventer samme behandling som 
mere erfarne medarbejder og generelt møder 
en arbejdsplads med høje forventninger. Ifølge 
forskning fra Cphbusiness så oplever de arbejds-
pladser, der ”knækker koden” til at integrere de 
unge medarbejdere i den eksisterende medarbej-
derskare, ikke så mange udfordringer.

Gratis forskningsrapport fra Cphbusiness, 
Ledelse af unge. www.bit.ly/ledelse-af-unge

En rekrutteringsproces er dyr i både tid og res-
sourcer, og det tager en medarbejder 4-6 måne-
der at indtræde effektivt i opgaveløsningen, 
hvilket påvirker resten af medarbejderstaben. Det 
kan have store omkostninger for arbejdspladsen, 
der investerer i oplæring af en medarbejder, der 
stopper, inden de når at bidrage til værdiska-
belsen. Desuden vil en stor udskiftning blandt 
medarbejdere påvirke arbejdsmiljøet blandt de 
tilbageblivende, hvilket kan skabe utryghed og 
fald i kvaliteten af opgaveløsningen.

Hvad kendetegner generation Z?
At gruppere mennesker efter den tidsperiode, de 
er født i, giver et ikke et nuanceret billede, der 
tager højde for individualitet og personlige præ-
ferencer og karaktertræk. Dog kan generationsbe-
grebet bidrage til at se på de fælles karaktertræk, 
der gør sig gældende for en gruppe mennesker, 
der er opvokset med samme referenceramme, 
skolegang, trends, muligheder, deler samme livs-
fase og meget mere. Så vi vover pelsen. 

Generation Z er født i intervallet mellem 1995-
2005 og udgør pt 32% af den danske befolkning. 

Et fællestræk for generation Z er, at de ønsker 
at være en del af et fællesskab og prioriterer 
menneskelige relationer højt. De vil indgå i 
BÅDE faglige OG personlige fællesskaber. Denne 
generation er opvokset i familier, hvor de ofte er 
inviteret ind i beslutningsprocesserne eksempel-
vis omkring ferieplanlægning og valg af aftens-
mad, hvilket har givet dem forventninger om 
medbestemmelse i de sammenhænge, de indgår 
i. Det kan godt virke ”forkælet” på mere erfarne 
medarbejdere, der er formet af en anden tid.

I praksis betyder det, at medarbejdere fra gene-
ration Z har en forventning om at blive inddraget 
og hørt. Erfaring tilskrives ikke samme værdi af 
generation Z som generationerne, der kom ud på 
arbejdsmarkedet før dem. De forventer at blive 
lyttet til, når de bidrager med deres input, også 
selvom de har kort eller ingen erfaring inden for 
feltet. Generation Z forventer ligeværdighed med 
både ledere og mere erfarne medarbejdere. 

De unge vil gerne videreuddannes hurtigt. 
Helst i morgen. De vil gerne læse videre 
eksempelvis inden for pædagogik eller blive 
ledere hurtigt. Det turde jeg ikke selv at 
spørge min leder om, da jeg var helt ung. I 
dag er det en selvfølge. De er ikke bange for 
at spørge, og anciennitet fylder ikke meget 
for den yngre generation. 

– Rikke Christensen, Forstander, 
Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie 
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Det andet kendetegn for generationen er, at 
de har et behov for at være i en kontinuerlig 
udvikling. Generationen har oplevet en frem-
driftsreform, der belønner hurtig og kontinuerlig 
udvikling. Måske kan sociale medier, som har 
været en fast del af deres liv og udvikling, også 
have haft en påvirkning. Gennem sociale medier 
eksponeres Generations Z eksempelvis fra deres 
jævnalderenes kommunikation omkring deres 
succeser, hvor personlig branding ofte bygger på 
præsentationer, fremskridt og udvikling. 

De erfaringer sammenholdt med oplevelsen af 
en stigende acceleration i samfundet har bidraget 
til en stærk motivation og et drive for at opleve 
en konstant personlig og faglig udvikling blandt 
mange unge fra generationen. Modpolen til 
udvikling er stilstand, hvilket for mange kan være 
angstprovokerende, da de ikke ønsker at gå glip 
af noget.

FOMO (Fear Of Missing Out) frygten for at 
gå glip af noget påvirker mange fra genera-
tion Z. Det er en følelse, der typisk opstår ift. 
muligheder, udvikling og sociale begiven-
heder. 

Angsten for at gå glip af noget, FOMO, kan 
på en arbejdsplads komme til udtryk ved en 
utålmodighed og fokus på konstant frem-
drift. Det kan på mere erfarne ledere virke 
lidt provokerende, når den unge medar-
bejder allerede fra første dag har et stærkt 
fokus på egen udvikling – uden de har deres 
erfaringer på plads.

Jeg har en god relation til min leder. Hun 
giver mig ansvar og stoler på, at jeg får løst 
opgaverne….. Jeg føler, at hun giver mig 
mulighed for at udvikle mig. Ja, udvikle mig 
i et tempo, der passer til mig. Vi kan alid tale 
om tingene. Det er rart, og jeg er meget glad 
for at være her.

– Anna 24 år. (Kilde: Citat fra bogen:  
Ledelse af unge – tiltræk og fasthold  

med nærværende ledelse.  
Dansk Psykologisk Forlag, 2020)

Hvad skal der til for at  
tiltrække generation Z?
På det specialiserede område er der behov for, at 
organisationen har et godt image. Det kan være 
afgørende for, om det er muligt at tiltrække. Sær-
ligt har mange unge fokus på udviklingsmulig-
heder, muligheden for at gøre en forskel og ikke 
mindst at bidrage til et både fagligt og personligt 
fællesskab. Når unge skal tiltrækkes, så bliver 
både et godt image og overstående vægtet. Det 
er ikke alle organisationer, der til fulde kommu-
nikerer på deres hjemmeside og sociale medier, 
hvad de kan tilbyde som arbejdsplads. Det kan 
koste ikke at investere i at kommunikere tydeligt, 
hvad man kan tilbyde som virksomhed. Prisen 
er typisk færre ansøgninger, hvilket i værste fald 
kan betyde, at man ikke får tiltrukket de rigtige 
kandidater, der profilmæssigt og fagligt vil være 
det bedste match for virksomheden.

Vi har fantastiske unge mennesker i 
huset. Vores største rekrutteringsfelt er 
de studerende, som vi får ud og deres 
netværk. Den gode historie betyder meget. 
Eksempelvis når vi rekrutterer vikarer, så er 
det næsten altid via netværk.

– Trine Broustbo, Souschef, Ærtekildevej

En del organisationer lykkes med at rekruttere 
udelukkende gennem netværk. Det kan lykkes, 
når organisationen har et godt image, og med-
arbejderne trives. Når der er tale om positiv 
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employer advocacy, hvor medarbejderne bliver 
ambassadører for organisationen, så opleves det 
som meget troværdigt blandt rekrutteringsfeltet. 
Det er vigtigt, at den medarbejder, som er tiltruk-
ket gennem den gode medarbejderhistorie, ikke 
skuffes. Skuffelse over nærmeste leder eller over 
arbejdspladsen er nogle af de typiske grunde til, 
at en medarbejder søger videre.

Kan en ”zapper
medarbejder” fastholdes? 
Generelt øges muligheden for at fastholde 
medarbejdere med nærværende ledelse. Eksem-
pelvis kan en løbende forventningsafstemning 
mellem medarbejder og leder være vejen til at 
identificere tegn på kollegial mistrivsel, spirende 
de-motivation eller en øget oplevelse af distance 
til arbejdsfællesskabet. Netop de tre faktorer, 
der typisk er årsagen til, at medarbejdere søger 
videre. Forskellen er frekvensen af eventuelle for-
ventningsafstemninger. De erfarne medarbejdere 
har ikke samme forventning til en høj frekvens af 
forventningsafstemning som de yngre medarbej-
dere har. Generation Z er hurtigere til at reagere 
på mistrivsel og de-motivation, hvilket hurtigere 
får dem til at søge grønnere græsgange. Det kræ-

ver derfor mere dialog at fastholde Generation Z 
end de mere erfarne medarbejdere. 

Særligt inden for det specialiserede område er 
mange unge medarbejdere motiveret af at gøre 
en forskel for beboere og patienter, bidrage 
fagligt til det fællesskab og udvikle deres faglig-
hed og personlighed. Måden, hvorpå de ønsker 
at bidrage samt udvikle sig, skal gennem dialog 
tilpasses et realistisk niveau. Hvis der ikke er 
afstemt forventninger, så vil begge parter tænke 
ud fra deres egne behov og forventninger, hvilket 
hurtigt kan give skuffelser for begge parter. Der-
for er det vigtigt allerede i den indledende rekrut-
teringsfase at lave forventningsafstemning. 

De unge vil gerne videreuddannes, men 
kan have svært ved at finde en retning, 
der både tilgodeser vores organisation og 
den unges præferencer. Her ligger der en 
ledelsesmæssig opgave i at hjælpe dem til 
at se den større sammenhæng…Men deres 
engagement smitter.

