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KÆRE LÆSER
Du sidder nu med årets tredje nummer
af Social Udvikling i hånden. Mens disse
linjer skrives, skifter kalenderen fra maj
til juni. Stormen har godt fat i træerne
udenfor. Selvom det er de lyse nætters
tid, er det en af de mørkere og mere
overskyede af udgaven, der venter. De
seneste ugers sommerdage og ditto
aftener er for en stund aflyst af rusk,
regn og vejrmæssig ustabilitet.
Hos Socialt Lederforum oplever vi
fortsat medlemsfremgang og en
øget tilslutning fra det specialiserede
socialområde. Det er en tilslutning, der
gælder de handicap- og psykiatrifaglige
forhold, vi beskæftiger os med, men i
høj grad også foreningens overordnede
fokus på ledelse af velfærd.
Hvad er det, der skal til for at få tingene
til at hænge sammen i et samfund som
det danske? Det er et spørgsmål, man
godt kan stille sig selv, uanset om man
er medarbejder i den offentlige sektor,
politiker med ansvar for sociallovgivning eller man som interesseorganisation arbejder på at påvirke forholdene.
Jeg hørte for nylig erhvervspsykologen
Kristian Dahl fra LEAD citeret for at sige,
at max 20 procent af alle kommunale
planer og strategier ender med at blive
endeligt implementeret. Han havde ved
samme lejlighed fortalt, at en medarbejder med 10 års ansættelse i en kommune i gennemsnit har oplevet 800 nye
planer og strategier, hvoraf mindst 640
løber ud i sandet. Kristian Dahl kaldte
det et demokratisk problem, at offentligt
ansatte lærer, at planer og strategier
alligevel ikke bliver til noget. På en gang
tankevækkende og skræmmende. Det er
tydeligt, at der mangler sammenhæng.
Meget apropos lancerede regeringen
i starten af april Sammenhængsreformen.

Umiddelbart lyder det som en rigtig god
ide med sammenhæng. Men tanken
om, at embedsværket på Slotsholmen
og nærmeste omegn (der jo mere eller
mindre er dem, der står bag den manglende sammenhæng) nu er dem, der
skal skabe sammenhæng mellem områderne, hvor der mangler sammenhæng,
kan godt forekomme en anelse surrealistisk. Det der med at ville afskaffe
bureaukrati med bureaukrati har vist
aldrig rigtig vist sig at fungere.
Med hensyn til Ledelseskommissionen
holder vi i Socialt Lederforum fortsat fat
i vores oprindelige (og måske lidt flabede) udgangspunkt om, at det vil vise
sig, at kommissionsarbejdet også kommer til at pege på områder, hvor ledere
fra det private erhvervsliv vil kunne lære
af måden, som dygtige og loyale offentlige ledere praktiserer ledelse.
Under alle omstændigheder er Socialt
Lederforum klar til at bidrage, når vi
bliver bedt om det. De seneste måneder
har vi således haft møder med ministeren for offentlig innovation samt
børne- og socialministeren vedrørende
Ledelseskommissionen, god offentlig
ledelse og ledelse af velfærd. Det sidste
for at understrege, at vi også har højt
specialiserede private aktører blandt
vores medlemmer.
I dette nummer af Social Udvikling
kan vi præsentere en ny samarbejdspartner for Socialt Lederforum. Suna
Christensen, der er antropolog og ph.d.,
bidrager med artiklen ‘Man kan ikke
tage mennesket ud af velfærdsledelsen’,
der er skrevet i forlængelse af årets
landsmøde, hvor Suna Christensen var
inviteret som observatør. Det har været
meget givende med en antropologs blik
på velfærd, ledelse og velfærdsaktører,
og vi er nu i gang med at undersøge
mulighederne for et samarbejde om
decideret forskning på området.

Rigtig god fornøjelse med læsningen
og rigtig god sommer.
Med venlig hilsen
Bo Mollerup
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Vi flytter fokus fra pleje til aktivitet

4

Af Tina Nør Langager, Anni Schøtt og Gitte Grill Hansen
I mange år har pleje været pejlemærket i arbejdet med mennesker med
handicap og psykiatriske problemer. På det seneste er aktivitet og mål
kommet i fokus i arbejdet. Det er godt både for den enkelte borger og
samfundet, mener forfatterne.

Øget fokus på medicinsikkerheden på bosteder

8

Af Jacob Haaning Andersen
Tidligere var det kun private bosteder, som var omfattet af Styrelsen for
Patientsikkerheds tilsyn, men fremover vil også regionale og kommunale
bosteder få risikobaserede tilsyn. Det sker for at øge patientsikkerheden,
lyder det fra styrelsen.

Succes med praksisfortællinger

13

Af Lone Amdi Boisen
På døgninstitutionen Skovbo styrker arbejdet med praksisfortællinger
videndeling, samarbejde og pædagogisk udvikling.

17

Borgeren i centrum
– Rehabilitering og SMARTE mål
Af Nina Andreassen Nørregaard
Med afsæt i erfaringer fra tre jyske kommuner – Fredericia, Skive og Vejle
– kan du i denne artikel læse, hvad det betyder for borgere, medarbejdere
og ledere, når man arbejder bevidst med begreberne rehabilitering og
habilitering og omsætter dem til handling i form af bl.a. borgerinddragelse og øget tværfagligt samarbejde.

Hvorfor er ledelse så vigtig?

25

Af Martin Godske
Copenhagen Coaching Center har designet uddannelsen Frustration skal
ledes, hvor ledere, der arbejder i organisationer med potentielt eller reelt
forhøjede frustrationsniveauer, gennem et længere forløb får mulighed
for at dele, diskutere og reflektere over de udfordringer, den tvivl og de
moralske dilemmaer, de møder i deres hverdag.

Man kan ikke tage mennesket
ud af velfærdsledelse

31

Af Suna Christensen
God velfærdsledelse åbner snarere end lukker muligheder for mennesker. En kommende ledelsesreform prikker til diskussioner om, hvad god
ledelse i det offentlige er.
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Vi flytter fokus fra
pleje til aktivitet
Af Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen, Anni Schøtt,
centerleder i Struer Kommune og Gitte Grill Hansen, leder i fagsekretariatet
Ældre- og Handicap i Skanderborg Kommune

Tina Nør Langager
Formand
for Ergoterapeutforeningen

Anni Schøtt
Centerleder
i Struer Kommune

Gitte Grill Hansen
Leder i fagsekretariatet
Ældre- og Handicap
i Skanderborg Kommune

I mange år har pleje været pejlemærket i arbejdet med mennesker med
handicap og psykiatriske problemer. På det seneste er aktivitet og mål
kommet i fokus i arbejdet. Det er godt både for den enkelte borger og
samfundet, mener forfatterne.
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Et sted i Jylland går en yngre mand rundt og
passer sin minkfarm sammen med sin far. Han
laver langt det meste selv, men om aftenen tager
han ind på en aflastningsplads for handicappede
for at overnatte. Den yngre mand har nemlig
en hjerneskade og er panisk angst om natten.
Om morgenen efter et bad er han så klar igen til
at tage tilbage til minkfarmen eller besøge sin
kæreste.
Historien er ikke kun en menneskelig succeshistorie fra det virkelige liv, men er også fortællingen
om en grundlæggende ændring i den måde, som
de offentligt ansatte velfærdsledere håndterer
hverdagens problemer og løsninger på. Hvor det
tidligere handlede om pleje af den enkelte, er det
nu i langt højere grad aktiv rehabilitering, hvor
der sættes mål sammen med borgeren, som er i
fokus. Det handler grundlæggende om at forsøge
at opfylde den enkeltes drømme for fremtiden og
finde borgerens ressourcer både fysisk, psykisk
og socialt, så vedkommende kan klare mere og
mere selv i hverdagen. Det er ikke kun til gavn for
samfundet, men også for den enkelte borger.

Det komplekse gøres konkret

Han ønskede sig så brændende at arbejde på en
minkfarm, men hans angst om natten gjorde, at
det ikke var muligt. I stedet for at sætte ham hen
i et hjørne på en institution for hjerneskadede så
hjalp den systematiske metode med til at nedbryde hans komplicerede situation i en række
enkelte dele.
• Kunne der findes hjælp til ham på minkfarmen?
Ja, hans far ville faktisk gerne hjælpe, viste det
sig.
• Var der en aflastningsplads i hans egen kommune, hvor han kunne sove om natten? Nej, det
var der ikke.
• Var der så en aflastningsplads i nabokommunen? Ja, men det krævede lange forhandlinger
med både kommune og region om opholdet og
finansieringen.
Var hele processen nem at få på plads? Nej, ikke
hvis man ser på hele beslutningskæden. Men ser
man derimod på hvert enkelt element for sig og
tager beslutningerne en for en, så er det meget
mere overskueligt.

Hvor vi som ledere før spurgte os selv om - og
ikke mindst målte os selv på - hvad vi havde
gjort, spørger vi nu os selv om, hvad vi skal gøre,
og i hvilken grad vi er lykkedes med det. Det kræver et nyt fokus på målsætninger, målopfyldelse
og målinger af effekterne af de indsatser, der
bliver sat i gang over for den enkelte borger.

Det er viden om handicap, kroppens muligheder
– både fysisk og mentalt – og kreative løsningstilgange, der ofte gør, at det i samspil med borgeren lykkes at finde nye måder at gøre tingene på,
så borgeren i større grad kan klare sig uden eller
med mindre hjælp. Det handler i den grad om
retten over eget liv.

Som ergoterapeuter har vi en stor force i forhold
til denne nye måde at arbejde på inden for handicap- og psykiatriområdet. Vi er gennem vores
uddannelse trænede i at gennemføre analytisk
baserede aktivitetsanalyser, som har til formål at
nedbryde komplekse problemstillinger til enkle
processer. Derigennem når vi frem til en række
processer og ressourcer, der kan aktiveres i en
bestemt rækkefølge for at nå frem til det opstillede mål. Det var også fremgangsmåden med
den yngre, hjerneskadede mand.

I bund og grund skal fokus være på at skabe
muligheder for borgeren både organisatorisk,
fagligt og menneskeligt, og netop det er en kernekompetence hos ergoterapeuter. En anden er
vurderingen af hjælpemidler.
På Bavnebjerg Bo- og Aktivitetscenter i Skanderborg valgte ledelsen for nyligt at ansætte
en ergoterapeut til at optimere kvaliteten af de
ansøgninger, der blev sendt til kommunens sagsbehandlere for hjælpemidler. Baggrunden var,
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handle sager, som var blevet anket på grund af et
afslag. Ved at undervise det pædagogiske personale i at udarbejde hjælpemiddelansøgninger og
skabe en systematik i indholdet af ansøgningerne
giver det i dag sagsbehandlerne et langt klarere
billede af, hvorvidt der kan gives tilsagn eller
afslag. Det sparer tid og ressourcer i kommunen
og hos den enkelte borger.

Moderne velfærdsledelse
Moderne velfærdsledelse handler i dag efter
vores mening om at skabe løsninger på komplicerede problemer med afsæt i borgerens egne
mål og hverdagsliv. Vi skal som ledere ikke lade
os slå ud af kurs, hvis vi ikke har alle løsningerne
lige foran os. I stedet skal vi bruge de rammer,
der er, og så udvikle dem. På kort formel skal
vi kigge på folks ressourcer og ikke på deres
begrænsninger.
At skabe løsningerne i velfærdssamfundets frontlinie kræver et ledelsesmæssigt fokus på tværfaglighed. Alle medarbejdergrupper skal kunne
evne at lytte til andre fagligheder end deres egen
og inddrage hinanden på tværs i løsningen af
opgaverne. Man skal så at sige være ydmyg og
villig til at sætte sit eget fag i spil.
Det har ergoterapeuter erfaringsmæssigt været
gode til, da vi er en lille faggruppe, som har
været vant til at skulle samarbejde med andre
på de mange arbejdspladser, hvor vi er. Men
omvendt ville handicap- og psykiatriområdet
blive ”kvalt”, hvis der kun var ergoterapeuter
ansat. Vi har brug for forskelligheden og styrkerne i hver enkelt faglighed til at finde morgendagens løsninger for den enkelte borger.

Arbejdet skal have effekt
I vores arbejde gør vi meget ud af at skabe løsninger, der har effekt for borgerne. Det er ikke nok,
at en given beboer hygger sig på et bosted eller
andet tilbud. Der skal også opstilles konkrete delmål for arbejdet f.eks. for aktiviteter i hverdagen.
Som ledere oplever vi det naturlige krav fra kom6 – Juni / Juli 2017

munerne, at hvis de skal investere mere i området,
så skal effekten af indsatsen kunne dokumenteres.
Det er ikke nyt for ergoterapeuter, da vi er trænede i og vant til at dokumentere arbejdet. Men
vi skal til at gøre det endnu mere systematisk.
Ledelsesmæssigt bliver det i de kommende år
en kerneopgave at flytte perspektivet i arbejdsindsatsen på handicap- og psykiatriområdet fra
pleje til aktivitet, så den enkelte beboer bliver
mere selvhjulpen i dagligdagen både til gavn for
borgeren selv, men også for samfundet, som kan
spare plejepersonale.

Ergoterapeuter benytter sig af en række
test-redskaber for at vurdere borgerens
aktivitetsformåen. Det er bl.a.:
Sensory Profile tager udgangspunkt i personens hverdag og beskriver sammenhængen mellem en persons evne til at bearbejde
sensoriske informationer og personens
adfærd i forbindelse med udførelse af daglige aktiviteter.
COPM (Canadian Occupational Perfor
mance Measure) er et redskab til måling af
en persons egen opfattelse af sine problemer i forbindelse med aktivitetsudøvelse.
COPM sigter mod at fremme en aktivitetsfokuseret, evidensbaseret, klientcentreret
praksis af høj kvalitet.
AMPS (Assessment of Motor and Pro
cess Skills) anvendes til at vurdere kvaliteten af borgerens udførelse af huslige og
personlige dagligdagsaktiviteter. AMPS kan
også anvendes til at vurdere, om borgerens
aktivitetsudførelse er forbedret som følge af
den intervention, der er givet.
ESI (Evaluation of Social Interaction) er
designet til at måle kvaliteten af en borgers sociale interaktion udført i naturlige
omgivelser, mens borgeren er engageret i
daglige opgaver sammen med andre.

NYHED:

EXTRAHOLD MED
START 22. AUGUST

LEDERUDDANNELSEN
FRUSTRATION SKAL LEDES
LÆRER DIG HVORDAN
DU FOREBYGGER, MINIMERER OG UDVIKLER ORGANISATIONER
MED ET POTENTIELT FORHØJET FRUSTRATIONSNIVEAU
HØR MERE ELLER TILMELD DIG ALLEREDE I DAG PÅ TLF.: 8882 5700

Copenhagen Coaching Center - tlf. 8882 5700 - info@copenhagencoaching.dk - www.copenhagencoaching.dk

Øget fokus på
medicinsikkerheden
på bosteder
Af Jacob Haaning Andersen, pressekonsulent i
Danmarks Apotekerforening

Tidligere var det kun private bosteder, som var omfattet af Styrelsen for
Patientsikkerheds tilsyn, men fremover vil også regionale og kommunale
bosteder få risikobaserede tilsyn. Det sker for at øge patientsikkerheden,
lyder det fra styrelsen.
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Artiklen har i april 2017 været bragt i fagbladet
Farmaci, der udgives af Danmarks Apotekerforening.
Når det fremover ikke kun er private bosteder,
men også de kommunale og regionale, der skal
føres tilsyn med, så skyldes det, at Styrelsen for
Patientsikkerhed ønsker at sætte fokus på patientsikkerheden på alle typer af behandlingssteder.
Vi ved, at det er en udfordring. På
bostederne er der meget personale uden
sundhedsfaglig baggrund. De har ikke
nødvendigvis den samme tilgang til
eksempelvis medicin som personale med
en sundhedsfaglig uddannelse, siger Bente
Møller, der er sektionsleder og overlæge i
Styrelsen for Patientsikkerhed.
Bente Møller fortæller, at hun ikke har præcise
tal, som beskriver problemerne på landets
bosteder, men at styrelsens viden kommer fra de
tilsyn, som har været ført på de private bosteder.
Her kan man forbedre patientsikkerheden,
og det er derfor vigtigt at øge fokus på
patientsikkerheden på bostederne, mener
hun.
Nogle kommunale bosteder har også tidligere
fået tilsyn, hvis kommunen selv betalte for tilsynet.
Bente Møller har en klar opfordring til ledelserne
på landets bosteder.
Vi ved som sagt, at det er en udfordring.
Det er derfor, at ledelsen bør tage ansvar og
sikre de nødvendige instrukser til personale
omkring, hvordan medicinen skal gives, så
rammerne er i orden, siger hun.
Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at man
på nuværende tidspunkt regner med at foretage
mellem 100 og 200 tilsyn på landets bosteder i
2017.

Socialpædagoger bakker op
En af de store faggrupper på landets bosteder er
socialpædagogerne. Socialpædagogernes Landsforbund er fagforening for knap 40.000 socialpædagoger, og i forhold til styrkelsen af tilsynet med
bostederne fortæller foreningen, at den altid er
”for tilsyn, gennemsigtighed og dokumentation”.
Foreningens formand, Benny Andersen, anerkender vigtigheden af, at der er styr på medicinen på
bostederne.
For nogle borgere på botilbud er medicin en
vigtig del af livet. Derfor skal det selvfølgelig
håndteres korrekt, så de borgere får det
bedst mulige udgangspunkt for et godt
liv. Derudover har korrekt medicinering
den fordel, at når der er styr på det, så
kan vores medlemmer fokusere på det, de
er uddannet til; nemlig at praktisere den
socialpædagogiske faglighed, siger han.
Han mener, at der er behov for at øge viden
blandt de ansatte på bostederne.
Derfor mener jeg også, at det fremover må
være en del af uddannelsen at få mere viden
om medicin, så de er klædt på til opgaven,
som fylder ude i hverdagen på botilbuddene.
Men kommunerne har også et ansvar for at
sørge for, at de ansatte, som skal passe på
andre, er klædt på til at kunne håndtere det
ansvar, mener Benny Andersen.

Og det gør Apotekerforeningen også
Også i Apotekerforeningen mener formand Anne
Kahns, at det er en rigtig god ide at fokusere på
patientsikkerheden på bostederne.
Det er sårbare borgere. De har brug for, at
der er sikkerhed omkring deres medicin,
så de får den rigtige behandling og den
optimale effekt, siger hun.
Hun opfordrer landets bosteder, kommuner og
regioner til at gribe fat i deres lokale apoteker.
Juni / Juli 2017 – 9

Apotekerne er nemlig garant for sikker medicinering og kan tilrettelægge uddannelsesforløb,
som gør en forskel for personalet og dermed for
patienterne og deres sikkerhed.

Mange bosteder har brug for hjælp med at
sikre en mere sikker medicinering, og det
er der ikke noget at sige til. Ofte er det ikke
sundhedspersonale, som giver medicinen,
og så kan det altså gøre en verden til forskel
at få apoteket på besøg, siger Anne Kahns.
Hun henviser til en rapport fra uddannelses- og
forskningsinstitutionen Pharmakon, som konkluderer, at betingelserne for beboernes sikkerhed
i forbindelse med medicinering blev forbedret,
når apoteket underviste personalet på bosteder i
medicinhåndtering.

Anne Kahns, formand
Danmarks Apotekerforening.
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Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at styrelsen i 2017 skal gennemføre tilsynsbesøg på
omkring 1.000 behandlingssteder – det vil sige i
almen praksis og på sygehuse, akuttilbud i kommunerne, hjemmesygepleje, hjemmepleje og på
plejehjem og bosteder, fysioterapeutiske klinikker,
fodterapeuter og tandlæger. Styrelsen fortæller
også, at den i forhold til bosteder har en ”arbejdshypotese på 100-200 tilsyn i 2017, men dette tal
vil blive justeret markant i løbet af året”. Justeringen sker på baggrund af en risikovurdering.