– Rikke Christensen, Forstander, 
Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie 

I rekrutteringsfasen skal ledere for den kom-
mende generation Z bruge meget tid på at lave 
en forventningsafstemning med den yngre med-
arbejdere. Det er vigtigt, at der ikke kun tales om 
værdier, behov, ønsker og forventninger, men at 
det nuanceres og gerne konkretiseres i forhold til, 
hvad det betyder for begge parter. Eksempelvis 
kan begge parter ønske jævnlig kompetenceud-
vikling. Men hvad betyder kompetenceudvikling 
for den unge medarbejder? Lederen kan måske 
mene, at det påbegyndes efter 6 mdr. og er små 
sidemandsoplæringer en gang i kvartalet. For 
medarbejderen betyder det måske, at kompeten-
ceudviklingen skal igangsættes fra første dag, 
og frekvensen af udvidelsen af ansvarsområder 
accelereres i højt tempo. Andre områder, hvor 
der er høj risiko for at misforstå hinanden, kan 
være ledelsesforventninger, fleksibilitet, beho-
vet for at se meningen med arbejdsopgaver og 
meget andet. 
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Vi fastholder mange af vores yngre 
medarbejdere ved at gøre vores 
medarbejdere nysgerrige på nye områder. 
Det er ikke kun uddannelse, der kan udvikle 
dem – det kan nye arbejdsområder eller 
ansvarsområder også. I ledelsen ser vi 
meget på de individuelle potentialer. 

– Trine Broustbo, Souschef, Ærtekildevej

Foruden den grundige indledende forventnings-
afstemning kan en tæt løbende dialog, i form af 
1:1, være vigtig at prioritere for at fastholde den 
unge. Her kan en forventningsafstemningsmodel 
som ASADA bruges som skabelon for 1:1 dialo-
gen.

Kilde. Anne Essenbæk og Karen Christina Spuur. 
Ledelse af unge – tiltræk og fasthold med nærværende 
ledelse. Dansk Psykologisk Forlag, 2020. 

Ved at tage udgangspunkt i ambitionen både for 
den unge og for virksomheden så er det muligt 
at blive konkrete og sikre, de to peger i samme 
retning. Det hjælper med at skabe realistiske 
forventninger. Status kan bruges både i forhold 
til at kortlægge kompetencer, ressourcer og erfa-
ringer m.v. Igen kan det afdække og konkretisere 
udgangspunktet. Alternative muligheder eller 
veje til at nå ambitionen afdækkes. Drivkraften 
er en kortlægning af motivationen, der er bag. 
Motivationen for virksomheden og motivationen 
for medarbejderen. Det vil bidrage til at skabe en 
større forståelse for den anden part, så der ikke 
kommer misforståelser undervejs. Det fungerer 

typisk som et springbræt til at skabe en stærk 
psykologisk kontrakt. Aktiviteter er den ende-
lige konkretisering, så der bliver rene linjer, og 
arbejdsområder og ansvarsopgaver fordeles.

En grundig forventningsafstemning giver både 
organisation og medarbejdere et klart billede 
af det nuværende og kommende samarbejde. 
En løbende opfølgning på arbejdsopgaver og 
ansvarsområder giver medarbejderen en ople-
velse af at være i udvikling og i fremdrift. Det 
skaber rum for tydelig kommunikation, nærvær 
og tillid, hvilket er væsentligt for at fastholde 
generation Z. 

Hvordan skabes synergi 
mellem generationerne?
Selvom du måske allerede nu er en nærværende 
leder, der tilpasser din ledelsesstil til den enkelte, 
så vil du i fremtiden opleve krav om yderligere 
tilpasning. Ledelse på tværs af fem generationer 
kræver, at du i højere grad end tidligere kan imø-
dekomme forskelligartede behov, forventninger 
og identificere dine medarbejderes motivations-
knapper på tværs af et stort generationsspænd.

Aktivitet(er)

Drivkraft

Alternative

Status

Ambition
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Arketyperne på de for
skellige generationer

Veteranerne (1925-1945) trives med 
detaljeret vejledning og instrukser. Langtfra 
alle arbejdspladser har repræsentanter for 
denne generation. 

Baby Boomers (1946-1964) Det er den 
største generation, vi har. Generationen kan 
opfattes som krævende og tør gå imod stra-
tegien, hvis det ikke giver mening for dem. 

Generation X (1965-1975) Går op i kar-
rieren og trives med at kunne måle og 
veje resultater. De er loyale over for deres 
arbejdsplads og arbejder dedikeret, hvilket 
de ser som vejen til forfremmelse. Typisk 
opdeler de deres arbejdsliv og fritid. På 
mange arbejdspladser opleves de som flek-
sible, uafhængige og resiliente. 

Generation Y (1975-1990) Kan af virksom-
heder opleves som krævende og passions-
drevne. De vil strække sig lagt for at opnå 
resultater, så længe det er meningsgivende 
og udviklende for dem selv. De er typisk 
karrierefokuseret og kan have tendens til at 
være lidt utålmodige. De ser sig selv som 
værende en del af et netværk. 

Generation Z (1991-2005) Zapperne er 
utålmodige og ønsker hurtigt at mærke 
mestring og opnå medindflydelse og for-
venter at indgå lige i ligeværdige relationer. 
Autoriteter og stjerner på skulderen bliver 
ikke tilskrevet værdi. De ønsker at sam-
arbejde og indgå i et fællesskab, hvor de 
bidrager til at gøre en forskel. 

Generationsledelse
For at lede dine medarbejdere ens, så skal de 
ledes forskelligt. Du kan ikke ændre på, hvordan 
dine medarbejdere agerer, motiveres og udvik-

les. Derfor skal du tilpasse dig – One size doesn’t 
fit all. I et nyere studie foretaget af Cphbusiness 
om Generationsledelse viser der sig et tydeligt 
mønster af, at generationsledelse kræver tilpas-
set situationsbestemt ledelse, hvor formålet viser 
retningen og tegner rammen om jeres fælles 
opgaveløsning. Det kræver blik for den enkelte 
medarbejder, nuancer og stærke kommunikati-
onsevner.

Kommunikation er en stor del af din ledelsesop-
gave. Her skal du være opmærksom på, at dine 
medarbejdere har forskellige præferencer og 
behov. De erfarne medarbejderes kommunika-
tionsbehov kan være mindre end hos de yngre 
generationer. Blandt de erfarne medarbejdere 
kan ingen nyheder være gode nyheder. Det bil-
lede ændrer sig til generation X og Y, der forven-
ter kontinuerlig kommunikation og feedback. De 
byder gerne ind med forslag til forandringer, men 
ser det ikke nødvendigvis som deres ret. Genera-
tion Z forventer ikke kun at blive kommunikeret 
til, men tager det som en selvfølge at blive ind-
draget i løsningen og taget med på råd.

29Social Udvikling  Juni/Juli 2021



Leder du mange generationer, så kan det være 
en fordel at kommunikere både på møder, 
e-mails, 1:1 og endda sociale medier, da du på 
den måde vil benytte kanaler, som rammer alle 
generationer.

Hvordan kan du som leder arbejde på at skabe 
synergi på tværs af generationer?

Når du bedriver ledelse på tværs af generationer, 
skal du ud over at kunne sætte en retning, alle 
medarbejdere køber ind på, tale ind i et fælles 
purpose og hjælpe med at skabe et godt arbejds-
fællesskab mellem generationerne. 

 Vi sikrer, at der er spredning på vores 
medarbejdere, så vores beboere oplever det 
gode liv med alle dets facetter. Når der er 
en god spredning, så bruger medarbejderne 
hinandens kompetencer og spiller hinanden 
stærkere. Det er eksempelvis de erfarne 
medarbejdere, der lærer de unge op, så de 
kommer i en slags mesterlære. De unge 
kommer eksempelvis med IT-kompetencer 
og viljen til at løse alt på den halve tid. Så 
de bidrager med energi og nye øjne. Så 
medarbejdere fra alle generationer styrker 
og forstyrrer hinanden på fin vis.

– Rikke Christensen, Forstander, 
Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie 

Når du selv som leder er bevidst om forskelle 
og ser mulighederne i samarbejdet på tværs af 
generationer, så har du lettere ved at vise dine 
medarbejdere vejen.

Som leder kan du bruge din viden om de for-
skellige generationer strategisk til at skabe et 
dynamisk arbejdsmiljø, hvortil det eksempelvis 
er lettere at tiltrække og fastholde medarbej-
dere. Særligt ved at koble de unge generation Z 
medarbejdere med erfarne medarbejdere giver 
du de yngre medarbejdere oplevelsen af løbende 
kompetenceudvikling. 

4 tips til at sikre, du 
som leder lykkes med 
generationsledelse

1)  Vær bevidst om de forskelle, der kan være 
mellem generationerne i din medarbej-
derskare, så er det lettere at handle.

2)  Lyt til dine medarbejdere og vær  
nysgerrig på deres bevæggrunde  
og motivationer.

3)  Få dine medarbejdere til at arbejde sam-
men. Hjælp dem til at se styrkerne ved 
hinanden. 

4)  Forstå dine medarbejderes forskellige 
præferencer og behov – det er lederes 
ansvar at tilrette det medarbejderne. Ikke 
omvendt. 

Der kommer en genera
tionsmæssig udfordring 
på ledelsesgangen

Tallene viser, at der i 2008 var 12.045 ledere 
under 35 år og 9.152 i 2018, hvilket svarer til 
et fald på 24%. 

Andelen af ledere under 35 år var i 2018 på 
8.43% i forhold til alle ledere. Sammenholdt 
med en analyse fra Dansk Industri, der viser, 
at andelen af ledere over 50 år er steget fra 
35% i 2010 til 44% i 2019.

Kilde: Forskningsrapport fra Cphbusiness. 
www.bit.ly/ledervejen-unge

Læs mere i uddraget af bogen Ledelse af 
unge af Karen Christina Spuur og Anne 
Essenbæk Toftbjerg: 
www.dpf.dk/produkt/bog/ledelse-unge 
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Portrætfoto: Mai Vanilli
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Retssikkerheden er 
truet for personer med 
udviklingshandicap
Af Pia Justesen, Ph.D. og menneskerettighedsjurist

Fejlprocenten er høj i kommunale afgørelser på handicapområdet, og mange 
mennesker får aldrig den hjælp, som de er berettigede til. Derfor efterspørger personer 
med udviklingshandicap og deres pårørende en styrket retssikkerhed på det sociale 
område. 



Mennesker med udviklingshandicap klager typisk 
ikke over afgørelser på det sociale område. Heller 
ikke selvom deres sager er behandlet forkert. 

Else Olsen er mor til Peter på 49 år, som har et 
udviklingshandicap og bor på bosted i Køben-
havn. Peter tager offentlig transport, når han 
besøger sin mor hver anden weekend, og han 
går også ture næsten dagligt. Men han kan ikke 
læse eller regne.

En dag kom jeg på besøg på Peters bosted 
og fandt en dyne uåbnet post på hans 
værelse. Der var et brev fra Borgercenter 
Handicap, hvor der stod, at Peters 
ledsagerordning var stoppet fra dags dato. 
Det var sidste-dagen i den 4 ugers ankefrist, 
så jeg skyndte mig at ringe til kommunen. 
Men det var fredag eftermiddag, og alle var 
gået hjem, fortæller hun.

Else Olsen ringede igen om mandagen, men 
kommunen afviste hendes klage, fordi ankefri-
sten var overskredet.

Indviklet sociallovgivning
Lovgivningen på det sociale område er omfat-
tende og bliver ofte ændret. Personer med handi-
cap og deres pårørende har derfor vanskeligt ved 
at identificere de relevante regler og at gennem-
skue deres retsstilling. Det indviklede regelgrund-
lag stiller også høje krav til de sagsbehandlere, 
der administrerer lovene. I 2020 udgav tænketan-
ken Justitia en rapport om regelkompleksitet på 
det socialretlige område. Undersøgelsen viser, 
at den gældende retstilstand indebærer en risiko 
for mangelfuld rådgivning og vejledning. Fejl i 
sagsbehandlingen og flere forkerte afgørelser er 
også en risiko ifølge Justitia.

For mange fejl i 
kommunernes afgørelser
En rapport udarbejdet af Embedsværket i juni 
2020 dokumenterer, hvor slemt det generelt står 
til med retssikkerheden for personer med han-

dicap på det sociale område. Rapporten viser, 
at kommunerne i 2019 traf ulovlige afgørelser 
i 42 % af de sager, som var påklaget til Anke-
styrelsen. Andelen af ulovlige sager har været 
stigende siden Ankestyrelsens første statistik fra 
2013, hvor 29 % af sagerne var ulovlige. For den 
enkelte person med handicap betyder en forkert 
afgørelse, at han eller hun ikke får den nødven-
dige hjælp, og at hjælpen ikke kommer i rette tid. 

Rapporten fra Embedsværket beskriver også de 
løbende stikprøveundersøgelser, som Ankestyrel-
sen foretager. Stikprøverne viser store mørketal 
i form af alvorlige fejl i 25-50 % af de sager, som 
borgerne ikke har klaget over. Desuden skildrer 
rapporten, at meget få personer med udviklings-
handicap klager til Ankestyrelsen. Der er derfor 
risiko for, at mørketallet for gruppen af personer 
med udviklingshandicap er endnu højere.
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Kunne ikke for svare sig selv
Mathilde Faber bor på bostedet Vinklen i Køben-
havn. Hun har et udviklingshandicap og kan ikke 
bo selv. Sidste år havde hun besøg af sin nye 
sagsbehandler fra kommunen, som mente, at 
Mathilde Faber var klar til at flytte i egen bolig. 

Nu står der i mine papirer, at jeg er meget 
selvstændig og kan en masse ting selv. 
Der står, at jeg nu er blevet så god, at jeg 
nærmest ikke behøver pædagogisk støtte. 
Der står, at jeg derfor bør flytte for mig selv, 
siger hun. 

Men Mathilde Faber mener ikke, at hun er klar: 

Jeg kan ikke lave mad selv. Jeg glemmer at 
spise. Pædagogerne er nødt til at fortælle 
mig, at jeg skal spise. Jeg kan heller ikke 
betale regninger over netbank.

Mathilde Fabers mor blev involveret i sagen og 
argumenterede for, at Mathilde Faber ikke har de 
nødvendige færdigheder til at bo i egen bolig. 
Sagsbehandleren har derfor sat hendes sag i 
bero – for nu. Mathilde Faber er bekymret og 
forklarer, at der mangler retssikkerhed på handi-
capområdet.

Hvis min mor ikke blandede sig i min sag, 
ville min sagsbehandler have truffet en 
beslutning hen over hovedet på mig. Jeg 
ville ikke kunne forsvare mig selv, siger hun.

Hjælp til at klage  
er en mangelvare 
Thomas Gruber er teamleder i Lev, der er en 
privat landsdækkende organisation for men-
nesker med udviklingshandicap. Han forklarer, 
at der blandt voksne med udviklingshandicap 

Else Olsen er bekymret for sin søn Peter, som bor på et bosted:  Foto: Pia Justesen 
”Hvis jeg nu ikke er her. Den tanke har jeg hele tiden.”  
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er mange, som på grund af deres handicap ikke 
har forudsætninger for at ansøge om nødvendig 
hjælp eller for at benytte de eksisterende klagesy-
stemer. 

Der er et mørketal blandt dem, som ikke 
har pårørende eller andre, der kan bistå. 
Omkring 5000 mennesker i Danmark er 
virkelig klemt. Det er mennesker, som ingen 
har til at hjælpe sig, siger han.

Thomas Gruber forklarer, at de fejlagtige afgø-
relser lever videre i de situationer, hvor der ikke 
bliver klaget. Det giver en ulighed i retssikkerhed, 
alene fordi de enkelte personer ikke har kompe-
tencen til at gebærde sig i klagesystemerne. 

Medarbejdere på bosteder kan heller ikke forven-
tes at hjælpe beboere med at klage over kommu-
nale afgørelser. 

Personer, som arbejder på bosteder, ved 
typisk ikke, hvordan man hjælper i en 
klagesag. Ofte vil medarbejdere også være 
i tvivl om, hvorvidt de overhovedet må 
hjælpe. Det vil jo være den, der betaler 
medarbejderens løn, som der klages over,” 
siger Thomas Gruber. 

Tilbage er derfor den enkelte persons værge. 
Men de professionelle værger kender typisk ikke 
de personer på bosteder, som de er værger for. 

Det er et stort problem i dag, at de 
professionelle værger kun bistår med 
økonomi og ikke gør noget i forhold til 
socialretlige afgørelser, understreger 
Thomas Gruber.

Alene i verden
Else Olsen holdt fast i sin klage på vegne af 
sønnen Peter. Ti måneder efter, at Københavns 
kommune sendte sit brev, har Ankestyrelsen nu 
afgjort, at kommunen ikke kunne ophæve Peters 
ledsagerordning. 

Peter og jeg fik et fint brev fra Købehavns 
kommune med en undskyldning og med en 
gentilkendelse af Peters ledsagerordning. 
Det har været enormt hårdt med en masse 
skriverier frem og tilbage, fortæller hun.

Else Olsen kan ikke lade være med at tænke på, 
at der ikke ville være en ledsager til Peter i fremti-
den, hvis hun ikke havde grebet ind. 

Men nu har han jo heldigvis mig.  
Andre beboere har ikke pårørende,  
som kan hjælpe.

Dokumentation

Organisationen Lev har fremsat en række 
forslag til styrkelse af retssikkerheden for 
personer med udviklingshandicap. Lev 
foreslår en ambitiøs reform af handicapom-
rådet, automatiske ’second opinions’ i visse 
afgørelser, etablering af opsøgende retssik-
kerhedstilsyn, samt at værger får en entydig 
forpligtelse til at sikre retssikkerheden i 
forhold til sociale sager.  

Kilde: www.bit.ly/levdk-else
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Er pårørende nogle,  
som ”bare følger med?” 
Af Anna Sejer Nielsen, Lektor i psykologi ved UCL

Professionelles samarbejde med pårørende kan være konfliktfyldt og udfordrende, 
men en mere nysgerrig og interesseret tilgang kan være åbningen for fælles løsninger 
til gavn for såvel borgeren som den pårørende.

Om Anna Sejer Nielsen 
Uddannet psykolog aut. 
og sygeplejerske aut. 
Lektor i psykologi og 
ansat ved UCL, Erhvervsa-
kademi og professions-
højskole, hvor hun er 
tilknyttet socialrådgi-
veruddannelsen, kunst-
terapiuddannelsen samt 
efter- og videreuddannel-
sen, hvor hun underviser 
i pårørende- og netværks-
samarbejde.
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Artiklen tager bl.a. udgangspunkt i et mindre 
forskningsprojekt, som UCL, Erhvervsakademi og 
professionshøjskole har givet midler til. 

Nedenstående case er udarbejdet på baggrund af 
et pårørendeinterview: 

CASE: I efteråret 2019 blev Frederik kræft-
syg, og det blev hurtigt klart, at han ikke 
kunne blive rask igen. Han var et kendt 
ansigt i bybilledet, fordi han igennem mange 
år og med stor flid havde gjort brug af byens 
cafeer. Hans omgangskreds var derfor stor, 
men samtidig var der få, som stod ham så 
nær, at han lod dem komme tæt på. 