Apoteket gør en forskel
En rapport fra Pharmakon viser, at det skaber mere sikre arbejdsgange med hensyn til
medicinhåndtering, når apoteksfarmaceuter
underviser personalet på bosteder. Rapporten
er en evaluering af uddannelsesforløbet Tjek
på medicin, som en række apoteker har kørt
på en del af landets bosteder.
Overordnet set blev betingelserne for beboernes sikkerhed i forbindelse med medicinering
forbedret. Det er et resultat af personalets
større motivation, tryghed og evne til at
handle kompetent. Af konkrete resultater kan
nævnes:
•P
 ersonalet på botilbuddene oplevede signifikant øget motivation for og tryghed ved at
arbejde med kvalitet og sikkerhed i forbindelse med medicinering. Samtidig blev de
bedre rustet til arbejdet
• Uddannelsesforløbet medførte adskillige
konkrete ændringer i rutinerne i forbindelse
med medicinering. Personalet blev bedre til at

observere beboerne for virkninger og bivirkninger af medicin. Dermed kunne de bedre
afklare, om ændringer i medicineringen kunne
føre til øget trivsel og bedre muligheder for
det pædagogiske arbejde med beboerne.
• Kommunikationen med læger, apoteksfarmaceuter og øvrige sundhedsprofessionelle
er blevet mere præcis.
De medvirkende botilbud befandt sig både
inden for handicapområdet og inden for
socialpsykiatrien. Omkring 60 procent af
deltagerne var pædagoger, mens 20 procent
var social- og sundhedsassistenter, social- og
sundhedshjælpere og sygeplejersker. Otte
procent var ledere, mens 12 procent var fra
øvrige stillingskategorier. Evalueringen er
foretaget på baggrund af uddannelsesforløb
på ti botilbud i fem kommuner i hele landet.
Kilde: Rapporten Kvalitet og sikkerhed i medicineringen på kommunale botilbud – evaluering af et uddannelsesforløb. Pharmakon,
juni 2015.

CASE
Samarbejde øger sikkerheden
på bostedet Taurus
Der skal øget fokus på patientsikkerheden på landets bosteder, lyder det fra Styrelsen for Patientsikkerhed. På bostedet Taurus har de taget tyren
ved hornene og kontaktet Sct. Nicolai Apotek i
Svendborg for at sikre, at der er styr på medicinrutinerne.
Da den læreruddannede Sanne Olsen i efteråret
2016 overtog rollen som medicinansvarlig på
bostedet Taurus lidt uden for Svendborg, var der
meget nyt, som hun skulle sætte sig ind i.
Sanne Olsen, lærer og medicinansvarlig på Taurus.
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Jeg havde ikke erfaring med håndtering af
medicin. Jeg havde aldrig prøvet det før,
fortæller hun.
Derfor er hun glad for, at Sct. Nicolai Apotek nu
har hjulpet til med at sikre rutinerne omkring
medicin på bostedet, så der er styr på medicinen.
Sanne Olsen var også på kursus om medicinhåndtering, da hun overtog ansvaret.
Det er blandt andet blevet tydeligt for de ansatte,
hvilken medicin beboerne skal have.
Vi er mange ansatte, og det kan ske, at det
er en vikar, som står for at give medicinen.
Blandt andet derfor er det rigtig vigtigt, at
det er helt tydeligt, hvordan det skal foregå,
så der ikke sker fejl, fortæller hun.
Hun understreger, at man på Taurus ikke tidligere
har oplevet fejl, som har haft konsekvenser for
beboerne, men det har alligevel været vigtigt at
få apoteket til at gennemgå stedets instrukser og
overvære medicingivningen for både beboernes
og de ansattes skyld.

Jeg havde brug for noget sparring for at
sikre, at tingene bliver gjort på en god måde,
siger Sanne Olsen.
Og på Sct. Nicolai Apotek var man glad for at
hjælpe. Det er farmaceut Anette Green Nielsen,
som har hjulpet bostedet, og hun fortæller, at det
er vigtigt, at der er sikkerhed omkring medicinen.
Noget af det første, som slog mig, var, at der
var en meget stor stolthed over stedet, men
også at medicinen ikke fyldte så meget i de
ansattes bevidsthed, fordi de har så meget
andet, de skal fokusere på og bruge deres
kræfter på, forklarer Anette Green Nielsen.
Hun fortæller videre, at Taurus’ manualer ikke
fuldt levede op til kravene i lovgivningen. Ifølge
Anette Green Nielsen skal personalet tydeligt
kunne se, hvilken medicin der skal bruges fast,
og hvilken medicin der kun skal bruges efter
behov.
Det er altid vigtigt. Og særligt et sted
som dette, hvor der er meget personale
og i enkelte tilfælde vikarer, der uddeler
medicinen, siger hun.
Anette Green Nielsen har også understreget
vigtigheden af, at personalet er opmærksomt
på bivirkninger. Hun fortæller, at Sanne Olsen
selv foreslog, at de ansatte begynder at læse om
bivirkningerne i indlægssedlerne.
Det er en super god ide. Det er godt tænkt af
Sanne, fordi det skærper opmærksomheden
på, hvornår nogle mærkelige episoder
måske kan forklares med medicinen, siger
Anette Green Nielsen.
I første omgang er det kun Sanne Olsen, som har
fået undervisningen, men bostedet og apoteket
er i færd med at planlægge et uddannelsesforløb
for alle stedets ansatte.
Vi skal have et uddannelsesforløb, som giver
bedre viden til alle ansatte, siger hun.
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Succes med
praksisfortællinger
Af Lone Amdi Boisen,
Kommunikationsmedarbejder
Fagsekretariatet Børn og Unge
Skanderborg Kommune

På døgninstitutionen Skovbo
styrker arbejdet med praksis
fortællinger videndeling,
samarbejde og pædagogisk
udvikling

Om Skovbo
• Skovbo er en døgninstitution under
Skanderborg Kommune for børn
og unge med betydelig og varig
udviklingshæmning, autisme og
beslægtede udviklingsforstyrrelser.
• I afdelingen ”Blæksprutten” er der
plads til 9 børn og unge fordelt på to
familiegrupper.
• I afdelingen ”Søstjernen” er der plads
til 15 børn og unge fordelt på tre
familiegrupper.
• Nogle børn og unge bor fast på Skovbo,
mens andre kommer på aflastning.
• Skovbo lægger vægt på at skabe hjemlige
rammer, hvor børnene oplever og udvikler
livskvalitet på deres egne betingelser.
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På bordet i personalerummet ligger mappen
”Hot news”. Her sidder de nyeste praksisfortællinger, som medarbejderne på afdelingen
Blæksprutten på døgninstitutionen Skovbo har
skrevet. Og det første, de gør, når de møder ind
på vagt, er at kigge i mappen for at orientere
sig om, hvad der har fyldt for deres kolleger
siden sidst. Det kan være solskinshistorien om
en god stund med et barn. Eller beskrivelsen af
turen til ridning, hvor det lykkedes at få Thomas
med uden konflikter, fordi han fik lov til at sidde
forrest i bussen. Eller historierne om de gange,
hvor det ikke lykkedes at komme afsted.
Alt sammen viden, som er med til at kvalificere
det specialpædagogiske arbejde. For når man
arbejder med børn, som er stærkt udviklingshæmmede med en autisme og ofte uden verbalsprog, er man hver dag på detektivarbejde for at
prøve at forstå, hvordan det enkelte barn tænker, og hvad man kan gøre for at hjælpe barnet
med at tackle hverdagen og få et godt børneliv
på sine betingelser. Og det arbejde bidrager
praksisfortællingerne til, fortæller pædagog
Jette Jensen.
Når jeg læser de andres fortællinger, får jeg
et indblik i, hvad de oplever med børnene.
Det er en rigtig god måde at videreformidle
viden om vores børn, for ofte er det jo de
små ting, der er med til at skabe forandring.
Små fif, man selv kan prøve at bruge,
når man står i en lignende situation med
barnet. Eller en god oplevelse med et barn,
som man selv er kørt lidt træt med, og hvor
man mangler et skub til at få øje på nogle
andre sider af barnet. Så det er meget
brugbart, og jeg bruger det hver dag.

Værktøjet passer til
værdigrundlaget
Medarbejderne på Skovbo har arbejdet med
praksisfortællinger siden 2009. Her stødte ledelsen på en artikel af seminarielektor Susanne
Idun Mørch, hvor hun fortalte om praksisfortællinger og efterlyste nogen, som ville være øve14 – Juni / Juli 2017

Praksisfortællinger
• Praksisfortællinger er en videnskabelig
metode med en narrativ tilgang til
dokumentation af praksis.
• De skrives i jeg-form og beskriver
praktikerens subjektive oplevelse af praksis.
• Ved at sætte ord på oplevelsen af praksis
bliver den pædagogiske metode synlig, og
der skabes et rum for fælles refleksion, som
kan være med til at udvikle og kvalificere
den pædagogiske praksis.

sted. Det ville Skovbo, for ledelsen havde længe
manglet et specialpædagogisk værktøj, der
støttede Skovbos værdigrundlag, og der kunne
praksisfortællinger bruges, fortæller afdelingsleder på Blæksprutten Lis Bach.
Vi ville gerne finde et alternativ til den
traditionelle måde at beskrive dagligdagen
på, som er lineær og har fokus på barnet.
Det stemte ikke overens med vores
relationelle tilgang, hvor vi tror på, at
udvikling sker i relationer. Så udvikling
kræver ændringer i samspillet med barnet
ikke kun ændringer hos barnet. Og hvor vi
er bevidste om, at pædagogik er cirkulær.
For det kan godt være, at vi starter i A, og
tror vi skal til B. Men når dagen slutter,
kom vi måske til C. Og så må vi jo justere
og reflektere over, om det er godt nok. Der
kan vi bruge praksisfortællinger, for de går
tæt på og beskriver helt konkret, hvad vi
gør i samspillet med barnet, og det giver
grundlag for refleksion, siger hun.

I starten var det svært
Selvom medarbejderne var positive over for
ideen og fik et grundigt introduktionsforløb,
oplevede de det i starten som lidt af et projekt
at skulle medbringe en praksishistorie, fortæller
pædagog Jette Jensen.

Pædagog Jette Jensen og afdelingsleder Lis Bach med mappen ”Hot news”.
Her sidder de nyeste praksisfortællinger, som medarbejderne på afdelingen Blæksprutten har skrevet.

Juni / Juli 2017 – 15

Jeg synes, det var svært at komme i gang
med at skrive, for hvordan griber man det
an? Og hvad har jeg lige oplevet, der er
så specielt? Men efterhånden fandt jeg
ud af, at man jo bare skal skrive det, man
har oplevet med sine egne ord. Og at det
specielle ikke nødvendigvis er noget stort
og forkromet men små hverdagsting, som
at Peter har båret sin kop over til vasken,
eller at han sad rigtig godt til middag i dag.

Afsæt for pædagogisk udvikling
I dag er det en del af kulturen på Skovbo, at
medarbejderne dokumenterer deres arbejde og
videregiver deres viden om børnene i form af
praksisfortællinger. Afhængigt af fokus kan det
være hver dag eller med længere mellemrum.
Praksisfortællingen bliver som regel skrevet
i barnets journal, som medarbejderne fører
dagligt. Og hvis medarbejderne vurderer, at en
fortælling indeholder viden, som kan komme
kollegerne til gavn, printer de den ud og sætter den i ”hot news”. Nogle praksisfortællinger
bliver også taget op på teammøder og fællesmøder, hvor de er afsæt for kollegial refleksion
og udvikling af praksis, fortæller afdelingsleder
Lis Bach.
Vi har arbejdet meget med vores
mødekultur, så vi bruger praksisfortællingen
som afsæt til fælles refleksion, hvorefter
vi bevæger os ned på praksisplanet og
vurderer, om refleksionerne giver anledning
til ændring af praksis, siger hun.
Nogle gange kan det samme punkt være på
dagsordenen flere gange. For eksempel hvordan
man skaber en god spisesituation for børnene.
Og det kan godt være frustrerende at blive ved
med at tale om det samme. Men Lis Bach forklarer, at medarbejderne i Skovbo er blevet bedre
til at tænke, at når det er på igen, er det nok
fordi, vi er blevet klogere.
Når det kommer på igen, er det jo fordi,
vi har gjort nye erfaringer og er blevet
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klogere. Og det er der jo også meget
udvikling i. At vi på praksisfortællingerne
kan se, at nu har vi har prøvet det ene og
det andet og det tredje, og nu er vi her, og
det fungerer faktisk godt.

Tæt på barnets hverdag
Praksisfortællinger er også gode i samarbejdet
med forældrene, fortæller afdelingsleder Lis
Bach.
Forældrene tager en stor beslutning,
når de sender deres barn på Skovbo,
og det kan være svært for dem at give
slip. Men det giver dem tryghed at læse
praksishistorierne, fordi de går tæt på
barnets hverdag og viser, at vi godt kan
tage hånd om deres barn.
Når barnet bliver voksent og flytter på et bosted,
får personalet også tilsendt nogle praksishistorier. Det gør det lettere for dem at kende barnet
på forkant, end hvis de kun fik de faktuelle informationer, som også følger med.

Det hjælper at sætte ord på
Og så kan praksisfortællinger være en stor
hjælp for medarbejderne, når de selv står i en
svær situation. Hvis de for eksempel har været
i en situation med udadreagerende adfærd,
bliver de opfordret til at skrive en fortælling og
sætte ord på, hvordan de oplevede det, før de
går hjem. Praksisfortællingen erstatter ikke den
øvrige krisehåndtering, men den hjælper med at
bearbejde oplevelsen og få den ud af systemet,
fortæller pædagog Jette Jensen.
Det gode ved at skrive en praksisfortælling
i sådan en situation er, at så kan man
lægge det, der er sket, på et stykke papir
på arbejdet i stedet for at tage det med
hjem. Så jeg prøver altid at få skrevet en
praksisfortælling, hvis der har været en
konflikt, siger hun.

Borgeren i centrum
-Rehabilitering og
SMARTE mål
Af Nina Andreassen Nørregaard, cand.pæd.ant.
og chefkonsulent, Type2dialog

Nina Andreassen Nørregaard
Har en kandidat i pædagogisk antropologi, er uddannet pædagog og
har en diplomuddannelse i ledelse. Hun har mange års erfaring på det
specialiserede område som hhv. medarbejder, leder og konsulent.
Sammen med borgere, ledere og medarbejdere i en række danske
kommuner arbejder Type2dialog med at indføre rehabilitering og
habilitering som arbejdsform og faglige begreber i praksis på det
specialiserede voksenområde.
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Med afsæt i erfaringer fra tre jyske kommuner –
Fredericia, Skive og Vejle – kan du i denne artikel
læse, hvad det betyder for borgere, medarbejdere og ledere, når man arbejder bevidst med
begreberne rehabilitering og habilitering og
omsætter dem til handling i form af bl.a. borgerinddragelse og øget tværfagligt samarbejde.
”Det var nyt for mig at prøve, hvordan det var at
være med til det hele,” siger en Skive-borger om
at blive inddraget og opleve, hvordan medarbejdere og pårørende fokuserer på at arbejde med
borgerens egne ønsker og mål.

Rehabilitering i Danmark
Arbejdet med rehabilitering i Danmark har stærke
rødder inden for ældreområdet. I dag oprettes der systematisk rehabiliteringsforløb for de
borgere, som vurderes at kunne forbedre deres
funktionsevne gennem en særlig indsats. Formålet er, at borgerne skal blive mere selvhjulpne.
(Lov om social service §83a). I 2016 udgav Sundhedsstyrelsen Håndbog i rehabiliteringsforløb på
ældreområdet, der beskriver forslag til, hvordan
rehabiliteringsforløb kan gennemføres. De sidste
år har begrebet også vundet indpas på det specialiserede voksenområde.
BOKS
Rehabilitering
Rehabilitering er en målrettet og
tidsbestemt samarbejdsproces mellem en
borger, pårørende og fagfolk. Formålet er,
at borgeren, som har eller er i risiko for at
få betydelige begrænsninger i sin fysiske,
psykiske og/eller sociale funktionsevne,
opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Rehabilitering baseres på borgerens hele
livssituation og beslutninger og består af
en koordineret, sammenhængende og
vidensbaseret indsats.
Kilde: Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet,
Rehabiliteringsforum Danmark og
MarselisborgCentret
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Rehabilitering og habilitering
– et paradigmeskift
Kernen i det rehabiliterende og habiliterende
arbejde er, at alle, der støtter og hjælper borgeren, arbejder i samme retning og kender de mål,
borgeren har. Derfor er det så afgørende at have
en arbejdsgang – dvs. en systematisk beskrivelse af borgerens forløb, hvoraf det tydeligt
fremgår, hvem der har ansvaret for, hvilke opgaver der skal løses, og hvilke faglige tilgange og
metoder der skal anvendes.
I Skive Kommune har den fælles arbejdsgang
haft positiv effekt for borgerne af flere årsager,
fortæller afdelingsleder på Bostedet Hjaltesvej
Ann Ramsdahl Vestergaard:
For det første har arbejdsgangen styrket
samarbejdet på tværs – både i driften og
mellem driften og specialrådgivningen.
Derudover har den øget vores fokus på
borgerinddragelse.

Habilitering
Rehabilitering har traditionelt haft som mål,
at borgere skal generhverve kompetencer,
som de tidligere har været i besiddelse af.
I Hvidbogsdefinitionen af rehabilitering
skelnes der ikke mellem, om en borgers
livssituation er medfødt eller erhvervet
senere i livet. Socialstyrelsen har på
baggrund af dette valgt ikke at skelne
begrebsmæssigt mellem habilitering
og rehabilitering. Enkelte kommuner
har alligevel valgt at benytte begrebet
habilitering omkring den indsats, som
omhandler borgere med medfødte
funktionsnedsættelser.
Kilde:
http://bit.ly/habilitering-socialstyrelsen

Borgeren skal forberedes
Som socialpædagogisk medarbejder er begreber
som selv- og medbestemmelse, borgerinddragelse og mestring i eget liv velkendte, og i de
fleste tilfælde er de implementeret i den pædagogiske praksis. I arbejdet med rehabiliteringsbegrebet er de stadig relevante begreber, som
understøtter den tilgang, der er nødvendig for
at kunne arbejde rehabiliterende. Fordi det er en
så central del af det rehabiliterende borgerforløb
at opstille mål sammen med borgerne, bør der i
arbejdsgangen afsættes tid til en forberedende
samtale med borgerne. Formålet med denne er
at afdække borgerens ønsker og drømme, som
skal danne grundlaget for borgerens mål.

Relationel koordinering
Der er store gevinster at høste ved at fokusere
systematisk på borgerens ønsker, mål og udviklingspotentiale og opstille konkrete, målbare og
realistiske mål. Et særligt relevant tema i arbejdet
med rehabilitering er relationel koordinering.
Begrebets ophavskvinde, den amerikanske professor Jody Hoffer Gittel, har i forskellige sektorer
undersøgt, hvordan en systematisk og koordineret indsats mellem forskellige faggrupper både
er med til at sikre bedre kvalitet og større effektivitet. På det specialiserede område er det oplagt
at have særligt fokus på samarbejdet mellem de
socialfaglige og de sundhedsfaglige medarbejdere. Erfaringer viser, at man ved at styrke den
relationelle koordinering i organisationen både
kan øge borgernes livskvalitet og medarbejdernes arbejdsglæde.

Kompenserende, aktiverende eller
rehabiliterende?
Det første skridt i et rehabiliteringsforløb er at
afdække borgerens udviklingspotentiale, ønsker
og mål i hverdagen. Det kræver, at medarbejderne bliver bevidste om, hvornår de arbejder
henholdsvis kompenserende, aktiverende og
rehabiliterende. Ved hjælp af denne sondring er
mange medarbejdere blevet klogere på deres
praksis, ligesom de har fået øjnene op for de situ-

ationer, hvor de pr. automatik plejer at gøre noget
for borgeren, som denne sagtens kan udføre selv.