Frederik havde for 20 år siden været gift med 
Mia, og sammen havde de en datter, som 
nu boede i udlandet. Gennem årene havde 
Frederik og Mia formået at bevare kontakten, 
som dog indimellem også havde været spin-
kel og noget svingende, hvilket nok i stor 
grad skyldtes Frederiks sindslidelse. 

I sygdomsperioden blev Mia særlig vigtig 
for Frederik, som bad om hendes støtte til at 
klare alt det, som han nu skulle igennem af 
undersøgelser og indlæggelser. 

I løbet af få måneder blev det tydeligt, at 
døden var et nært forestående vilkår for Fre-
derik, som hurtigt blev svækket af sygdom-
men og til sidst kom på et lokalt plejecenter. 

På plejecenteret virkede personalet fortravlet 
på Mia, som flere gange under sine besøg 
oplevede, at Frederik havde ladet maden 
stå, ligesom han indimellem virkede noget 
uplejet. 

I perioden til Frederik døde, blev nu ikke kun 
Mia en vigtig omsorgsperson for Frederik, 
men også hendes nuværende ægtefælle 
Henrik, som for alvor trådte ind i rollen som 
pårørende. 

Henriks interesse for og gode evner til at 
lave velsmagende mad lod han snart Frede-
rik komme til gode. Han lavede små lækre 
madretter, som han flere gange om ugen 
bragte Frederik; en gestus, som gjorde, at de 
to mænds indbyrdes forhold hurtigt udvik-
lede sig. 

På trods af sin svækkede tilstand, oppebar 
Frederik til det sidste ønsket om at være vel-
plejet, men Mia registrerede også, at hans 
negle blev længere og længere.

En dag hvor Henrik kom forbi med en af sine 
madretter, spurgte hun derfor Frederik, om 
Henrik kunne hjælpe ham med at få klippet 
neglene? Hvilket Frederik svarede bekræf-
tende på.

Nu sad de to mænd der; eksmanden, 
døende og afkræftet, og den nuværende 
mand. 

Henrik og Frederiks forhold havde udviklet 
sig på en måde, så den ene, kunne drage 
omsorg for den anden i forhold til at få 
udført noget så intimt, som at få klippet sine 
negle. 

Mit møde med Mias fortælling om Frederiks 
sidste tid på plejecenteret viser på fineste 
vis, hvordan et i første omgang lidt peri-
fert forhold kan udvikle sig og få en særlig 
betydning for den ramte borger. 

Odense kommune har i samarbejde med 
pårørende og UCL udviklet en efteruddan-
nelse af kommunens ansatte. Efteruddan-
nelsen var en del af den handleplan, som 
Odense kommune udarbejdede i forbin-
delse med indførelse af kommunens nye 
pårørendepolitik i 2019: https://www.odense.
dk/politik/politikker-og-visioner/tvaergaa-
ende-politikker/paaroerendepolitik
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Politik, uddannelse og forskning er således 
begyndt at rette fokus mod pårørende og deres 
rolle og betydning for borgeren i en udsat posi-
tion. Vi er som velfærdssystem begyndt at forstå 
og handle på, at borgere lever i relationer til pårø-
rende, som påvirker, understøtter, bærer igennem 
og indimellem også lider med deres nære. 

Hvem er de pårørende?
På ordnet.dk står, at ordet pårørende betyder: ”At 
stå nær eller være i familie med”. Det er dog ikke 
altid tydeligt for velfærdssystemet, hvem der står 
borgeren nær, eller hvilken rolle denne har. 

Mine interviews viser, at pårørende kan have en 
stor parathed og vilje til at yde vigtig omsorg til 
deres nære. 

Pårørende er således ikke nogen, som ”bare 
følger med”. De er aktive deltagere fra borge-
rens hverdagsliv, som møder velfærdssystemet 
i ønsket om at kunne bidrage til at øge den 
samlede livskvalitet for deres nære i en vanskelig 
periode af livet. 

Pårørende er samtidig en særdeles uhomogen 
gruppe, da man er pårørende og en del af et 
netværk fra fødsel til død. Igennem livet indtager 
man derfor mange forskellige pårørenderoller 
som f.eks.: barn, søskende, ven, partner, foræl-
der, nabo, voksent barn af forældre, og en dag er 
man måske også blevet bedsteforældre til en ny 
lille borger i en udsat position.  

Særligt på specialområdet har de pårørendes 
rolle ændret sig markant fra, at forældre stort set 
overlod omsorgen til institutioner, til at de pårø-
rende i dag ønsker at have en aktiv rolle i deres 
næres liv. 

Indimellem står de pårørende i en mindst lige 
så sårbar situation som deres nære, når denne 
bliver afhængig af velfærdssystemet. De mister 
måske den ægtefælle, de havde; forælderen til 
deres barn; deres økonomiske fundament m.m. – 
samtidig med at de mødes med forventninger fra 

såvel hverdagssystemet som velfærdssystemet i 
forhold til at kunne yde omsorg og skabe sam-
menhæng og kontinuitet mellem hverdagslivet 
og velfærdssystemet på vegne af deres nære.  

I flere kommuner bl.a. i Odense kommune 
har man ansat pårørenderådgivere, som 
tilbyder vejledning, sparring, hjælp og støtte 
til såvel pårørende, som til de professio-
nelle. 

https://www.odense.dk/presse/pressemed-
delelser/pressemeddelelser-2020/ny-paaro-
erenderaadgivning-for-voksne-i-odense-
kommune

Selve livsvilkåret at være pårørende kan indimel-
lem lægge op til følelsen af ikke at gøre det godt 
nok som pårørende. Såvel børn som voksne 
pårørende kan f.eks. stille sig selv spørgsmål 
som: Hvordan lever jeg op til at være ”den gode 
pårørende?”

Raske søskende kan f.eks. fortælle om at stå 
imellem behovet for deres forældres støtte og 
samtidig få dårlig samvittighed, da de kan se, at 
deres forældre allerede er på overarbejde. 

Ældre pårørende kan være fanget i at have lovet 
deres nære aldrig at skulle på plejehjem og er nu 
ramt af situationens umulige vilkår, hvor de ram-
mes af forestillinger som: jeg burde jo kunne… vi 
lovede jo hinanden at…

Bonnesen (2014) skriver i bogen: Pårørende 
til psykisk sårbare – en bog til voksne børn, 
søskende og partnere, at dårlig samvittighed 
følger pårørende, som månen følger jorden 
(Ibid. S.77). En del pårørende rammes da også af 
kriser, stress og depression på grund af det store 
psykiske pres, som de oplever, ligger på deres 
skuldre. Samtidig kan pårørende have dårlig 
samvittighed over, hvis de mærker, omsorgsop-
gaven er for stor, eller hvis også de har behov 
for at kunne koble fra og lade op. Niels Mosum-
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gaard, som er ven til forfatteren Peter Øvig, som 
i perioder har lidt af alvorlig sindslidelse, skrev i 
Politiken 21. januar 2020: 

Alvorlig sygdom udfordrer relationer på 
mange måder, og det er en tanke værd, 
at der er tale om asynkrone forløb – det 
ene, hvor man fokuserer på sygdommen 
og den syge og det andet, hvor man på 
samme tid forsøger at håndtere livstruende 
sygdommes mentale fangarme hos de 
nærmeste – de to ting hænger uløseligt 
sammen. 

Han opfordrer til, at pårørende forstås både som 
ressourcestærke hjælpere og som udsatte. 

Jeg tænker, at de pårørendes situation er indi-
viduel, og at de rammes forskelligt afhængigt 
af deres næres situation; egne ressourcer samt 
kvaliteten i den hjælp deres nære får fra vel-
færdssystemet, samt hvordan deres situation i 
øvrigt ser ud. 

Borgeren imellem hverdags
systemet og velfærdssystemet
I flg. formålsparagraffen i vores servicelov §1 stk. 
2 skal de professionelles indsats bl.a. bidrage til 
at forbedre borgerens livskvalitet. 

Livskvalitet handler om den indre psykiske 
tilstand, de mellemmenneskelige forhold samt 
ydre omstændigheder, har den svenske psykolog 
Madis Kajandi fundet. 

Pårørende og professionelle har dermed både 
noget til fælles, og samtidig repræsenterer de to 
meget forskellige verdener; nemlig hverdagssy-
stem og velfærdssystem. Men fra begge posi-
tioner er et ønske om at understøtte den ramte 
borgers livskvalitet. 

De professionelles relation til borgeren er kvalita-
tivt en anden end den pårørendes. Den er midler-
tidig; fagligt funderet og ikke på samme måde en 
kærlighedsrelation, som den pårørendes. 

To adskilte og meget forskellige verdener mødes 
således omkring den udsatte borger med nogle 
af de samme intentioner, men med hver deres 
rolle og indimellem meget forskellige logikker 
og forventninger til hinanden. Det kan medføre 
mange dilemmaer og konflikter, som må anses 
for næsten at være et vilkår, når de to systemer 
mødes. 

Vores velfærdssystem er konstant under mere 
eller mindre økonomisk pres, hvilket igen presser 
såvel hverdagssystem som velfærdssystem og 
deres indbyrdes forhold. 

Hvordan kan jeg med god samvittighed gå 
hjem, når min datter sidder i timevis alene, 
fordi der er sygdom på hendes institution, 
og der ikke er penge til vikarer, fordi bud-
gettet er brugt? (Mor til voksen kvinde med 
psykisk og fysisk funktionsnedsættelse). 