De tre arbejdsformer
Kompenserende
Indsats, der udføres, når borgeren ikke
selv er i stand til at tage vare på opfyldelse af egne behov.
Eksempel: Personalet hælder kaffe op til
Bente, fordi hun ikke har de fysiske kompetencer, der kræves for at hælde kaffe op.
Aktiverende
Borgeren inddrages i hverdagsgøremål
og inspireres til at holde sig i gang.
Eksempel: Pædagogen beder Hans om selv
at være med til at smøre sin mad og inspirerer evt. til, at han selv kan gøre det.
Rehalibiterende
Tværfaglig samarbejdsproces, hvor der
sammen med borger og evt. pårørende
sættes meningsfulde mål.
Eksempel: Jens ønsker selv at kunne bestille
sin medicin. Jens, pædagog og sygeplejerske igangsætter et træningsforløb.

Det kan være en øjenåbner og give nye perspektiver på den pædagogiske hverdag at arbejde
med de tre arbejdsformer.
Vejle Kommune er et af de steder, hvor medarbejderne har taget modellen med de tre
arbejdsformer til sig. I dag bruger de aktivt de
tre begreber til at være nysgerrige på såvel
deres egen som kollegernes praksis, fortæller
afdelingsleder i Center for Social Rehabilitering
Susanne Høvsgaard:
Medarbejderne er blevet mere bevidste
om, hvornår de arbejder kompenserende,
aktiverende og rehabiliterende – og de har
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flyttet indsatser fra at være kompenserende
til aktiverende. Og fra aktiverende til
rehabiliterende.
Hendes kollega Peter Saaby, der også er afdelingsleder i Center for Social Rehabilitering,
supplerer:
Ganske kort beskrevet vil jeg mene, at den
enkelte medarbejder i dag i langt højere grad
reflekterer over sin pædagogiske praksis.
Der køres ikke længere på ’automatpilot’.
Derimod stilles der spørgsmål og gøres
langt flere overvejelser om, hvorvidt
borgeren ’selv kan’.

Det skal give
mening for borgeren
Det sker dog også, at medarbejdere beretter om
situationer i den anden ende af skalaen, hvor de
er blevet opmærksomme på, at de har haft for
høje forventninger til, hvad borgerne selv kan.
Her er de stødt på grund, da det viste sig, at en
borger ikke havde forudsætninger for at kunne
udføre et gøremål – enten pga. nedsat funktionsevne, eller simpelthen fordi det ikke gav mening
for borgeren.
Helt centralt i arbejdet med rehabilitering ligger
en forståelse af, at det er svært at arbejde med
udvikling, hvis borgeren ikke er inddraget i at
opstille mål eller ikke kan se meningen med de
mål, der er udarbejdet. Derfor er det vigtigt, at
medarbejderne på tværs af organisationen har
fælles fodslag.
Mathilde Due Worm er sygeplejerske i socialpsykiatrien i Vejle Kommune og en af dem, der i sit
daglige arbejde har gavn af de redskaber, hun
og hendes tværfaglige kolleger har fået på deres
fælles kompetenceudviklingsforløb med Type2dialog:
Det giver et fælles arbejdsredskab, at
myndigheden inden for socialpsykiatrien
i vores kommune også har været på
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uddannelse i rehabilitering. Det oplevede
jeg blandt andet på et statusmøde. Her
var sagsbehandleren nemlig meget
skarp på, at de mål, der blev udformet i
indsatsplanen, var udarbejdet inden for
SMARTE mål-metoden. Sagsbehandleren
sørgede for at inddrage borgeren, så det var
borgerens eget mål, vi skulle samarbejde
om. Sagsbehandleren og jeg brugte
betegnelserne for SMARTE mål ved at sige
dem højt, så vi alle tre kunne blive bevidste
om, hvorvidt borgerens mål opfyldte
kravene til at være SMARTE. Borgeren sagde
efterfølgende, at det havde været rigtig
dejligt at føle sig inddraget og være med i
selve processen.

SMARTE mål-testen
Spørgsmålene her bliver brugt til at
undersøge, om borgerens delmål er
opstillet som SMARTE mål.
Emne

Ja / Nej

Specifik

Ja

Nej

Målbar

Ja

Nej

Attraktiv

Ja

Nej

Realistisk

Ja

Nej

Tidsbestemte

Ja

Nej

Evaluerbar

Ja

Nej

Er det borgerens mål?

Ja

Nej

Er målet positivt formuleret?

Ja

Nej

Er målet positivt formuleret?
Arbejdsgangene i de tre kommuner lægger op til,
at der skal opstilles SMARTE mål sammen med
borgerne. Målene har til hensigt at beskrive borgerens forventede udvikling i en afmålt periode
på eksempelvis tre måneder. Det er vigtigt at
være opmærksom på, at det ikke forventes, at

Elever på STU i Fredericia har bl.a. sat
SMARTE mål på skoleskemaet.
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borgeren kommer i mål på tre måneder, men at
indsatsen ved udgangen af perioden bliver evalueret: Fører den til de ønskede fremskridt, eller
skal den eventuelt justeres?

En borger manglede struktur på dagligdagen. Vi blev enige med borgeren om,
at et ugeskema ville være en god ide. Det
udfyldte borgeren sammen med os. Men
da vi mødtes igen, var han frustreret over
skabelonen for ugeskemaet. I min næste
samtale med borgeren var jeg derfor
bevidst om ikke at komme med noget
konkret, men derimod være nysgerrig på,
hvad han ønskede. Jeg benyttede SMARTE
mål-metoden i samtalen. Det gjorde, at vi
kunne se, at delmålet om, at borgeren og
hans kontaktperson hver uge skulle udfylde
et ugeskema, faktisk hverken var specifikt,
realistisk eller attraktivt for ham. Det viste
sig nemlig, at borgeren har brug for at få
skabt et overblik over flere uger ad gangen.
Og ugeskemaet kunne kun rumme en uge
ad gangen og var desuden i papirform,
hvorfor det blev væk for ham. Sammen
med borgeren kom vi frem til en ny løsning.
Skemaet skulle skrives i tavleform på hans
væg og inddeles, så der er plads til fire uger
ad gangen.
Mathilde Due Worm, sygeplejerske i socialpsykiatrien i Vejle Kommune.

Ønsker, drømme og mål
Når Type2dialog laver faglige træningsværksteder, sættes der bl.a. fokus på, hvordan de professionelle taler med borgerne om ønsker, drømme
og mål for eget hverdagsliv. Både medarbejdere
og ledere møder forhindringer i denne proces.
Det kan eksempelvis være, at en borgers ønsker
og mål ikke virker realistiske, eller at en borger
har svært ved at udtrykke egne ønsker, drømme
og mål. Erfaringerne viser, at arbejdet med
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derne bedre på til at tune konstruktivt ind på den
enkelte borgers ressourcer og håndtere udfordringerne. Blandt andet i Skive Kommune, hvor
centerleder i Handicapcenter 1, Jørgen Stengaard, i kølvandet på forløbet med Type2dialog kort
og godt bemærker:
Borgerne er mere i fokus og ytrer sig
om deres mål og drømme. Ofte er det
umiddelbart muligt at opstille mål og på
baggrund heraf planlægge de handlinger,
som understøtter borgerens ønsker og
drømme. Men når det ikke er tilfældet, må
der arbejdes på at finde frem til kernen i
borgerens ønsker og drømme, inden selve
opstillingen af mål kan finde sted.
Afdelingsleder i Vejle Kommune, Susanne Høvsgaard, supplerer:
Indimellem oplever medarbejderne, at der er
mange lag, der skal skrælles af, inden man
kommer ind til sagens kerne og finder det
mål, som borgeren har ejerskab til.

Arbejdsgang for rehabiliterings
forløb – ”Nu ved jeg, hvilken vej
jeg skal gå”
I alle de tre jyske kommuner har man efter udarbejdelsen af arbejdsgange afprøvet dem sammen
med en gruppe borgere. Borgernes vilje til at
bidrage har indimellem været overraskende stor:
I forbindelse med afprøvning af den nye
arbejdsgang skulle jeg have en snak med
en borger om mål, drømme, ønsker og
ambitioner for fremtiden. Allerede da vi
aftalte en dato for snakken, bad jeg ham
begynde at overveje og reflektere over disse
ting. Der gik ikke længe, før jeg hørte fra
borgeren. Det overraskede mig, da jeg ikke
havde forventet den store respons. Da jeg
mødte ind mandag morgen og åbnede min
mailboks, havde han på eget initiativ sendt
mig sine mål, drømme og ambitioner for
fremtiden samt en prioriteret liste, som vi

De rehabiliterende borgerforløb handler
også om at være borgerens vikarierende
håb – at tro på borgerne, selv dér, hvor de
har svært ved at tro på sig selv.

kunne tale ud fra, fortæller Louise Mølgaard
Broge, som er hjemmevejleder i Fredericia
Kommune.
At borgerne i Fredericia tydeligt mærker, at der
er afprøvet en ny, systematisk arbejdsgang, står
også klart, hvis man spørger dem selv. Eksempelvis en borger, der gennem mange år har haft en
misbrugsproblematik, men som nu har opnået
større klarhed over, hvad han selv skal arbejde
med for at nå sine mål.
Nu ved jeg, hvilken vej jeg skal gå.
En arbejdsgang er ikke et statisk dokument. Den
skal justeres i takt med de erfaringer, der høstes
og de forbedringer og tiltag, som den enkelte
kommune løbende udvikler. Eksempelvis er det
at arbejde med netværkskort i Vejle Kommune en
fast del af samarbejdet med borgerne. Via netværkskortet bliver det tydeligere for alle, hvem
der ud over borger og medarbejdere er relevante
at inddrage og medtænke, når borgeren skal
arbejde med egne mål og udvikling.

Faglige tilgange sikrer
borgerinddragelse
I rehabiliteringsforløb på det specialiserede
voksenområde er det vigtigt, at borgeren er inddraget, og at det er borgerens eget mål. Det fører
til ejerskab, motivation og er med til at sikre, at

borgeren selv har et ønske om at indfri målet.
Hvis borgeren på grund af fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse ikke har kompetencen til
at udtrykke ønsker for egne mål, skal medarbejderne benytte faglige tilgange og metoder som fx
SMARTE mål. Dermed kan man sikre, at borgerens mål understøtter hans eller hendes ønsker
og drømme. Det har man blandt andet erfaret i
Skive Kommune, fortæller afdelingsleder Ann
Ramsdal Vestergaard:
Det har helt sikkert sat en endnu større
fokus på inddragelsen af borgeren – uanset
funktionsniveau.
Udviklingsprojektet i Skive Kommune tog afsæt i
en borgerundersøgelse, som blev gennemført af
Type2dialog. Undersøgelsen afdækkede, i hvilket
omfang borgerne føler sig inddraget i indsatser
og tilbud, hvordan de oplever deres muligheder
for selvbestemmelse samt betydningen af relationer. Undersøgelsen viste, at borgerne generelt
oplever sig inddraget og er godt tilfredse med de
tilbud, de har, men den skabte også refleksion og
pegede på områder, hvor Skive Kommune kan
gøre det endnu bedre.

Elever blev mere bevidste om
egne ressourcer
I Fredericia Kommune har arbejdet med SMARTE
mål sat skub i en positiv udvikling blandt både
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medarbejdere og elever. Her er Marianne Haugstrup leder af STU, hvor man undervejs i udviklingsforløbet med Type2dialog har sat SMARTE
mål på skoleskemaet.
Hver uge tager alle teams elevernes mål op
i klassen – her tales om, hvordan det går
med målene, hvilke forhindringer der er, og
hvordan de kan komme videre. Vi afholder
samtidig elevsamtaler, hvor det også
drøftes, hvordan det går med målarbejdet,
fortæller hun.
Som en del af elevernes STU-forløb arbejder de
med at nedbryde overordnede mål til delmål og
handlinger, som de arbejder med i det daglige.
I undervisningen er der fokus på, hvad eleverne
ønsker hjælp til for at nå deres mål, hvad de selv
kan gøre og også på, hvordan de kan støtte og
hjælpe hinanden. Ifølge Marianne Haugstrup
har dette fokus ført til, at eleverne i dag er mere
bevidste om deres egne ressourcer.

Implementering og transfer
Det særlige ved et rehabiliterende forløb er, at
medarbejderne arbejder ud fra forståelsen af, at
den socialpædagogiske opgave er at forholde sig
undersøgende til borgerens motivation og tage
udgangspunkt i denne, når der skal opstilles mål
sammen med borgeren. Men en ting er teoretisk
forståelse – noget andet er reel adfærdsændring
i praksis. I alle de tre kommuners kompetenceudviklingsforløb har man derfor haft særligt fokus
på selve implementeringsdelen. For den nye
viden gør først en forskel for borgerne, når den
overføres til og bruges i hverdagen.
Implementeringen af den habiliterende
organisation er godt på vej, men vi er
også bevidste om, at det tager tid at få
implementeret nye arbejdsgange. Men
allerede nu kan vi se, at der er et tættere
samarbejde, mere fokus på dokumentation
og koordinering, og at borgerne
bliver inddraget på nye måder i deres
habiliteringsforløb. Vi oplever, at borgerne
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giver udtryk for at føle sig mere inddraget,
og at møderne i højere grad opleves som
deres møder nu, siger udviklingskonsulent
og projektleder i Skive Kommune Lene
Vestergaard Andersen.

”Nu skaber vi relationer
for borgeren”
Gennem samarbejdet med ledere og medarbejdere på det specialiserede område på tværs
af hele landet har Type2dialog erfaret, at netop
arbejdet med rehabilitering og habilitering giver
de fagprofessionelle en ramme, hvor deres
faglige tilgange og metoder bliver sat i spil – og
at en systematisk evaluering er med til at sikre, at
borgerens mål bliver opfyldt.
Centerleder Jørgen Stengaard Andersen i Skive
Kommune siger meget rammende:
Arbejdet med Den Habiliterende Organisation er et paradigmeskift – vi går fra at være
relationen til borgeren til at skabe relationer
for borgeren.

Type2dialog
Type2dialog er et konsulenthus med
speciale i rådgivning, analyse og
implementering af strategiske indsatser på
velfærdsområderne handicap, misbrug,
socialpsykiatri, ældre og sundhed.
Gennem 15 år har Type2dialog bistået
offentlige og private organisationer
med kvalitetsudvikling med fokus på
bl.a. rehabilitering, medicin, tværfaglig
koordinering, demens og sundhedsfremme.

Hvorfor er
ledelse
så vigtigt?
Af Martin Godske, seniorkonsulent,
Copenhagen Coaching Center

Når man arbejder i organisationer med potentielt eller reelt forhøjede
frustrationsniveauer, bliver man som menneske påvirket – man bliver ramt,
frustreret, kommer i moralske dilemmaer, kommer i tvivl osv. For at kapere
dette har man brug for konkrete værktøjer, der kan støtte én i hverdagen –
men man har også brug for nogen til at dele, diskutere og reflektere over sine
udfordringer med. Form og indhold på uddannelsen Frustration skal ledes er
designet til at tilgodese netop dét.
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En typisk situation fra den specialpædagogiske
verden jeg selv har oplevet flere gange:
På en afdeling i Nordsjælland havde en
gruppe medarbejdere et problem med en
beboer. Mængden af frustrationsudbrud var
for høje og den problemskabende adfærd
for overvældende. Derfor tilkaldte vi en
specialkonsulent for at få nye perspektiver
på situationen. Konsulenten kom, tegnede
og fortalte om, hvordan problematikken
kunne ses fra forskellige perspektiver – og
medarbejdergruppen fik nyeste viden
om, hvordan den problemskabende
adfærd kunne forstås i et helt nyt lys.
Medarbejdergruppen blev glad og motiveret
– forløbet gav ny motivation. Nye ideer
blev luftet og andre handlemuligheder blev
mulige.
Energien holdt en uge, måske 14 dage –
derefter var alt tilbage ved det gamle.
Ovenstående sker hyppigt. Alle os, der arbejder
i det specialpædagogiske miljø både som ledere
og konsulenter, har gentagne gange set, hvordan
tilførsel af ny specialviden via fx opkvalificeringskurser, konsulentforedrag og pædagogiske
udviklingsdage kun kortvarigt ændrer stemningen i personalegruppen – men ikke den varige
pædagogiske kvalitet. I de sidste 20 år har jeg
og andre postet penge og ressourcer i opkvalificering af personale i form af visualiseret struktureret pædagogik, anerkendende pædagogik,
samarbejdsbaseret problemløsning, systemisk/
narrativ pædagogik, neuropædagogisk tilgang
og alt sammen med de bedste intentioner – men
med relativt begrænset effekt.

Ledelse og organisering
I vores kultur tror vi meget på viden: ”Hvis
personalegruppen vidste bedre, ville den handle
anderledes”, tænker vi. Men intet menneske
bliver sundere af at kende Sundhedsstyrelsens
kostråd. Og måske kan det samme siges om en
medarbejdergruppe.
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Allerede efter 1960’ernes socialpsykologiske
forskningsforsøg stod det klart, at mennesker
i rigt omfang handler stik imod deres viden og
moralske fornemmelse. Mennesker som art
handler i høj grad i modsætning til deres moralske overbevisninger og viden – læs fx de socialpsykologiske forsøg: Philip Zimbardos Stanford
Prison Experiment (1971) og Stanley Milgrams
Obedience to Authority; An Experimental View
(1974).
Hvis en personalegruppe skal handle anderledes,
skal den organiseres eller ledes anderledes – ikke
blot tilføres ny viden.
Derfor arbejder vi på uddannelsen Frustration
skal ledes med, at ledere skal kunne håndtere 4
ledelsesprincipper, der hver for sig og i forskellige konstellationer skaber mulighed for stabilisering, omorganisering og nye interventionsmuligheder for ledelsen:
1) L
 ederen skal kunne orientere sig i og strategisk
omstrukturere sociale hierarkier – og udvise
højstatus adfærd.
2) L
 ederen skal kunne filosofere, mentalisere og
implementere dette i organisationen.
3) L
 ederen skal kunne formulere, håndtere og
eksekvere på regler og procedure.
4) L
 ederen skal kunne styre/påvirke sproget og
dermed perspektivet på (arbejds)livet og dets
udfordringer.

Ledelse og social hierarkisering
Det at forstå og analysere medarbejdergrupper,
personalegrupper og sin egen position ud fra
sociale hierarkier, dvs. magt, har siden 60’erne
været tabuiseret. I Danmark er kulturen således,
at man helst taler om lighed, demokrati, fællesansvarlighed og jævnbyrdighed og det i en
sådan grad, at selv indflydelsesrige bestyrelsesformænd, politikere og direktører ofte værger sig
imod at kalde sig magtfulde. Dette har i særlig
grad været tilfældet i sociale virksomheder og
organisationer. Problemet er, at det er forkert.
Ledere er via deres kontrakt udstyret med mere
formel magt end medarbejderne, fordi de har
en anden ansvarsbyrde at løfte. Men fordi man

har mere formel magt, betyder det ikke, man har
mere reel magt, dvs. selv om man har en ledertitel og dermed ret til at bestemme arbejdsgange
og organiseringen på arbejdspladsen, er det
ingen garanti for, at medarbejderne faktisk lytter
efter det, man siger – og retter sig efter det.
På lederuddannelsen arbejder vi med, hvad
sociale hierarkier, formel, reel magt og afmagt
betyder for lederskabet og éns muligheder for
at gennemføre reelle forandringer i den måde,
medarbejderne handler og agerer på. Hvis man
vil gennemføre varige forandringer, kan man ikke
være lavt placeret i det sociale hierarki. Man må
vide, hvordan hierarkier fungerer – og hvordan man kan placere sig autentisk i det sociale
hierarkis top. Ellers kan man ikke implementere
de normer, man som leder mener, skal være
gældende på arbejdspladsen fx: ”Her på arbejdspladsen taler vi ordentligt til hinanden” – en klar
og accepteret ledelsesmæssig position er en
nødvendig betingelse for klare værdier – hvilket
virker frustrationsminimerende.
På spørgsmålet om, hvad de studerende har fået
ud af undervisningen, svarer Lone Gram Thouhauge og Bergitte Grundsøe Overgaard, ledere
på Fagcenter for Autisme og ADHD Vodskår:
Vi har fået nogle enormt effektive og
letforståelige værktøjer, der fra dag ét har
ændret vores ledelsespraksis. Allerede

efter de første undervisningsdage lagde vi
en strategi for, hvordan vi i ledergruppen
kunne hjælpe hinanden med at etablere
frugtbare ledelsespositioner. Vi kan faktisk
ikke forstå, vi ikke har set det før; i to år
har vi gået rundt med en underlig følelse
af, at flere at vores ledelsesbeslutninger
var forkerte og undergravende. Nu har
vi fået værktøjerne til at forstå vores
ledelsesmæssige samarbejde – og
medarbejdergruppens dynamik.