Hvordan kan velfærdssystemet 
være en støtte for de pårørende?
Nogle af de pårørende fortæller, at deres netværk 
med tiden er smuldret, så de står mere alene end 
før – og at netværket kan have svært ved at finde 
nye måder at være sammen med dem på, når de 
tidligere præmisser er blevet væsentligt foran-
dret. Andre pårørende kan fortælle om skilsmisse 
som følge af dybe og uløste konflikter med deres 
ægtefælle f.eks. omkring varetagelse af omsor-
gen for deres fælles barn. 
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Muligheden for at kunne deltage i nye netværk 
som f.eks. samtale- og pårørendegrupper kan for 
nogle pårørende blive det sociale åndehul, som 
de har brug for. Andre pårørende fortæller, at de 
professionelle nu er blevet meget vigtige og sær-
deles værdsatte personer i deres netværk. 

Deltagelse i pårørendegrupper kan blive et 
socialt åndehul for de pårørende.

Det kan som pårørende være svært at danne sig 
realistiske forventninger om, hvilken hjælp og 
støtte man har ret til, så man kan få overblik over 
og planlægge fremtiden og sin nye hverdag. 

Et af de spørgsmål vi i diplomuddannelsen Pårø-
rende- og netværkssamarbejde har stillet os, er 
da også: Hvordan kan vi som professionelle være 
en støtte for de pårørendes forsøg på at balan-
cere i såvel at være en betydningsfuld ressource 
og samtidig også være i en udsat position? Og 
hvordan forebygger vi, at de pårørende kommer 
så langt ud, at de bukker under for deres næres 
situation?

For mange pårørende er det moderne velfærds-
systems opbygning og logikker forvirrende, og 
de kan føle afmagt over, at systemet er så uigen-
nemskueligt for dem. 

Gensidigt uklare forventninger samt manglende 
koordinering og sammenhæng i velfærdssyste-
mets indsats kan skabe afmagt, vrede og kritik fra 
de pårørende og skabe svære konflikter mellem 
hverdagssystemet og velfærdssystemet. 

Det er vigtigt at skabe rum til at afklare 
forventninger til velfærdssystemet og at gå i 
dialog vedr. disse. 

Konflikter mellem velfærdssystemet og hver-
dagssystemet er uundgåelige, og de kan inde-
holde vigtige elementer for udvikling af den fæl-
les omsorgsopgave. Men hvis de ikke skal blive 
for forstyrrende for indsatsen over for borgeren, 
så er det samtidig vigtigt at udvikle de profes-
sionelle kompetencer i forhold til at håndtere 
konflikter. 

Nedenstående case afspejler en sådan hver-
dagskonflikt. Den viser samtidig betydningen  
af den professionelles evne til at håndtere 
konflikten.  

CASE: Søren er 39 år og har siden, han 
fyldte 18 år boet på et bosted grundet sin 
udviklingsforstyrrelse. Søren har svære 
kognitive vanskeligheder, og han får 
bl.a. hjælp til at administrere sin daglige 
økonomi af såvel hans forældre som af 
bostedet.  
Søren er svært overvægtig, hvilket bekym-
rer særligt hans mor. Han er meget knyttet 
til sine forældre, og de er ofte sammen til 
stor gensidig glæde.

For nylig har Søren fået en kæreste, og det 
er aftalt med hans forældre, at når Søren 
og kæresten skal ud at gå tur, så udleverer 
personalet 100 kr. til at gå på café TRYG, 
som ligger i nærheden. Den bliver bl.a. 
drevet som et projekt for udviklingshæm-
mede, og Søren vil gerne gå derhen sam-
men med sin kæreste og byde hende på 
en sodavand og en kage. 

40 Social Udvikling  Juni/Juli 2021



En dag, hvor Søren har besøg af sin kære-
ste, beder han om at få hjælp fra en af 
afløserne på bostedet til at få låst penge ud 
fra hans pengeskab, da han og kæresten vil 
på caféen. 

Der ligger en 200 kr. seddel foruden nogle 
20 kroner. Søren peger meget bestemt på 
sedlen, men afløseren forsøger at overtale 
ham til i stedet at få 100 kr. med i små-
penge. Det lykkes ikke for afløseren, og 
Søren og kæresten drager glade afsted med 
de 200 kr. som de bruger på cafebesøget. 

Senere på dagen kommer Søren med sin 
telefon hen til sin primærpædagog og siger 
“Mor”. Han er tydeligt utilpas og har sin mor 
i røret. 

Sørens mor giver over for primærpæda-
gogen udtryk for, at hun er meget ærgerlig 
over, at Søren har fået 200 kr. med på caféen 
og gentager flere gange: ”Hvordan kunne I 
dog give ham så mange penge med?”.

Primærpædagogen føler sig angrebet og 
prøver at retfærdiggøre handlingen ved at 
fortælle, at det jo er Sørens penge, og at de 
jo som sådan ikke kan gå ind og bestemme 
over Søren. Hun mærker dog også, at en 
konflikt begynder at eskalere og stopper op. 
Hun ved, at det ikke gavner Søren, hvis hun 
og hans mor kommer for meget på kant 
med hinanden og prøver nu i stedet at sætte 
sig ind i, hvad der er i spil for Sørens mor. 
Så derfor begynder hun i stedet at sætte sig 
ind i Sørens mors sted, og hvad der mon 
kan ligge bag hendes kritik. Primærpæda-
gogen prøver sig frem med sine tanker og 
siger: Du er bekymret for Sørens økonomi 
og helbred, når han bruger så mange 
penge?

Her mærker primærpædagogen, at samta-
len tager en kvalitativ drejning. Sørens mor 
bekræfter primærpædagogens prøvende 
forsøg på at forstå hende, og de ender med 

at aftale, at de i fremtiden udelukkende skal 
have mønter liggende i pengeskabet. Det vil 
dermed være lettere for personalet at undgå 
en lignende situation en anden gang. 

Samtalen afsluttedes med, at den pårørende 
sagde: ”Tak for snakken. Det var dejligt at få 
det vendt”, hvilket efterfølgende gav pri-
mærpædagogen stof til eftertanke, da hun 
ikke tidligere havde oplevet, at Sørens mor 
havde takket hende for en samtale. 

De pårørende ønsker sig set, hørt, mødt og 
forstået. 

De professionelle oplever ofte at stå i sådanne 
dilemmafyldte situationer, hvor der er forskellige 
hensyn at tage; hensynet til borgerens selvbe-
stemmelse, økonomi, sundhed og forholdet til 
de pårørende og andre kollegaer. Det kan indi-
mellem være en stor udfordring for de profes-
sionelle. En nysgerrig og interesseret tilgang i 
mødet med de pårørende kan medvirke til at 
åbne for de uundgåelige konflikter, som dukker 
op, frem for at lukke for eller undgå disse. På den 
måde kan det være medvirkende til, at man i fæl-
lesskab finder løsninger, som kan udvikle på den 
fælles omsorg, som såvel hverdagssystem som 
velfærdssystem bidrager med. 

Vi kan som velfærdssystem bidrage med mange 
forskellige vinkler ind i samarbejdet med de 
pårørende, hvilket i sidste ende vil kunne være til 
gavn for såvel borgeren som dennes pårørende.
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Ledelse på tværs  
i arbejdet med  
udsatte familier
Af Morten Fogsgaard, Innovationsdirektør og Partner i konsulenthuset 
UKON og Signe Maria Rasmussen, Leder af Styrket Familiebehandling 
og tværgående leder af Sammenhængende Borgerforløb i Høje-Taastrup 
Kommune

De klassiske hierarkiske organisations- og ledelsesformer kommer til kort, når 
nutidens komplekse problemer skal løses. I stedet for siloer og magthierarkier 
har vi brug for grænsekrydsende ledelse, der giver plads til et mere smidigt og 
helhedsorienteret samarbejde. Ledelse af tværgående processer er ikke nogen helt let 
disciplin, men det er forudsætningen for at skabe resultater på både det borgernære 
og organisatoriske niveau. 

Om Morten Kusk Fogsgaard
Er erfaren konsulent med 15 års erfaring med ledel-
ses- og organisationsudvikling. Er særligt optaget af 
konsultation og forskning inden for ledelse af tvær-
gående samarbejdsprocesser og grænsekrydsende 
ledelse, magt og indflydelse og nye organisations-
former. Uddannet cand.psych. fra Aarhus Universi-
tet, ErhvervsPhD-stipendiat ved Ålborg Universitet. 
Underviser på Masteruddannelsen i Ledelses- og 
Organisationspsykologi (LOOP) ved Aalborg Univer-
sitet og Master of Public Governance ved Copenha-
gen Business School. 

Signe Maria Rasmussen
Uddannet Cand.Scient.Soc, 
Sociology and psychology 
fra Roskilde Universitet 
(2006-2011) og Master i 
Public Governance fra 
Copenhagen Business 
School (2018-2020).
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Vi taler meget om samarbejde og om 
horisontale værdikæder, men i praksis er 
hierarkierne stadig stive og bureaukratiske. 
Vi bygger siloer, selv om vi godt ved, at vi 
burde arbejde på tværs.

Ovenstående udsagn er, i kondenseret form, et 
af dem, vi oftest møder, når vi interviewer ledere 
og medarbejdere om deres måde at arbejde på. 
Eller som en mellemleder med åbenhjertighed 
formulerer det: 

Jeg oplever, at den øverste ledelse vil gøre 
meget for at bevare deres grænser.