Ledelse og empati (mentalisering)
Intet er mere frustrationshæmmende end fornemmelsen af og bevidstheden om, at nogen
”har mit sind på sinde”, dvs. er opmærksom
og responsiv på intentionerne bag mine handlinger. I nogle organisationer og situationer har
man gjort ”det rigtige”, hvis man har overholdt
reglerne eller fulgt procedurerne – her er man
altså mere opmærksom på handlinger og mindre på intentioner. Politiet giver mig en bøde,
hvis jeg kører hurtigere, end færdselsloven
tillader – uanset mine intentioner. Men i sociale
organisationer, hvor selve produktet skal være
gennemsyret af empati, nytter det ikke, at organisationens primære ledelsesprincip er konsekvenspædagogisk. Her skal ledelsen facilitere
en empatisk (mentaliserende) kultur, hvor alle
ved, at den gode intention prioriteres. Dette
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kan kun implementeres, hvis ledelsen leder
empatisk og refleksivt – samt belønner medarbejdere, der samarbejder empatisk, og som
udøver empati overfor eleverne, beboerne,
patienterne etc.
På uddannelsen arbejder vi med metoder
til ledelsesmæssig ”empati-udøvelse” eller
”empati-implementering”. Uddannelsen Frustration skal ledes adskiller sig fra andre uddannelser ved, at vi arbejder med filosofi som en
metode til implementering af en mentaliserende
kultur. Om disse metoder siger Jack Kure Købke,
der er direktør af Kompagniet:

De filosofiske samtalemetoder har vist sig
enormt effektive, og vi har valgt at følge
to spor: Både at benytte de filosofiske
samtalemetoder som en behandlingsform
overfor vores klienter, men også at bruge de
filosofiske samtalemetoder til udviklingen
af medarbejderkulturen. At filosofere
sammen giver en utrolig fornemmelse
for, hvordan andre kollegaer forstår og
fornemmer hinanden og organisationens
udfordringer – vi har oplevet filosofien som
en hurtig ”mentaliseringsindsprøjtning” og
har allerede nu haft mange samtaler, der
har løftet den gensidige indføling.

Kompagniet er et dagbehandlingssted for psykisk sårbare med
misbrugsproblematikker. Der er 15 ansatte, hvis hovedopgave
primært har terapeutisk og rådgivende karakter. Direktør Jack
Kure Købke forklarer, hvordan Kompagniet har kunnet bruge
filosofi.
I kompagniet har vi lang erfaring med de
”kendte” psykologiske samtaleformer
psykodynamiske, narrative og kognitive
metoder. De har været kulturbærende både
i vores behandling – men også for den
måde vi i personalegruppen taler sammen
på. Udfordringen med disse ”samtalelogikker” er, at de er individfokuseret,
og man kommer således hele tiden til at
opfatte dem, der taler sammen og deres
følelser/levede erfaringer som værende
samtalens omdrejningspunkt. Med den
filosofiske samtaleform er det anderledes
– her er samtalen omdrejningspunktet,
det vi taler om, hvilket ofte er: behandling,
afhængighed, konflikter, udvikling,
læring osv. Med den filosofiske
”samtale-logik” har vi afholdt en række
medarbejdersamtaler og klientsamtaler
både individuelt og i grupper, hvor vi
har fået blik for, hvad disse begreber
eller temaer egentligt betyder – ikke
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hvordan denne eller hint føler for det, eller
individuelt selv har oplevet det. Dette har
givet os en virkelig god indsigt i, hvordan
og hvornår vi forstår disse begreber
forskelligt – men også en forståelse for
hvornår vi er i samklang. En organisation
skal jo bygge på samklangen, for her ligger
værdifællesskabet.
De filosofiske samtaleformer har hjulpet
os til at finde frem til det, vi er fælles om –
det der er almenmenneskeligt. Samt til det
vi ikke er fælles om – men som er vores
eget. Det skaber et nyt omdrejningspunkt
nemlig: fællesskabet i opgaven.
Da metoden først er blevet introduceret
for 4 mdr. siden bliver det spændende at
følge dens effekter over tid, men at være
sammen om det der binder os sammen –
hovedopgaven – giver et nyt perspektiv på,
hvad vi skal, og hvem vi er.

Når en personalegruppe bliver
presset, bange, fagligt usikre og
deres cortisolniveau stiger, falder
deres sociale intelligens. Med et
højt cortisolniveau i blodet bliver
mennesker rigide, og vores samarbejdsevne falder. Derfor er selvledelse og opfordringer til kreative
problemløsninger ofte ”samarbejdsgift” for personalegrupper, der har for
høje frustrationsniveauer. Når soldater
er i tilspidsede situationer, skal de ikke
tale sig frem til gode problemløsningsstrategier – her skal regler, procedurer
og indarbejdede forskrifter styre handlingerne. Og lederne skal være villige til
at eksekvere. På samme måde er der en
række situationer i sociale organisationer,
hvor regler skal være handlingsnavigerende
– tænk bare på magtanvendelsessituationer.
Derudover må man som ledelse besinde
sig på udformningen af regler, der klart
skal definere, hvad der er til debat,
og som man sammen kan finde
løsninger på, og hvad der ikke
er til debat. Skal det fx diskuteres, hvornår man møder
på arbejde, og hvornår man
har fri? Hvordan og hvornår dagsordner/referater fra
diverse møder skal skrives,
og hvor de skal arkiveres? For
mange regler skaber et unødvendigt bureaukrati og rigiditet. For få –
og for dårlige – regler skaber rodede og
usikre arbejdsgange og forhøjet frustrationsniveau over ikke at kende sit beslutningsmandat – på uddannelsen arbejder vi med
forskellige skæringer af denne balance.

Ledelse og sproget i
organisationen
Sproget i en organisation kan både forstås som
en virus – men også som medicin. Den sprogkultur, der hersker i en organisation er en stærk
indikator for, hvordan organisationen forholder
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sig til dilemmaer, problemer, nederlag, sejre og
til selve forståelsen af hovedopgaven. De fleste
organisationer er i fare for at blive ”smittet” af
italesættelser, der pludselig forplanter sig og
”forgifter” arbejdsudførelsen. Tænk bare på de
situationer hvor en medarbejdergruppe begynder at tale om en beboer, elev eller en klasse
som provokerende, grænsesøgende, konfliktsøgende, udfordrende, gående amok, sindssyg osv.
Sådanne italesættelser legitimerer (mere eller
mindre ubevidst) straf og bliver derfor oftest til
selvopfyldende profetier. Derfor arbejder vi med
lederens evne til at se og intervenere overfor

sproglige ”vira”. Man skal komme dem i forkøbet og have grundlæggende narrativ/systemisk
forståelse for ”medicinen” – dvs. hvordan man
kommer det til livs.
Mette Bødker, studerende på Frustration skal
ledes fra Københavns kommune, udtaler:
Det, der er så dejligt ved uddannelsen, er, at
den er så praksisrettet – man øver og træner
teorierne og metoder på uddannelsen, så
man kan tage alt det, man lærer, lige hjem i
sin egen organisation og bruge det.

Sommerinfo
Socialt Lederforums sekretariat
holder sommerferielukket
30. juni - 30. juli 2017

Vi ønsker alle abonnenter, medlemmer og samarbejdspartnere og andre interessenter en rigtig god sommer.
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Man kan ikke tage
mennesket ud af
velfærdsledelse
Af Suna Christensen, antropolog, ph. d

Suna Christensen
Deltog som observatør på Socialt Lederforums landsmøde. Som
udviklingskonsulent og forsker er hun optaget af praksisnære perspektiver
på velfærd. Hun er forfatter til flere videnskabelige artikler om arbejdet på
døgninstitutioner.
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God velfærdsledelse åbner snarere end
lukker muligheder for mennesker. En kom
mende ledelsesreform prikker til diskussio
ner om, hvad god ledelse i det offentlige er.
Centrale spørgsmål er: Hvad er det rigtige
forhold mellem styring og faglighed, når vi
taler velfærd? Samt spørgsmålet om ledel
sesstrategiers betydning for medarbejderes
muligheder for at handle selvstændigt i
borgernære situationer. Hvert liv er særligt.
Hvis den menneskelige forpligtethed inte
greret i en faglighed med etiske pejlemær
ker forsvinder, på grund af styringshen
syn, modarbejder det både medarbejderes
motivation og livskvaliteten for de borgere,
de møder.
På Socialt Lederforums landsmøde taler jeg ved
begyndelsen af dagen med formanden for LEV,
Anni Sørensen. Hun er taget til landsmødet på
Nyborg Strand, fordi de andre deltagere er vigtige for hendes medlemmers ve og vel:
De er ledere af personalet for min
målgruppe. Det er dem, der sætter

dagsordenen for, hvad der sker ude på
gulvet. Vi havde næppe fået Strandvænget
og de mange andre skandalesager på
området i årene siden, hvis der havde været
god ledelse. Hele synet på, hvad vi har for,
bor jo i ledelse.
”Strandvænget” er en sag om et stort botilbud,
hvor en journalist inkognito dokumenterede
groft omsorgssvigt over for stedets beboere.
Personalet var langt mere optaget af hinanden
og af at drikke kaffe end af at tage sig af beboere med synlige behov for personalets hjælp og
nærvær. Dermed overtrådte personalet såvel Lov
om Social Service som institutionens erklærede
værdigrundlag.
Med sin bemærkning henviser Anni Sørensen til
manglende ledelse af medarbejdernes relation
til beboerne som en af de vigtige årsager til, at
beboerne blev ladt i stikken. Og som hun siger,
er hun taget med til landsmødet for at høre, hvad
der rør sig blandt ledere af medarbejdere på
offentlige institutioner. Dermed rammer hun lige
ind i min interesse. Jeg er netop taget til lands-
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mødet for at høre, hvad ledere inden for handicap- og psykiatriområdet har for med ledelse.
Anni Sørensen tegner et paradoks for mig: For
meget ledelse (i form af styring) fører til afmagt
hos personalet, som ikke synes, de kan løfte
opgaverne - og for lidt ledelse fører til forråelse,
fordi opgaven skrider fra at være en socialpædagogisk opgave til at være et spørgsmål om
indfrielse af mål. Forråelsen er synlig i sproget,
siger Anni Sørensen. Når konteksten alene er et
spørgsmål om kroner og ører, kommer vi til at
tale om, at ”udgifterne til handicapområdet bløder”, og at ”området ikke er styrbart”.

selvsamme styringstekniske greb - viser også det
dilemma, der opstår, når spørgsmålet om ledelse
i sig selv reduceres til for lidt eller for meget: Hvis
man som medarbejder efterlever stram styring og magter at indfri leverancemål, kan man
samtidig komme til at forråde det oprindelige
formål med socialpædagogisk arbejde. Indholdet bliver et andet eller fortaber sig til fordel for
kæder af overspringshandlinger og undvigelser.
Landsmødets første dag skal vise sig at fortsætte
ad den sti, som samtalen med Anni Sørensen
lagde ud med: Forskellige oplægsholdere giver
deres besyv til offentlige lederes vanskelige
opgave med at navigere i politisk væksttænkning
(styring) og samtidig sikre, at omsiggribende
planlægningstænkning, informeret af ønsker om
besparelser, ikke leder til tab af faglig integritet
og/eller reduktion af både borgere og medarbejdere til brikker i et koordinatsystem.

Omskrivningen af mennesker til repræsentanter
for et område fortrænger det centrale i socialpædagogisk arbejde: Mennesker. De mennesker,
behandlere arbejder med, forsvinder i sproget
som netop mennesker. I en økonomisk kontekst
omskrives de til svært styrbare opgaver og udgifter.

Ledelse af kultur

Beskrivelsen af paradokset – at det, ledelse gerne
vil sætte fokus på gennem styring, forsvinder ved

Som antropolog med en langvarig interesse for
formål og indhold i forskellige professioners
velfærdspraksis ser jeg med en vis uro på de
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tendenser til teknokratisering og leverancestyring, der påvirker de sociale praksisser, vi kalder
socialpædagogisk arbejde eller behandling. En
bemærkning om forråelse fortæller mig, at flere
frygter, at ledelse efter styringsmetoder, der
kendes fra den private sektor, truer grundlæggende værdier i professionsfagligt arbejde. I dét
perspektiv er der tale om et kulturmøde. Det kan
eksempelvis være medmenneskeligheden, der
bliver sat under pres, når økonomiske mål får
indflydelse på arbejdets praktiske udførelse.

Ledelse af forestillinger om rigtigt og forkert
er ledelse af kultur. Sociale praksisser er også
kulturelle praksisser med en indbygget normativitet; altså et billede af formålet med at gøre
det ene eller det andet. En tydelig kultur styrker
medarbejdernes mulighed for at handle relevant
i jobbet. Under feltarbejdet så jeg eksempler på,
hvordan medarbejdere spottede, hvad borgere
var glade for eller trygge ved, og hvordan de
forsøgte at give det mere plads i borgerens hverdag.

I et tidligere forskningsprojekt foretog jeg feltarbejde på tre døgninstitutioner. To for fysisk og
psykisk udviklingshæmmede og et forsorgshjem.
Her blev jeg opmærksom på, hvordan ledelsens
fokus påvirkede arbejdet med borgerne. I virkeligheden bør vi se ledelse af sociale praksisser som ledelse af aktører i et sammenrend af
relationer. Ledelsesstrategier kan blive de briller,
medarbejdere ser borgerne med - for eksempel
som passive modtagere af hjælp eller aktive
deltagere i eget liv. Det handler om, at ledelse har
betydning for, hvad medarbejdere oplever, det er
vigtigt at give borgerne.

Kultur som ledelse af kontekst for medarbejderes
praksisser kan være et værn mod den forråelse,
der leder til omsorgssvigt. Ledernes billede af
deres egen opgave og egen rolle har med andre
ord betydning for den kvalitet, medarbejderne
kan give til borgerne.

Jeg deltog i arbejdet som praktikant. Feltarbejdet
indgik i et nationalt forskningsprojekt om stress
og motivation i arbejde med mennesker. Min
opgave som antropolog var at glide ind i hverdagen som en slags lærling og lære, hvad arbejdet
med mennesker går ud på set fra et praksisnært
perspektiv og dernæst beskrive og analysere
mine erfaringer. Jeg foretog også kvalitative
interviews med både ledere og medarbejdere.
Til feltarbejdet valgte jeg tre institutioner ud
blandt elleve mulige. Udvælgelseskriterierne var
stabil ledelse, lav personalegennemstrømning og
sund økonomi. Alle institutioner kendte til dilemmaet mellem at lede kvalitet og lede udgifter. Der
var en bevidsthed om, at ledelse af kvalitet kræver, at ledere agerer fyrtårne for personalet. Især
i relation til de udviklingshandicappede beboere
tog lederne et ansvar for at tydeliggøre opgaven
for medarbejderne. På den måde blev det klart
for medarbejderne, hvad det vigtigste var.
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Dialogisk kultur modvirker
magtmisbrug
På de tre institutioner, der tilsammen udgjorde
mit feltarbejde, var der fokus på medarbejdernes rolle som en slags livforløsere for borgerne.
Man kan se ledelse af en kultur præget af åbne
øjne for borgerens følelser eller oplevelser som
ledelse af en dialogisk praksis. Begrebet dialogisk
praksis er inspireret af den norske klasserumsforsker Olga Dysthe. For hende beskriver det
dialogiske en undervisningspraksis, som giver
et flerstemmigt klasserum. Hermed mener hun

et rum, hvor andre end læreren taler. Dialogiske
praksisser er praksisser, hvor vi tvinger os selv
til at se og høre, at borgeren måske har et andet
ønske til en situation, end den vi selv havde
forudset eller planlagt. Det modvirker dermed
passivisering eller objektgørelse af borgeren.
Under mit feltarbejde sagde en kollega til mig, at
”mit arbejde består i, at beboerne får det bedst
mulige ud af deres liv den tid, hvor jeg er til
stede”. Det er et eksempel på et moralsk styreprincip for det pædagogiske arbejde. At se det
andet menneske er tvingende nødvendigt. Det er
paradoksalt at høre, når de fleste styringskræfter
for tiden synes at lægges i at håndtere sparekrav,
og der derved opstår risiko for at tabe mennesket
af syne.
Dialog handler om roller og magt. At udføre
sit arbejde med det formål, at borgeren får det
bedst mulige ud af den delte tid, kræver plads til
at afstemme med borgeren, hvad tiden skal gå
med. Det er en dialogisk tilgang. Man tjekker ikke
bare, om borgeren har fået ordentlig pleje. Det er
blot metodisk eftersyn på bekostning af egentlig
dialogisk praksis, hvor borgeren bliver synlig
med selvstændige ønsker og behov.
Plads til dialog med borgeren er en udvidelse af
både kapaciteten og kvaliteten. Når medarbejdere føler, det er legitimt at give mere (plads og
rum), giver det en bedre erfaring hos borgeren.
Lad mig give et eksempel. Jeg oplevede under
mit feltarbejde at sidde i en sofa for at se fjernsyn, og en voksen borger lagde sit hoved i mit
skød, som et barn ville have gjort. Jeg valgte
at gå med situationen, og lod hende være der,
mens jeg lagde min hånd blidt på hendes hår. Vi
blev siddende sådan i et stykke tid, og som tiden
gik, fik hun større og større fylde for mig. Varmen
fra hendes krop og den tiltagende afslappethed
i hendes led blev udsagn, jeg kunne agere efter.
Altså blev jeg siddende længere og skubbede
dermed andre opgaver foran mig.
Stunden i sofaen er et eksempel på den type
dialogisk samvær, som ledelse med fokus på

produktivitet sætter under pres. Til gengæld
modarbejder denne form for flerstemmighed
den forråelse, formanden for LEV frygtede, da
vi talte sammen, fordi det skaber erfaringer af
borgeren som først og fremmest menneske med
en stemme.

Fortæl hinanden
hvad velfærd er
Nedbrydning af arbejdsprocesser i mål og delmål
har givet os en lineær, kvantitativ og målbar
forståelse af arbejde som ”ydelser” og ”indsatser” og dermed af, hvor ledelse skal fokusere:
På styring af ydelser og indsatser. Det kan i sidste
ende komme borgerne til skade, fordi de møder
afmålt omsorg og pleje. I stedet er der brug for
dialogisk praksis, der forpligter medarbejderne
på borgerne. Det kræver ledelsesmæssig fokus
og opbakning.
I et borgerperspektiv er velfærd resultatet af
dialogiske relationer. Når velfærd omskrives til
tal på bundlinjen, giver det ikke positiv feedback
at blive siddende i sofaen ud fra en selvstændig
betragtning af borgerens behov. Socialt Lederforums fokus på dilemmaer i velfærdsledelse peger
på, at det er på tide, at der tales styringsprincipper frem, som har borgerens erfarede livskvalitet
i centrum.
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