Spørgsmålet om, hvordan vi nedbryder stive 
faggrænser og organisatoriske strukturer, som 
skaber barrierer frem for løsninger, synes mere 
påtrængende end nogensinde. For selv om den 
rivende teknologiske udvikling har givet orga-
nisationer helt nye muligheder for at handle på 
tværs af organisatoriske skel og grænser, så kan 
teknologien alene ikke trylle relationelle eller 
styringsmæssige barrierer bort. Mange, også 
succesrige, organisationer kæmper hver dag med 
interne samarbejdsproblemer, kultursammen-
stød og konflikter. Og uanset ambitionerne om at 
lede på tværs er det et faktum, at mange ledere 
stadig bruger en stor del af deres tid og energi 
på at håndtere ’grænsestridigheder’ frem for at 
innovere, konkurrere, performe – og ikke mindst 
i den offentlige sektor: medvirke til at finde gode 
løsninger for den enkelte borger. Derfor er det 
essentielt, at ledere bliver dygtigere til at lede på 
kryds og tværs af grænser, mellem faggrupper, 
afdelinger og formelle hierarkiske strukturer. Men 
hvordan? 

Vi ved fra vores mange samtaler i organisationer, 
at de ofte er dygtige til at identificere problemer 
og udfordringer, men hvor finder man de kon-
krete erfaringer hos andre og de gode råd? 

Vi vil i denne artikel redegøre for vores forsk-
ning i grænsekrydsende ledelse og fortælle om 
Høje-Taastrup kommunes erfaringer med græn-
sekrydsende ledelse i arbejdet med udsatte børn, 

unge og familier. Og slutteligt vil vi komme med 
en række råd til, hvordan man kan komme i gang 
med at kvalificere sit eget arbejde med grænse-
krydsende ledelse. Ambitionen med denne artikel 
er derfor at koble vores forskning i og viden om 
grænsekrydsende ledelse med konkrete, kom-
munale erfaringer og en række af vores bud på 
”sådan gør man… ”. 

Den strategiske dagsorden 
med tværgående indsatser i 
HøjeTaastrup Kommune 
Høje-Taastrup Kommune har de seneste 5 år 
arbejdet med en strategisk omstilling for ’sam-
menhængende borgerforløb’ for at fremme 
en tværgående indsats for udsatte borgere og 
familier. Ambitionen er en bevægelse fra silo til 
helhedstænkning – fra at gøre sagsbehandling 
i de faglige søjler til nogle tværgående forløb – 
med borgeren i centrum. 

At tænke og arbejde helhedsorienteret vokser 
ikke frem af sig selv. 
Som en del af den strategiske dagsorden er der 
derfor arbejdet systematisk med en tværgående 
organisering og fælles ledelse som et middel til 
at skabe mere sammenhæng for borgere med 
komplekse problemstillinger. Komplekse pro-
blemer har nemlig ikke én ejer. Ejerskabet er 
derfor forankret i en tværgående ledelsesgruppe, 
der skaber en tempofordel både i forhold til at 
udveksle viden med hinanden, sikre en hyppig 
relationel koordination og en tæt samarbejds-
kultur, der i sidste ende bidrager til handlekraft 
og fælles ansvar for at skabe helhedsorienterede 
løsninger sammen med borgerne. 

Grænsekrydsende ledelse 
Ledelse er ikke længere en solodisciplin. Men 
mange af de organisatoriske udfordringer er 
stadig afledt af et alt for snævert ledelsesfokus 
på det funktionelle ansvar. ’Sikker drift’ i de 
trygge siloer får ikke organisationerne op i det 
nødvendige innovative gear, og derfor er ledelse 
på tværs på én gang en af tidens mest centrale 
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organisatoriske udfordringer – og en disciplin 
mange organisationer og deres ledere kæmper 
med (Ernst & Chrobot-Mason, 2011). 

Vi definerer grænsekrydsende ledelse som evnen 
til at skabe kurs, koordinering og commitment. 
Kurs handler om at skabe forståelse og mening i 
forhold til fælles overordnede mål og strategier. 
Koordinering handler om relationel koordinering 
af ressourcer og aktiviteter. Commitment handler 
om at skabe dedikation til den kollektive succes, 
der er mindst lige så stærk som dedikationen til 
personlig og egen gruppes succes. 

Ledelse, der bygger bro på tværs af organisatori-
ske og faglige siloer, hviler altså på ambitionerne 
om at engagere sig selv, sit lederskab, og resten 
af organisationen i helhedsorienterede, tværgå-
ende samarbejder og koordinering. Her ledes 
nedad, opad, udad og indad, for den grænsekryd-
sende ledelsesdisciplin skal skabe forbindelser 
på tværs af psykologiske, faglige og kulturelle 
grænser. Men det er, som casen fra Høje Taastrup 
også illustrerer, helt essentielt, at ledere og med-
arbejdere i fællesskab arbejder med den græn-
sekrydsende praksis – til fordel for borgerne. Det 
er altså ikke lederen, der skal kigge til højre og 
venstre; det skal medarbejderne også. For i sidste 
ende er det medarbejdernes grænsekrydsende 
adfærd, der determinerer organisationens resul-
tatskabelse, og om organisationen lykkes med at 
have ’brugeren i centrum’.

Kig til højre – kig til venstre
Grænsekrydsende ledelse forstås i denne arti-
kel som en leders evne til at se ud over sit eget 
ansvarsområde og skabe resultater for virk-
somheden med kunden eller brugeren i fokus. 
Det kræver et kontinuerligt fælles engagement 
og prioritering af fokusområder, faglighed og 
kvalitet – med det højere mål for øje. Er der ”hul” 
et sted i organisationen, er budskabet ikke ”Din 
ende synker!”, men ”Hey, der er hul i vores båd. 
Lad os reparere den sammen”. Essensen i tvær-
gående ledelse er ikke suboptimering og maksi-
mering af driften i egen enhed, men samarbejde 

og samskabelse på kryds og tværs af grænser og 
hierarkisk definerede ledelsesrum. 

Vi – eller os og dem
Vores erfaring er, at den bevidsthed er til stede 
hos de fleste ledere. Men at opgaven med at 
samarbejde på tværs og binde parallelt placerede 
enheder sammen er svær; måske fordi der ofte 
skal rykkes rundt på vores forestillinger om magt, 
roller, identitet og adfærd. Motivationen kan 
derfor nogle gange befinde sig på et meget lille 
sted – også selvom vi kognitivt godt kan forstå, 
hvor vigtigt det er at gå på tværs, hvis vi vil skabe 
resultater. 

Denne type forandring i organisationen betyder 
nemlig, at lederen både må forstå og formå at 
samarbejde på tværs og med en mangfoldighed 
af aktører, positioner, fagligheder, lokaliteter etc. 
Det kræver konkrete ledelsesredskaber for aktivt 
at overskride og bygge bro på tværs af organi-
satoriske, psykologiske, fag-faglige og kulturelle 
grænser, og det er ikke nemt at lede uden for 
egen søjle i organisationsdiagrammet, på tværs 
af rammerne for interessegrupper og ud over 
grænserne for den division eller de grupper, lede-
ren traditionelt repræsenterer. Det er en konstant 
udfordring at lede efter det kollektive ”vi” frem 
for det gamle ”os og dem”. Og det er en stadig 
kamp for mange ledere at sætte sig ud over det 
gamle kulturelle, organisatoriske, politiske eller 
fag-faglige verdenssyn og forblive åben, også 
over for ofte kolliderende idéer. Ikke desto mindre 
ved vi, at det kan lade sig gøre.

Faglig bredde og faglig dybde
Det er i stigende grad essentielt, at ledere ikke 
lukker sig om et snævert defineret individuelt 
ledelsesrum. Og det er i stigende grad essen-
tielt at forstå, at en organisation ikke kan skabe 
gode resultater, hvis vi i bestræbelsen på at 
udøve grænsekrydsende ledelse giver køb på 
det individuelle ledelsesrum. Det er farligt at 
etablere en forestilling om, at vi kun har brug for 
effektive teamsamarbejder med andre enheder. 
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Og at vi derfor kun behøver at kigge til højre 
og venstre. Hierarkiet har også sin styrke. Så 
hvordan kan man praktisere grænsekrydsende 
ledelse uden, at driften lider nød, medarbejder-
nes faglige stolthed sættes over styr, og ens eget 
ledelsesrum bliver diffust? For at besvare dette 
spørgsmål har vi brug for at forstå faglighed i to 
dimensioner: bredde- og dybdefaglighed. Mange 
vil ånde lettet op ved vores budskab her; nemlig 
at man i den grænsekrydsende ledelsesdisciplin 
ikke skal forkaste sin monofaglighed/sin dybde-
faglighed. Tværtimod skal fagfagligheden have 
ekstra opmærksomhed, for skal organisationen 
blive skarpere på at finde den bedste løsning for 
borgeren, må man samtidig blive skarpere på, 
hvordan man bedst kan supplere hinanden. Dyb-
defagligheden bidrager substantielt til løsningen 
af kerneopgaven. Og det er stadig vigtigt at diffe-
rentiere sig i forhold til andre faggrupper. Basta!

Og! Dybdefagligheden har behov for at blive sup-
pleret af breddefaglighed. 

På sygehuset skal sygeplejersken fx både vide 
noget om områder, der vedrører det faktum, at 
patienten er syg (breddefaglighed) og naturligvis 
også have indgående kendskab til patientens 
sygdom (dybdefaglighed). 

Interaktionen mellem bredde- og dybdefaglighed 
afgør, hvor kompetent det udførte stykke arbejde 
er, og kan illustreres med et simpelt T: 

Specialister og generalister
En velkendt misforståelse i den sammenhæng 
er sammenligningen mellem specialist- og 
generalistfunktioner. Breddefaglighed kan ikke 
ligestilles med generalistkompetencer – som 
karikeret betragtes som noget, man lærte 
engang og ikke behøver fokusere på længere. 
Breddefaglighed defineres her som ’evnen til 
at etablere et samspil med andre fagligheder’. 
Altså samarbejdsrum frem for snitflader (vi 
kommer tilbage til begrebet senere i artiklen) 
mellem forskellige enheder eller specialer. 
Ingen af de to fagligheder kan stå alene. De 
bidrager begge substantielt til løsningen af 
kerneopgaven, men dybdefagligheden er til 
stadighed den, der langt de fleste steder gene-
rerer respekt og anerkendelse.

Er fokus for ensidigt på dybdefagligheden, ser 
vi uhensigtsmæssige konsekvenser i form af 
sårbarhed og mangel på agilitet. For dybde-
faglighed er ofte knyttet til faste opfattelser af 
arbejdsgange, handlinger og holdninger, og det 
kan derfor være udfordrende at flytte teams, 
hvis der opstår et behov for hjælp udefra. Der-
for er der behov for at udvikle breddefaglighe-
den – og præcisere, at også breddefagligheden 
er meget væsentlig i nutidens organisationer. 
Det er forståeligt, at medarbejderne kan tøve 
i forhold til at ”afgive” faglig identitet og 
bevæge sig fra ekspertrollen og over i noget, 
hvor man betragter sig selv som novice. Men 
begge fagligheder er vigtige. Man skal turde 
bevæge sig i begge dimensioner. Og bredde-
faglighed bør også give anledning til anerken-
delse fra ledelsen og kollegaerne.

Barrierer på tværs 
Når det mere dynamiske og værdiskabende 
samarbejde på tværs af afdelinger snubler over 
forhindringer, er det vores erfaring, at forhin-
dringerne typisk kan være indlejret i formelle 
strukturer eller er resultater af for få og utyde-
lige strategiske tilvalg. 

DYBDE 
FAG 

LIGHED

BREDDEFAGLIGHED 
Evnen til at etablere et samspil 

med andre fagligheder
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Listen her indeholder eksempler, vi har obser-
veret i vores arbejde på hospitaler. Men vil 
være genkendelige i mange andre organisatio-
ner: 

•  Formelle strukturelle og/eller politisk-
administrative barrierer.

•  Få incitamenter til at tænke samordning.
•  Overenskomstmæssige barrierer med 

ofte modstridende interesser.
•  Holdnings- og traditionsbetingede 

barrierer. 
•  Uenighed om, hvem der skal gøre hvad 

(domænekonflikter med afsæt i uklar 
arbejdsdeling). 

•  Uenighed om mål og vurderingskriterier 
(beklagelser over hinandens resultater/
output).

•  Forskelle i interne kulturer og processer 
(vanskeligt at nå hinanden). 

•  Forskelle i interessenternes ønsker 
til samarbejdsform (mødestruktur, 
mødehyppighed m.fl.). 

•  Manglende mod, vilje eller evne til at 
træde ind i samtaler om ’hvorfor, hvad 
og hvordan’ i forhold til hidtidigt og 
fremtidigt samarbejde.

Traditionelt har udfordringen for ledelsen været 
at finde måder at operere effektivt på inden for 
organisationsdiagrammernes kasser – og inden 
for de ovenfor nævnte rammer. I dag består 
udfordringen i at 
finde metoder 
til at rea-

lisere nye idéer og muligheder – uden for de 
traditionelle rammer. 

Så hvad gør vi, hvis vi ikke længere kan struk-
turere os ud af problemerne inden for ram-
merne? Og hvordan arbejder vi med at lede 
faggrupper, der er vant til at definere og diffe-
rentiere sig i forhold til andre faggrupper? 

Lad os kigge på et konkret eksempel på tværgå-
ende ledelse i forhold til en kommunes arbejde 
med udsatte børn, unge og familier. 

Kommunalt (sam)arbejde 
med udsatte familier
I bogen Helhedsorienteret socialt arbejde med 
udsatte familier beskrives de familier, som trives 
dårligst i vores samfund. Det er familier, hvis liv 
er præget af mangelfuld skolegang, ingen eller 
ringe uddannelse, arbejdsløshed samt fysiske og 
psykiske problemer. En central pointe i bogen er, 
at der i de mest udsatte børnefamilier forekom-
mer flere af disse risikofaktorer samtidigt, og at 
de forstærker hinanden i et negativt påvirknings-
forhold.

Hvis hjælpen til familier med komplekse udfor-
dringer skal organiseres på en måde, som i 
højere grad end i dag kan tage hensyn til og 
rumme denne kompleksitet, er specialisering, 
som typisk præger kommunernes arbejde med 
socialt udsatte borgere, ikke en hensigtsmæssig 
tilgang. 

Derfor kalder kommunernes sociale arbejde med 
udsatte familier på en helhedsorienteret tilgang, 
som udfordrer den vante specialisering – og ved 
vi, er en stående udfordring for kommunerne. For 
mens manglen på tværgående tilbud og tværgå-
ende budgetter gør det tværgående samarbejde 
vanskelige at implementere, er det ofte også en 
udfordring for den enkelte medarbejder at skulle 
overskride sin monofaglighed. Medarbejderne 

kan opleve det som svært at blande sig i 
andres faglighed, og derfor er der brug for en 
fælles faglighed og et fælles fagligt sprog. 
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I Høje-Taastrup Kommune er Institutions- og 
Skolecenteret det administrative omdrejnings-
punkt for barnets almene skoleliv, mens Børne- 
og ungerådgivningscenteret har det primære 
ansvar for børn, unge og familier i særligt 
udsatte positioner. Tilsvarende er det Social- og 
handicapcenteret, der tager sig af forældrenes 
sociale eller psykiatriske udfordringer, og hvis 
forældrene samtidig er uden for arbejdsmar-
kedet, er beskæftigelsesområdet ansvarlig for 
den del. Faglig afgrænsning af opgaven er 
således et organisatorisk og ledelsesmæssigt 
vilkår. Og betyder for de mest udsatte familier, 
at der ofte er ”mange kokke” omkring familiens 
sag. Risikoen for ukoordinerede og usammen-
hængende forløb er stor, og derfor etablerede 
Høje-Taastrup Kommune i 2018 Familieplanen; 
en tværfaglig og helhedsorienteret indsats for 
familier med komplekse og sammenflettede 
problemer og med kontakt til flere centre/for-
valtninger samtidig. Familieplanens ambition 
er at etablere nye grænsekrydsende praksisfor-
mer, der giver mulighed for at skabe tværgå-
ende løsninger for de familier, hvis problemer 
ikke kan løses traditionelt i de monofaglige 
søjler. Lad os kigge på, hvordan Høje-Taastrup 
Kommune har arbejdet med mere tværfaglig 
ledelse og koordinering.

Tværfaglig opgaveløsning 
som fælles ambition 
At lede tværgående samarbejde er at definere og 
forstå, hvad der differentierer grupper og i sidste 
ende om at føre grupper sammen med henblik 
på at opnå inspirerende resultater. Det første 
skridt i retning af at krydse grænser er ironisk nok 
at etablere og styrke dem. Grupperne må opnå 
en tryghedstilstand med forståelse af egne og 
andres grænser for at kunne skabe respekt mel-
lem grupperne. Grupper kan reflektere over deres 
særskilte synspunkter og vidensudveksle mellem 
grupperne, og ledere fra alle sider af et tværgå-
ende samarbejde må gennem deres handlinger 
bidrage til at etablere gensidig tryghed, tillid og 
respekt mellem mennesker, afdelinger og orga-
nisationer. Det afgørende spørgsmål er: Hvordan 

skabes den gensidige tillid, som kan binde det 
tværgående samarbejde sammen? 

Den fælles retning for Familieplanen i Høje-
Taastrup Kommune er skabt på tværs af fagom-
råder og gennem konkret strategiarbejde, hvor 
’tværfaglig opgaveløsning’ er defineret som en 
selvstændig ambition. Eller som det formuleres i 
strategien: Sammen om hverdagslivet: 

Vi er i mål, når den tværfaglige 
opgaveløsning skaber en rød tråd og en 
oplevelse af god og effektiv hjælp hos 
familien/barnet. Vi er bevidste om, at vi ser 
verden med forskellige faglige perspektiver 
og bruger denne viden aktivt for at skabe 
handling.

Ledelsen har, for at fastholde den fælles retning, 
vedholdende og insisterende slået fast, at de 
nye tværgående og grænsekrydsende praksis-
former ikke ’bare’ er noget, vi leger ved særlige 
lejligheder, men rent faktisk er en integreret del 
af vores drift og opgaveløsning. Og en legitim 
praksis på alle niveauer i organisationen. Det har 
krævet en solid investering af tid og ressourcer 
at skabe en stærk ny fortælling samt skabe fælles 
situationsbilleder i forhold til de overordnede 
mål i strategien. Kommunen har fx arbejdet 
konkret og operationelt med at erstatte begreber 
som ’snitflader’ og ’arbejdsrum’ med ’flettefla-
der’ og ’samarbejdsrum’. Ledelsen må opfordre 
til videndeling, fremme refleksion over roller, 
funktioner og det fælles mål og skabe bevidsthed 
om perspektivet. Tillid kan ikke forudsættes, men 
må skabes gennem konkrete handlinger i sociale 
relationer; gennem sprog, kommunikation og 
gennemsigtige handlinger. At vise tillid til hinan-
den skal ikke forstås som tab af kontrol, men som 
en investering i samarbejdet.

Et ledelsesteam i transition 
Igennem arbejdet med grænsekrydsende ledelse 
og KKC – evnen til at skabe kurs, koordinering 
og commitment (KKC) har kommunens ledelse 
gentænkt ledelsesteamets rolle og format. Man 

47Social Udvikling  Juni/Juli 2021



har vinket farvel til at tænke ledelse som person-
båret og hierarkisk og definerer nu ledelse som 
noget, vi skaber, handler, producerer og aktivt 
gør sammen i ledelsesteamet. Ledelsesteamet 
fungerer i langt højere grad end tidligere som et 
produktionsrum, der løser konkrete opgaver sam-
men – vel at mærke, når opgaverne kalder på det. 
Derfor bliver udfordringer og dilemmaer et fælles 
anliggende fremfor et individuelt anliggende hos 
den enkelte fagleder i teamet. 

Vores erfaring er, at det kan være nødvendigt at 
gøre aktivt brug af et par strukturelle greb for at 
give forandringsarbejdet en naturlig indsprøjt-
ning. I kommunen her har man kontinuerligt 
arbejdet med at ændre på faste roller. Fx har 
mødelederrollen ændret sig fra at være naturligt 
givet til den med flest stjerner på skulderen til nu 
at gå på skift i teamet. Dette arbejde har krævet 
brud med gamle vaner. Og det er selvsagt ikke 
altid en let opgave. 

 På samme måde har det været nødvendigt at 
arbejde med et tydeligere ”vi” i ledelsesteamet 
og lære at agere som et fælles ledelsesteam og 
ikke som solister, der repræsenterer hver sin 
faglighed og afdeling. Man fristes til at sige, at vi 
har gennemgået en bevægelse fra solistledelse 
til fælles ledelse, hvor vi overfor medarbejderne 
positionerer os – og fremstår som et samlet 
ledelsesteam med en fælles ambition om at være 
mere faciliterende end dikterende. Vi har løbende 
skulle minde hinanden om at gøre os umage 
med at samarbejde på måder, hvor vi formår at 
spille hinanden gode på tværs af fagområder for 
at skabe resultater sammen. Og hylde resulta-
terne i fællesskab. 

Accept af uenighed og konflikter:
Det er ingen hemmelighed, at ledelsesteamet i 
kommunen til tider har været præget af faglige 
uenigheder, konflikter og særinteresser. Det har 
krævet stor opmærksomhed på det intraorgani-
satoriske samarbejde og kulturforandringer at 
ændre organisationen og erkende, at konflikter er 
forventelige og ikke noget, der skal pakkes væk. 

En grundpointe er dog, at det kræver ledelses-
mæssigt mod og psykologisk tryghed i teamet. 
Det har taget tid at opbygge relationer, der er 
stærke nok til at kunne håndtere uenigheder og 
frustration om det, der bøvler – og skabe plads 
til ventilering. Det betyder, at vi nogle gange må 
give slip på vores trang til hele tiden at være 
beslutningsdygtige og i stedet tør afsløre og blot-
lægge vores professionelle sårbarhed. Og tage 
rygmærkerne af for en stund. Vi har her erfaret, at 
effekterne er størst, når opgaven er skarpt define-
ret, og de faglige grænser er klare for alle. 

Dynamiske samarbejdsrum
Høje-Taastrup Kommunes Familieplanen går 
på tværs af både faggrænser, lovområder og 
budgetansvar, og derfor har arbejdet med den 
krævet en stærk organisatorisk stilladsering. 
De traditionelle og strukturerede organisations-
former, med præference for et stærkt hierarki 
og faste formelle strukturer og søjler, er blevet 
markant udfordret, og vi har undervejs måtte 
sande, at ’super-siloer’ er vanskelige at bryde 
igennem. Det kræver mod fra især topledelsen 
at ’slippe tøjlerne’ for en stund og ændre en 
klassisk top-down organisering til en organise-
ring, hvor især afdelingslederne tæt på driften 
får en mere aktiv og fremtrædende rolle i det 
tværgående samarbejde. For at sikre det ledel-
sesmæssige commitment har det været nød-
vendigt at etablere et tværgående lederforum, 
der er beslutningsdygtigt og samtidig påtager 
sig det relationelle koordineringsansvar. Og for 
at undgå et for stort pres nedad i organisatio-
nen har lederteamet også måtte fungere som et 
tydeligt handlerum for medarbejderne, når der 
opstår konkrete udfordringer i det tværgående 
samarbejde. Altså en organisering, der sikrer 
genopbygning efter hvert nedbrud og giver 
medarbejderne direkte ledelsesadgang i de 
sager, der bøvler. 

En læring i omstillingen har været, at disse 
tværfaglige samarbejdsrum skal tilpasses og 
etableres alt efter opgaven og ikke i faste stør-
relser. Da arbejdet med Familieplanen var nyt, 
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blev der, i et misforstået men forståeligt forsøg 
på at gå all in på tværfaglighed, etableret faste 
tværfaglige teams med fast mødefrekvens 
og deltagelse af alle tænkelige fagligheder. 
Konsekvensen blev her fastlåste teams med 
uklare opgaver, roller og ikke mindst en masse 
spildtid. 

At gøre ’opgaven til kongen’ som pejlemærke 
for vores samarbejdsrum har hjulpet til at 
tydeliggøre retningen for den fælles opgave og 
afklare, hvilke konkrete fagligheder opgaven 
kalder på. Det fordrer dog en høj fleksibilitet og 
hurtig handlekraft på især operationelt niveau. 
Og en forståelse for, at opgaverne kan ændre 
sig undervejs – og deltagerne kan skifte alt 
efter opgaverne. 

Feedbackkultur
At turde springe ud i arbejdet og lære undervejs 
– også selvom der ikke altid er en fastlagt plan, 
er tilgangen i Familieplanen, og derfor er det 
nødvendigt at arbejde systematisk og metodisk 
med feedback på alle niveauer i organisationen 
og altså både blandt familierne, imellem medar-
bejderne, og i ledelsesteamet. 

Det er også en tydelig erfaring, at motivationen 
for at trække i samme retning er størst, 
hvis man tjekker ind hos alle og typisk 
oftere, end man regner med. Ellers er 

risikoen for, at beslutninger ikke følges af 
handlinger, overhængende. I Familieplanen 
er et af arbejdsprincipperne derfor en vel-
udviklet evalueringskultur, hvor der løbende 

opsamles læring og erfaringer med henblik 
på at kunne justere indsatsen og være opmærk-
som på effekterne af det, der er sat i gang. Det er 

vores erfaring, at det kalder på strukturerede 
rum, og derfor holder kommunen kvartalsvise 

’Nedslagsmøder’ blandt ledere og medar-
bejdere på tværs af organisatoriske fagom-
råder. Det er også i disse rum, at succeserne 
fejres, og resultaterne af det tværgående 
arbejde belønnes. 

Værktøjer til at fremme 
tværgående ledelse:

Byg det organisatoriske fundament
For at sikre sig den rette effekt af arbejdet 
med kurs, koordinering og commitment, 
er det værd at tage stilling til følgende tre 
elementer:

1. Sæt mål for succesen
Har ledelsen en fælles forståelse for målene 
og for den tværgående ledelsesagenda? 
Eller har ledelsen forelsket sig i forestillin-
gen om samarbejde og synergi – uden reelt 
at tage stilling til, hvad man vil opnå med 
det tværgående samarbejde? Den fælde går 
en del ledere i. Derfor kan det ofte være en 
fordel at bryde arbejdet ned i mindre bidder, 
udvælge strategiske områder, hvor samar-
bejdet på tværs kan trænes, og tage små 
skridt i den store retning.
Spørgsmål: Hvad betyder det i praksis, når 
vi vil samarbejde på tværs i organisationen? 
Hvilke resultater kan vi kun skabe, hvis vi 
samarbejder på tværs? Hvor er det gode 
sted at starte? Og hvordan ved vi, om vi 
lykkes?

2. Formalisér processer og strukturer 
Hvis det tværgående samarbejde skal lyk-
kes, må organisationsstrukturen naturligvis 
understøtte det. En stærk intern koordinering 
kan sikre optimalt brug af ressourcerne, og 
når ansvar, roller og samarbejdsflader frem-
står tydeligt, understøtter det den tværgå-
ende ledelsesagenda. Formår ledelsen ikke at 
formalisere nye arbejdsgange, der understøt-
ter ledelse og samarbejde på tværs, er der 
risiko for, at folk gør, som de plejer. 
Spørgsmål: Hvordan skal vi koordinere det 
tværgående samarbejde? Fungerer vores 
gamle organisationsstruktur også, når vi 
nu skal samarbejde på tværs? Eller bør vi 
ændre vores organisering, eksempelvis fra 
fagteams til kunde-/borgerteams? Hvem kan 
træffe beslutning om hvad? 
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3. Beløn den tværgående indsats
Mange organisationer evaluerer medar-
bejdere og ledere på baggrund af individu-
elle mål – samtidig med ønsket om mere 
samarbejde på tværs. I en travl og hektisk 
hverdag prioriterer de fleste naturligvis det, 
der danner grundlag for evalueringen af 
deres arbejde, og derfor kan et belønnings-
system, der også honorerer samarbejde på 
tværs, være en god idé. Systemet behø-
ver ikke være en bonusordning, men skal 
understøtte de mål, der er opstillet for den 
enkeltes arbejde. 
Spørgsmål: Hvordan får vi mennesker til at 
engagere sig i og prioritere det tværgående 
samarbejde? Er der sammenhæng mellem 
det tværgående samarbejde og de mål, der 
er opstillet for medarbejdere og ledere? 
Belønner vi den rette adfærd, der styrker det 
tværgående samarbejde?
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